Våra skidor
säsongen 2018-2019

ATOMIC
Atomic Redster GS
Nivå: 4 Avancerad ++
Ny storslalom skida från Atomic
Skidan är stabil och har ett riktigt bra isgrepp
För vem
Passar avancerade åkare som bara åker pist och gillar stora svängar och
hög fart
Skidan har ett bra isgrepp och du får känslan av att åka på räls.
Skidan har tip Rocker vilket gör att den ändå är relativt lätt åkt och du
orkar hela dagen utan att vara Marcel Hirscher
Ord. Pris 7000 SEK/

Atomic Redster S7
Nivå :4 Avancerad +
Samma konstruktion som Redster G7 men med kortare radie.
Skidan känns lätt på foten och är lekfull med bra klipp i
För vem
För dig som är en god åkare och vill ha en slalomskida med mycket sväng
Och bra is grepp och älskar kortsväng och ny pistat.
Inget för åkaren som gillar hög fart och stora svängar

Pris 7000kr
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HEAD
Head Kore 99
Nivå 4 Avancerad +
En Allmontain skida för hela berget
Skidan känns lätt på foten och är lätt åkt och lekfull
Funkar både i och utanför pisten.
För Vem
Passar dig som vill ha en skida som funkar till allt
Ett säkert kort
Skidan har ett hyffsat is grepp och funkar fint i pisten så länge
som snön är greppig
Lätt och lekfull utanför pisten
Passar många men sticker inte ut

Pris 6500kr utan Bnd
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ELAN
Elan GSX
Nivå: 4 Avancerad ++
Elan GSX är en storslalomskida
För vem
Passar dig som borde vara med i världscuppen när det är dags för
storslalom.
Inget för lättviktaren men vill du ha den stabilaste skidan med bäst isgrepp
i backen är detta skidan för dig.

Pris 8000 SEK ink bnd

Elan Waveflex
Nivå: 3 Avancerad
Elan GSX Waveflex är lillebror till stora GSX
Även denna skida har ett bra isgrepp och passar bra i medel till stora
svängar.
För vem
För dig som är något bättre än medel och uppskattar en stabil skida med
bra isgrepp men inte riktigt platsar i världscuppen ännu
Skidan är betydligt lättare på foten än storebror GSX då den inte har flera
lager metall men den har en träkärna vilket gör den tillräckligt vass för de
flesta

Pris 5000 SEK ink bnd
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Elan SL Fusion
Nivå 4 Avancerad +
En riktigt vass slalomcarver
För vem
Passar dig som gillar en skida med kort sväng och ett brutalt is grepp
Inget för lättviktaren men passar dig som åker hårt och gillar stabila skidor
Åker du på denna skida så platsar du troligen nästan i världscupen.
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EXTREM
Extrem Fusion 95
Nivå Avancerad +
Ny skida från Extrem som har allt
Skidan påminner om Opinion 98 men Fusion 95 har fått mer muskler och
är något stabilare än föregångaren i pisten
En skida som du kan lita på i en hård pist utan att den blir tung och
klumpig.
Något lättare och mer lekfulla än Projekt 90/100 då denna skida inte har
något lager med metall i konstruktionen
Fint flyt off pisten av hyrskidans favoriter.
Rekommenderad längd på skidan ( ca egen längd )
För vem
Dig som vill ha en skida med karaktär och åker över hela berget
Du söker offpist men vill att skidan ska prestera bra även i pisten

Pris 7000kr utan Bnd

Extrem Mother Tree 95
Nivå 4 Avancerad +
Ännu en ny modell från Extrem
En lätt och lekfull tjej skida framtagen av duktiga fri åkare.
Skidan är lätt åkt och har ett fint flyt offpist.
Rekommenderad längd på skidan ( Ca egen längd )
För vem
Passar dig som söker offpist och uppskattar en skida som funkar över hela
berget.
Funkar både att åka baksidan av skutan med och ligga och carva i pisten
med om det inte är betong hårt i backen.

Pris 7000kr utan bnd
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Extrem Project 90
Nivå: 4 Avancerad ++
En modell baserad på den hyllade och prisbelönta Project 100, men med
ett midjemått på 90 mm och en kortare radie. Detta ger en allmountainskida med fantastisk prestanda, otroligt kantgrepp och enormt
snabb från kant till kant i pisten.
Skidorna bemästrar alla krävande snöförhållanden – isiga försäsongspister,
vindpackad offpist liksom de mjuka magiska vårdagarna. Den lite smalare
midjan gör skidorna otroligt bra i pist, samtidigt som den moderna
geometrin med indrag i tip och tail gör dem lättåkta offpist.
Rekommenderad längd på skidan ( 0-5 cm kortare än egen längd )
För vem: För dig som uppskattar stabila trygga skidor med bra is grepp.
Du åker mycket pist men om förutsättningar ges så vill du ha en skida som
även funkar utanför pisten.
Pris 7000 kr utan bnd

Extrem Project 90 W
Nivå: 4 Avancerad ++
Tjejmodellen av Projekt 90, samma skida som grundmodellen men med
lite mindre metall i skidan för att göra den lite lättare på foten.

För vem
För samma åkare som vill ha Projekt 90 men inte väger 90kg, om du väger
60 kg så upplever du denna skida på samma sätt som en åkare på 80-90 kg
upplever projekt 90

Pris 7000kr utan bnd
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Fisher
Fisher Ranger 108
Nivå 4 Avancerad +
Skidan har en lätt träkärna vilket gör att den inte känns tung och klumpig
trots att den är väldigt stabil.
Skidan trivs bäst utanför pisten men gör inte bort sig i WM 8an om du bara
vågar lägga upp den på kant.
Rekommenderad längd ( minst egen längd på skidan )
För vem
Dig som mest åker offpist och vill att skidan ska bära bra utanför pisten.
Underbar både i puder och slask på våren

Pris 6500kr

Fisher Ranger 90 ti
Nivå 4 Avancerad +
Ännu en av våra favoriter.
En skida som har allt träkärna och ett lager med metall gör att den känns
stabil och vass i pisten.
Metallagret tar bort vibrationer vilket gör att skidan känns trygg även på
hårt underlag i pisten.
Trots det känns skidan lätt och lekfull.
Rekommenderad längd på skidan ( egen längd eller någon cm längre)
För vem
Dig som gillar att åka pist i alla fören vill ha en lekfull skida men även
kunna ta några svängar utanför pisten om tillfälle bjuds.

Pris 5500 kr utan bnd
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K2
K2 AMP Charger
Nivå 3 Avancerad
Charger
En av K2 vassaste pistskidor, den är stabil och trygg samtidigt som inte är
svår åkt,
För vem: Medelåkaren som vill ha en skida att utvecklas på som inte blir
för klen även om åkaren är tung och duktig. En stabil och trygg skida med
ett bra isgrepp utan att vara svår åkt, lätt på foten för att vara på
avancerad nivå.
Pris 8500 SEK
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K2 Beluved 78ti
Nivå: 3 Avancerad
En tjej pistskida som passar i alla förhållanden i pisten, den är lätt åkt pga.
rockern i nosen men den har träkärna och ett lager metall i skidan vilket
gör den stabil och trygg
För vem: Tjejer som vill ha en rolig skida som är lättåkt och som de kan
utvecklas på.
Passar tjejer som är på medelnivå men vill testa något lite vassare som de
kan utvecklas på

Pris 7000kr ink bnd

K2 Luv Machine 74
Nivå 3 Avancerad
Luv machine är en ny tjejskidan från K2
Skidan har tipprocker vilket gör att den blir lättsvängd och och du orkar
åka hela dagen på den även om du inte har lårmuskler som Anja Pärsson.
För vem
Passar medel till avancerade åkare som åker pist och vill testa en skida
med bra bett i utan att vara rädd för att den ska bli för svår.

Pris
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K2 Pinnacle 88
Nivå: 4 Avancerad ++
K2 Pinnacle 88 är ännu en skida i den famgångsrika Pinnacle-serien och
även om det är svårt att tro, har det som tidigare vart riktigt bra blivit
ännu bättre.
Pinnacle 88 har ett hårt träslag i skidan och ett lager med metall närmast
kanten på skidan vilket gör den stabil och trygg men ändå lätt på foten och
otroligt lätt åkt
En av våra mest uppskatta allmountain skidor på våra skidtest
Rekommenderad längd på skida ( ungefär egen längd )
För vem: För dig som bara vill ha med en skida på resan och inte vill välja
mellan piståkning, puder är Pinnacle 88 lösningen på problemet med både
prestanda och åkglädje på alla underlag!
Pris 5500kr utan bnd

K2 Pinnacle 95
Nivå: 4 Avancerad ++
K2 Pinnacle 95 är flaggskeppet i K2:s freerideserie. Modellen har en lite
lägre All-Terrain Rocker, vilket både gör skidan lätthanterlig och ser till att
du inte bjuds på några obehagliga överraskningar, oavsett underlag eller
terräng.
Pinnacle har den nya K2 Konic Technology som tillsammans med en
högpresterande Nanolite kärna ger både låg vikt och grym kontroll.
Formen på träkärnan och även förstärkningarna med metall är fokuserade
på de områden där det behövs som mest, nämligen kanterna! Vilket i sin
tur ser till att du alltid har bra tryck på stålkanterna och att skidan behåller
grepp och stabilitet även i hög fart och på hårt underlag.
Rekommenderad längd på skida ( egen längd eller längre )
För vem: För dig som söker offpist men vill att skidan ska funka även i
pisten, en grym Allmountain skida

Pris
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K2 Rictor
Nivå: 3 Avancerad
Rictor är en bred pistskida för med hög prestanda som klarar av duktiga
tunga åkare
Rekommenderad längd på skida ( 0-10 cm kortare än kroppslängd)
För Vem
Du åker bara pist men vill ha en skida som funkar i alla förhållanden
Du gillar inte skidor som fladdrar och vill ha en skida som är lätt att åka på
även när det blir upp åkt i pisten, men som du även klarar att du åker
storslalom med i hög fart

Pris 8000 SEK ink bnd

K2 Thrilluvit 85
Nivå: 3 Avancerad
En lätt åkt tjej skida som är lätt på foten lekfull och har ett förvånansvärt
bra is grepp.
Rekommenderad längd på skida ( Egen längd eller någon cm kortare )
För vem
För dig som vill ha en extremt lätt åkt allroundskida.
Du åker mest pist men vill ha en skida som går bra när det är uppåkt och
knöligt i pisten och ibland vill du kunna testa att åka lite på sidan av pisten.

Pris
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K2 Alluvit 88
Nivå: 4 Avancerad ++
I längd 170cm och längre är detta samma skida som Pinnacle 88 men med
annan design
I kortare längder använder man ett lite lättare träslag vilket gör de kortare
skidorna något mjukare
Detta för att en lättare åkare på 60kg ska uppleva skidan på samma sätt
som en åkare på 80 kg gör i länge längd
Rekommenderad längd på skidan ( ungefär egen längd )
För vem
Skidan är otroligt lätt åkt och passar från medel till riktigt avancerade
Tjejer som vill ha en allmountain skida som funkar både i pist utanför
pisten
…
Pris

Fulluvit 95
Nivå 4 Avancerad +
Fulluvit 95 har samma konstruktion som Alluvit 88 men är bredare och
något längre rocker profil vilket gör att den flyter bättre utanför pisten än
88an gör men är inte riktigt lika kvick från kant till kant i pisten.
Rekommenderad längd på skidan ( egen längd eller längre )
För vem
Tjejer som åker lika mkt utanför pisten som i pisten och vill ha en trygg
skida de kan lita på
En av favoriterna på våra skidtester

Pris
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NORDICA
Nordica Spitfire TI Dobermann
Nivå: 4 Avancerad ++
Nu är vi strax under världscuppen i storslalom igen
Isgrepp som är grymt
Rekommenderad längd ( 0-10 cm kortare än egen längd )
För vem
Avancerade åkare som vill ha en skida med bra bett i och bara åker pist
Du gillar fart men vill ändå ha en som du ska orka åka på hela dagen.
Lite bredare och snällare än en riktig GS skida men räcker långt för de
flesta.

Pris 7000 kr ink bnd

Nordica GT 74
Nivå: 2 medel
GT 74 ar en bra skida för den som bara åker pist men vill att skidan ska
funka i alla förhållanden
Skidan har träkärna vilket gör att den har hyfsat isgrepp men den känns
lätt på foten och är lättåkt
Rekommenderad längd på skida ( 5-15 cm kortare än egen längd )
För vem: Passar de flesta som åker 1-2 veckor varje år och vill ha en lätt
åkt skida med bra bett i.
Pris 4500 kr ink bnd

Våra skidor
säsongen 2018-2019

Nordica 74 Sentra
Nivå:2 Medel
Samma skida som GT 74 men dam design.
Bra skida för den som bara åker pist men vill att skidan ska funka i alla
förhållanden
Skidan har träkärna vilket gör att den har hyfsat isgrepp men den känns
lätt på foten och är lätt åkt
Rekommenderad längd på skidan ( 5-15 cm kortare än egen längd )
För vem: Passar de flesta som åker 1-2 veckor varje år och vill ha en lätt
åkt skida med bra bett i.

Pris 4500 kr ink bnd
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Rossignol
Rossignol Sky 7 HD
Nivå 4 Avancerad +
Otroligt lätt och lekfull allmountain skida
Mkt omtyckt av åkare som uppskattar lekfullhet hos en skida.
Inget för tungviktaren som uppskattar en stabil storslalomskida.
Rekommenderad längd på skidan ( egen länd eller någon cm längre skida )
För vem
Åkare som uppskattar en lekfull och lätt åkt skida och vill ha en skida som
flyter bra offpist.
Lätt att svänga runt skidan om du åker offpist i skogen.
Pris
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VÖLKL
Völkl Mantra M5
Nivå 4 Avancerad +
Äntligen har Völkl kommit med en ny uppdaterad Mantra
Den gamla mantran känns igen vad gäller stabilitet och is grepp
Men denna nya modell är mkt livligare och roligare.
En favorit bland åkare som älskar en stabil skida med storslalomkänsla
som funkar över hela berget
Rekommenderad längd ( Ca egen längd på skidan )
För vem
Tyngre duktiga åkare som vill ha stabila och trygga skidor
Inget för lättviktaren som vill ha den mest lekfulla skidan men denna
skidan har mkt karaktär och svänger betydligt mer än föregångaren.
Måste provas
Pris

Völkl Flair 7.6
Nivå: 2 Medel
Völkl Flair SC - tjejernas Pistskida med bra prestanda med en radie som
passa i både korta och långa svängar.
Skidan är lätt åkt och passar alla underlag i pisten

För vem
Medelåkare som vill ha en skida som inte fladdrar i lite fart vill ha en skida
som de kan utvecklas på.
Pris 5000kr ink bnd
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Völkl Racetiger GS
Nivå: 4 Avancerad ++
Völkl Racetiger GS är resultatet om man skulle sätta ett bar bindningar på
två godståg... Nästan iallafall! De här är nämligen ett par skidor som mår
bäst av stora carvingsvängar i hög fört på stenhårt underlag, som om de
gick på räls!
För vem: En avancerad åkare som vill ha en pistskida med grymt bett som
klarar hög fart.
. Pris 8500 SEK ink bnd

Völkl Rtm 84
Nivå Avancerad +
Kanske den mest omtalade skidan på marknaden
En bred pistskida som funkar i alla fören i pist
Skidan är otroligt stabil och känns som en bred storslalomskida i pist ändå
är den betydligt mer lätthanterlig än en storslalomskida tack vare
rockerprofilen på skidan så blir den relativt lätt åkt.
Skidan har en träkärna och dubbla lager med metall i skidan vilket gör den
trygg men kan kännas lite död om du som åkare är för lätt
För vem
Dig som bara åker pist men inte vill byta skida om det blir upp åkt i pisten
och du vill att skidan ska klara även en isig pist.
Du är en god åkare som gillar fart och du väger 80 kg eller mer.
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Völkl Racetiger SRX
Nivå: 4 Avancerad++
Völkl Racetiger SRC är en skida för duktiga skidåkare som gillar fart, skidan
är svängigare och inte riktigt lika stabil som storebror GS men tillräckligt
stabil för att klara en riktigt duktig åkare på 95 kg
För vem: Du åker pist och vill ha en skida med bra bett med en sväng mitt
emellan SL och GS som är stabil men ändå inte lika krävande som en
tävlingsskida.
Pris 7000 SEK ink bnd

Völkl RTM 8.0
Nivå: 3 Avancerad
RTM är en serie av bredare pistskidor som ska funka i alla förhållanden i
pisten
8,0 är en modell som är mkt lätt åkt den har träkärna vilket gör den
relativt stabil och har ett bra isgrepp men upplevs som väldigt lätt och
smidig då en inte har förstärkningar av metall i skidan
För vem
Medelåkare som vill ha en allroundskida för pist som de kan lita på ett mkt
säkert kort en av våra mest uthyrda skidor
Pris 6000 SEK ink bnd
/
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SALOMON
Salomon XDR FOCUS
Nivå:1 Nybörjare
Om skidan: En lättåkt skida som är väldigt förlåtande och lättstyrd. Den
ger skidåkaren själförtroende i preparerade pister och möjlighet att åka i
alla backar.
För vem: För en åkare som inte åkt så mycket skidor innan som vill ha en
väldigt lätt åkt skida som man kan börja öva sin teknik på.
Inget för tungviktaren och den blir instabil i lite fart
Pris 3000 SEK ink bnd

