
Välkomna till Skilex International 44:e konferens i Åre vecka 12, 2017 

Skilex International grundades för 44 år sedan. Organisationen sammanför på ett unikt 
sätt skidintresserade advokater, domare, åklagare och övriga jurister från hela världen, 
varvid såväl professionella- som personliga relationer skapas. Skilex International har en 
styrelse med jurister från de olika europeiska länderna. För närvarande har Skilex 
International en svensk president, advokat Marika Rindborg Holmgren. 

Skilex International syfte är att dels att möjliggöra för jurister att under lättsamma former 
åka och tävla (oavsett ålder, nivå och erfarenhet) i skidåkning - såväl utför som på 
längden, dels att dryfta, utbyta erfarenheter och sprida kunskap inom legala frågor 
hänförliga till idrottsjuridik i vid bemärkelse, såsom ansvar, doping, miljörätt, internationella 
regelsystem och mänskliga rättigheter.  

Vid den senaste konferensen år 2016 i Österrike avhandlandes bland annat ansvarsfrågor 
vid olyckor i skidbacken ur flera olika perspektiv såsom fastighetsägarens och 
verksamhetsutövarens ansvar, tillverkarens produktansvar, det personliga straffrättsliga- 
och skadeståndsrättsliga ansvaret för t.ex. skidåkare och pistmaskinförare, de 
komplikationer som kan uppstå när inblandade personer kommer från andra länder, den 
utredning som skidpolis och sakkunnig advokat genomför samt den kollision som kan ske 
mellan olika rättssystem.  

Vid konferensen 2016 talade akademiskt högt meriterade jurister - advokater, åklagare och 
skiljemän - som är verksamma inom det relativt nya rättsområdet idrottsjuridik. Österrikes 
justitieminister Dr. Wolfgang Brandstetter uttalade bland annat följande om konferensen. 
Unfortunately, these accidents happen quite often. And just like that, mostly different 
jurisdictions collide along with the most different participants. For this very reason, it is 
important to have associations like Skilex who deal with these complex questions of 
international ski- and sports law. 
  
Genom åren har starka personliga nätverk byggts mellan jurister från Spanien, Frankrike, 
Italien Schweiz, Tyskland, Österrike, Slovakien, Kroatien, Kosovo, Turkiet, Grekland, 
Polen, Nederländerna, Luxemburg, Sverige, Norge, Finland, Canada och USA. Vid 
konferensen har skidåkande jurister deltagit på alla nivåer, dvs från nybörjare till 
tävlingsåkare på elitnivå, och i alla åldrar - från 25 års ålder och till 80 plus. 

År 2017 har Sverige fått förmånen att arrangera Skilex 44:e konferens, som äger rum den 
19 - 26 mars i Åre (möjlighet finns att ansluta sig till konferensen den 22 mars 2016). 
Information om konferensen finner du på www.skilex.eu, där du också gör din anmälan. 
Det är även möjligt att följa Skilex International på Facebook i gruppen 
www.facebook.com/groups/skilex/ 

Det är vår förhoppning att Sverige, som stolt skidnation, representeras av ett stort antal 
advokater, biträdande jurister, bolagsjurister, domare och åklagare under hela eller delar 
av vecka 12 i Åre. 
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