SKIDTEST ALL MOUNTAIN
SKIDTESTARE

CATHARINA RYDBERG

BÄST PÅ ALLT,
ÖVERALLT
Begreppet all mountain skiljer sig från skidtillverkare till skidtillverkare. När vi på Åka Skidor
säger all mountain menar vi skidor som går precis
lika bra i preparerad pist som i varierande snö på
bergets baksida – helt enkelt skidor som går att
åka helt obehindrat med överallt, och som gör det
bra. Skidor för dig som bara vill, eller har möjlighet att, ha ett par skidor.
Och vill du montera på en turbindning så funkar
de flesta skidorna i den här kategorin alldeles
utmärkt för det.
Däremot så skiljer sig skidorna i all mountainkategorin sig åt en hel del, och passar för olika
typer av åkare. Från lekfulla, bi-direktionella, skidor med twintip, till fartstabila rent direktionella
skidor med platt tail – och mängder på varianter
och kombinationer av dessa.
Vilken skida just du ska välja beror på till

60 ÅKA SKIDOR

Skidor för hela berget,
hela dagen, hela säsongen. Det enda par
skidor du egentligen
behöver utan att kompromissa på någonting alls.

syvene och sista på tycke, smak, fysiska förutsättningar, vart du helst åker skidor och din åkstil.
Läs det finstilta och leta dig fram till en modell
som passar dig.
En sak är däremot säker, en modern all mountainskida anno 2014/2015 kommer inte att göra
dig besviken. De är beviset på att du inte behöver
kompromissa mellan grepp i pisten och flyt i lössnö, det går att få både och.
Skidorna testades i Åre i mars och april och
har fått känna på allt från pansarhårda pister till
bomullslika offpiståk.

Nordica Soul Rider

Längd 168 cm
Vikt 54 kg
Ålder 29 år
Catharina är examinerad
skidlärare som jobbat i Sverige,
USA och säsongat i Kanada. Nu
är hon snart färdig läkare. Hon
åker helt obehindrat överallt.
Hon har en teknik med så kraftig kantning och tydliga vinklar
att alla instruktionsvideos blir
överflödiga, en teknik som hon
behåller i all terräng. Skidorna
ska vara stabila med mycket
sväng.
1 Extrem Project 110 – Bra
isgrepp och svänger alldeles
lagom
2 Nordica Soul Rider – Kantgrepp och fartstabilitet
3 Black Diamond Verdict – Kul
i pist och bra allround

Längd 174 cm
Vikt 65 kg
Ålder 22 år
Jonas har jobbat på Hansons skiduthyrning i Åre tre
säsonger, därmed har också
skidåkningen tagit skruv. Jonas
letar efter roliga linjer i varje åk
och ägnar sig sällan åt ren pistcarving. För att matcha Jonas
lekfulla och moderna åkstil ska
skidorna gärna ha twintip och
vara poppiga.
1 Cmd The It – Bra hela-berget-skida för en lekfull åkstil
2 4FRNT Gaucho – Stabil i
pisten, kvick i skogen
3 Black Crows Atris – Går att
köra hårt på med full tillit

PETER WINDSTEDT

Längd 175 cm
Vikt 75 kg
Ålder 60 år
En av Sveriges mest rutinerade
och välmeriterade skidlärare.
Hänger med i teknikutvecklingen och har en följsam och
smidig stil som är mjuk och
energisnål. Jobbar fortfarande
som skidlärare och offpistguide
i Åreområdet och heliguide
i Abisko. Gillar lättsvängda
skidor med åkglädje.
1 Scott Adventure – Lättåkt i
all terräng
2 Cmd The It – Passar mig som
handsken
3 Black Crows Atris – Följsam,
lättåkt och rolig

4FRNT GAUCHO

MÅRTEN PETTERSSON

Längd 180 cm
Vikt 76 kg
Ålder 44 år
Åka Skidors förre redaktör har
åkt riktigt mycket skidor, allt
från råracing till toppturer.
Kan carva mer än de flesta,
kör hellre fort och rätt än
fort och fel. Utrustningen ska
vara lämpad för uppgiften.
AM-skidor ska ha rocker, vara
stabila, ha bra isgrepp men
ändå förlåtande nog när det är
mjukt eller ojämnt underlag.
1 Blizzard Bonafide – Jag kan
lita på den i alla lägen
2 Armada Invictus – Stabil och
trygg skida som går att köra
full fart med
3 Nordica Soul Rider – Stabil
och trygg, ändå lekfull

TOBIAS LILJEROTH

Längd 184 cm
Vikt 90 kg
Ålder 42 år
La Grave och Chamonix har
format Åka Skidors redaktörs
åkstil till att fungera bäst i
stora svängar med bra fart,
Tobbe mår bra i fallinjen. Rockerskidor regerar och hur de
fungerar på hårt underlag vill
han helst slippa tänka på. Trivs
på stabila men ändå smidiga
skidor med ganska centrerad
monteringspunkt.
1 Black Crows Atris – Funkar
till precis allt och gör det
sjukt bra
2 Armada Invictus – Extremt
fartstabil men samtidigt smidig
3 Line Supernatural 100
– Känns som en trimmad
fyrhjulsdriven rallybil med
allroundförmåga

ARMADA INVICTUS

Pris 4 600 kronor
Karaktär Gjorda för natursnö

Pris 6 500 kronor
Karaktär Gasen i botten

Lätt på
foten

Semicapskida med rocker och taper i tip och
tail. Det traditionella spannet sträcker sig mellan
skidans bredaste punkter fram och bak. Skidan
är titanalförstärkt och finns som tjejvariant utan
metall med namnet Madonna. Skidan är kvick
tack vare att rockerspannet gör den så lättvriden.
Åkningen går i huvudsak på sladd. Den flyter
fint och det är på natursnö den hör hemma.
Den är lite styvare i bakändan, vilket minskar
lekfullheten. Skidan passar åkare som prioriterar
offpisten och struntar i carving.

Fartstabilitet

Tiprockerskida med dubbla lager titanal

och kolfiberremsor i toppar och ändar för mer
livlighet. Skidan liknar inget som Armada tidigare
producerat. Det här är som en storslalombjässe
som tål hård, köttig åkning oavsett hur mycket
skidan belastas. Skidan kräver en bestämd åkare
med mycket kraft och fartfylld stil. Den fladdrar
aldrig och har ett bra kantgrepp i pist och hård
offpist. Skidan upplevs klumpig och inte speciellt
lättåkt i varierad terräng. Den tål tveklöst tunga
åkare.

LÄNGDER 172, 179, 186 cm
TESTLÄNGD 186 cm
MÅTT 129-102-124 mm
RADIE 19 m
VIKT 2 086 g

LÄNGDER 168, 178, 188 cm
TESTLÄNGD 188 cm
MÅTT 138-108-128 mm
RADIE 26,5 m
VIKT 2 230 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround

Black Crows Atris
Novis

Line Supernatural 100

JONAS VIKTORSSON

”Kvick och lättåkt utanför pisten både på stora
ytor och inne i skogen.
Habegär!”
– Jonas

Avancerad

”Snyggast! Stabilitet
och dämpning gör den
pålitlig men jag saknar
popp.”
– Mårten

Novis

”Saknar hastighetsbegränsning och sitter
fast på blåis, jag vill
behålla dem.”
– Tobias

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

”Testets överraskning.
Armada gör en stabil
och trygg skida som
går att köra full fart
med.” – Mårten
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ATOMIC AUTOMATIC 109
Pris 5 500 kronor
Karaktär Allroundskida för Alperna

BLACK CROWS ATRIS
Fint flyt i
lössnö

Helt ny mellanbred Automatic-skida. Den
har 25 procent tiprocker, 65 procent standardspann och de sista 10 procent är rockade. Skidan
har en lättare träkärna för att funka bättre med
turbindning på. I mjuk snö är skidan fartstabil,
flyter skönt och riktigt lätt att få med sig. I hård
pist är kantgreppet inte tillräckligt och brättena
blir nervösa. Kommer du från frikåkningssidan
kommer du gilla skidan överallt. Är du van skidor
med pistprestanda kommer du att önska mer av
skidan i pisten.

Pris 6 000 kronor
Karaktär Fulländad allmountain

Stabil
utanför pisten

Semicapskida med en solid träkärna med
glasfiberförstärkningar. Den har rocker i tip och
tail med ett traditionellt spann emellan och är
utrustad med extra tjocka stålkanter. Det hela
är en mycket lyckad krympning av testvinnaren
Nocta. Den plöjer igenom allt och flyter i lössnön.
Svänger fint med bra svar i pisten. Den riskerar att
bli trög i tight terräng och behöver fart för att gå
som bäst. Skidan klarar tyngre åkare och den tål
hård åkning. Vana offpiståkare kommer känna sig
hemma direkt.

LÄNGDER 182, 189 cm
TESTLÄNGD 182 cm
MÅTT 134-109-124 mm
RADIE 18,5 m
VIKT 2 080 g

LÄNGDER 169, 178, 184, 190 cm
TESTLÄNGD 184 cm
MÅTT 138-108-128 mm
RADIE 18 m
VIKT 2 050 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

Avancerad

”Den är smidig och
skön i mjukt före, men
i en pist håller den inte
med mina mått.”
– Catharina

”Lättsvängd och härlig
i offpisten men på hårt
underlag håller jag
igen lite.”
– Peter

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

Novis

”50 procent lekfullhet +
50 procent stabilitet =
100 procent fullträff på
alla plan.”
– Tobias

”Den behöver lite fart
för att funka men är
följsam, lättåkt och lite
rolig.”
– Peter

BLACK DIAMOND VERDICT

BLIZZARD BONAFIDE

Pris 6 800 kronor
Lättåkt
och
kvick
Karaktär Smidig med glädje och kapacitet

Pris 6 000 kronor
Karaktär En skida som bara funkar!

Sandwichskida med tydlig tip- och tailrocker.
Skidan har en lätt träkärna av poppel som är
förstärkt med glasfiber och titanal. Åkte ni Verdict
för något år sedan är det här en helt annan grej.
Den funkar lika bra i en hård pist på morgonen
som i allt mjukt på eftermiddagen, i kallsnö finns
inga tveksamheter. Skidan är oerhört lättåkt så
det går bra att introducera offpisten för mindre
rutinerade åkare på denna. Med en turbindning
på funkar den dessutom fint till toppturer.

Flipcore-konstruktion där det slutliga spannets form fräses fram från grunden i träkärnan.
Skidan har rocker i båda ändar, sandwichkonstruktion bestående av en mixad träkärna med bland
annat lätt bambu och dubbla lager titanal. Den är
vridstyv och har kolossalt bra grepp och stabilitet.
Tack vare spannet är den ganska lättåkt och flyter
smidigt. Lika trygg i hårt som uppkört. En stabil
skida som du lätt kan ta utanför pisterna. Kan du
carva, lägga ner skidan och kanta rejält kommer
du att älska den.

LÄNGDER 164, 172, 180, 188 cm
TESTLÄNGD 180 cm
MÅTT 132-100-119 mm
RADIE 21 m
VIKT 2 150 g

LÄNGDER 166, 173, 180, 187 cm
TESTLÄNGD 187 cm
MÅTT 133-98-118 mm
RADIE 22 m
VIKT 2 150 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

”Lätt på foten och samtidigt bra drag när jag
vill kräma på i skärande svängar.”
– Catharina
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Grepp som
en pistracer

Avancerad

”Första intrycket är
riktigt bra, de andra
intrycken också. Stabil,
skön och pålitlig.”
– Mårten

Novis

”Sitter verkligen bra i
pisten men passar inte
riktigt min offpiststil.”
– Jonas

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

”Det här är min favorit.
Jag skulle ge den 10:a i
de flesta betygen.”
– Mårten
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CMD THE IT

DPS WAILER 105

Pris 5 500 kronor
Karaktär One ski fits all!

Lekfullheten

Skida byggd i Åre med svensk björkkärna och
gummidämpning i tip och tail. Den har early rise
fram och bak med spann under foten. Monterar
du bindningen på -25 mm passar det en mer
upprätt, central stance, på -50 mm blir den mer
traditionell för mer plöstryck. Skidan är smidig,
lättsam och poppig både för piståkning, skog och
öppna ytor men är ingen hardcoreracer. Den passar lekfulla åkare som kräver lite mer av sin skida
eller krävande åkare som vill leka. Den fordrar inte
en massa muskler och kraft.

Pris 7 650 kronor
Karaktär För mjuka snöförhållanden

Konstruktionen heter Hybrid T2 och skidan
är byggd av glasfiber, kolfiber och titanallager.
Den har tiprocker följt av ett vanligt spann och en
plan tail. Skidan förmedlar en speciell känsla, som
att den inte filtrerar något av det som passerar
under skidorna. Den ger dig en intensiv ocensurerad snökänsla. Är snön fin är det en fin känsla. Är
snön sämre förmedlas enligt en del alldeles för
mycket feedback tillbaka till åkaren. Skidan går
bäst i mjuk snö, flyter över alla hinder och kräver
en stark eller bestämd åkare.

LÄNGDER 178, 186 cm
TESTLÄNGD 186 cm
MÅTT 135-106-128 mm
RADIE 21 m
VIKT 2 200 g

LÄNGDER 178, 185 cm
TESTLÄNGD 185 cm
MÅTT 136-105-119 mm
RADIE 24-28 m
VIKT 2 255 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

Avancerad

”Bästa hela-berget-skidan för åkare som jag
med lekfullare åkstil –
mitt förstaval!”
– Jonas

”Passade mig som
handsken, otroligt
smidig och lättåkt
överallt.”
– Peter

EXTREM PROJECT 110
Pris 7 500 kronor
Karaktär Förtroende i både pist och offpist

Trygghet

Project 110 har en lätt poppelkärna med två
lager titanal och gummidämpning samt progressiv elliptisk tip- och tailrocker. Extrem bygger sina
skidor i Åre med 100 % förnyelsebar energi. Skidan
är ganska dämpad och har inte så mycket pop.
Den går riktigt bra i pisten med bra bett trots sin
relativa bredd. Har du tekniken är det bara att
carva loss. I mjuk snö flyter den fint och är lätt
att vrida. Den tål åkare som laddar på och passar
bättre för hårdare åkning än lattjande.

”Jag upplever den som
extremt nervös på hårt
underlag, fast helt rätt i
mjuk snö.”
– Tobias

”Den är stabil men aldrig tråkig, har isgrepp
och svänger alldeles
lagom – min etta!”
– Catharina

”Den svarar bra men
man måste vara en
stark och duktig åkare.”
– Peter

HEAD REV 98

Pris 8 000 kronor
Stora
svängar
i fart
Karaktär Skidorna önskar fart och djup snö

Pris 7 200 kronor inklusive Tyrolia Attack 13-bindning
Karaktär För traditionalister

Sandwichskida med urfräst bokkärna och ett
fullångt, men även det urfräst, titanallager för
hög prestanda men lägre vikt. Skidan har ett vanligt spann under foten samt rocker i tip och tail.
Skidan är styv och ganska mäktig. Det blir inte
några kortsvängar utan det gäller att stå på i alla
lägen. Den är tung att vrida runt, så utan fart och
kraft riskerar den att bli stum och karaktärslös.
Passar stora åkare som bara vill köra på och inte
söker spänstiga svängar i pisten.

Näst största modellen i Heads Rev-serie.
Sandwichskida med träkärna och en cap ovanpå.
Skidan har 20 procent tiprocker. Vibrationerna tar
piezoelektriska fibrer i spetsarna hand om och lugnar istället ner topparna. Skidorna har en tydlig
pistorienterad karaktär. Där går de lätt, svänger
enkelt och har en god stabilitet. Utanför pisten
är de allround men saknar förfiningar som lyfter
offpiståkningen. Skidan passar åkare med pistbakgrund och är så lättsvängd att även orutinerade
åkare kan välja den.

”Riktigt stabil i pisten
men blir stundtals lite
osmidig för mig.”
– Jonas

Novis

”En köttig skida för
kraftfulla åkare som
vill köra på precis hela
berget.”
– Tobias

HENDRYX 917
Lättsvängda

Pris 8 500 kronor
Karaktär Går på skär genom allt

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

”Stora svängar med
fart går bra, i annan
åkning känner jag mig
för lätt.”
– Peter

LÄNGDER 164, 172, 180, 186 cm
TESTLÄNGD 172 och 180 cm
MÅTT 132-95-126 mm (180 cm)
RADIE 17 m (172 cm) 19 m (180 cm)
VIKT 1 920 g (172 cm)

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

”Oklart om det är jag
som är helt fel för skidan eller skidan som är
helt fel för mig.”
– Tobias

Grym
känsla på skär

Sandwichkonstruktion med träkärna,
glasfiber och titanal samt olika gummisorter på
specifika platser i skidan. Skidan har låg progressiv tip- och tailrocker med lågt spann under foten.
Bindningarna är monterade med tårna något
utåtvinklade. Skidan har carvingegenskaper som
liknar en storslalomskida och de är nästan lika
stabila. Utanför pisten gör bredden att de bär
men de är tunga och vill inte sladda. Är det mjukt
plöjer de igenom allt. Du måste vara stark och
säker på skär för att trivas här.

LÄNGDER 156, 163, 170, 177, 184 cm
TESTLÄNGD 177 cm
MÅTT 138-99-124 mm
RADIE 16,5 m
VIKT 1 920 g

LÄNGDER 174, 182, 190 cm
TESTLÄNGD 182 cm
MÅTT 138-106-124 mm
RADIE 24 m
VIKT 2 140 g

Avancerad

Armada Invictus kombination av fartstabilitet och
smidighet imponerade på redaktör Liljeroth.

FISCHER RANGER 106 TI

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

Novis

LÄNGDER 175, 185, 190 cm
TESTLÄNGD 175 och 185 cm
MÅTT 140-110-130 mm
RADIE 24 m
VIKT 2 000 g (175 cm) 2 200 g (185 cm)

64 ÅKA SKIDOR

Låg vikt

Avancerad

”Bra och lättåkt skida.
I pist går den lätt, i
ospårat kräver den mer
jobb.”
– Peter

Novis

”Väldigt skön åkkänsla
på skär, men på sladd
är de oberäkneliga.”
– Catharina

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

”Grym skida men helt
fel kategori. För mig är
det här råracecarving,
inte all mountain.”
– Tobias
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ICELANTIC NOMAD RKR
Pris 5 500 kronor
Karaktär Påtaglig friåkningskaraktär

K2 SHREDITOR 102
Smidig
utanför pisten

Sandwichskida med glasfiber, gummi för
dämpning och en träkärna av poppel. Twintip
med tip- och tailrocker samt vanligt spann under
foten. Icelantic kommer från Denver, Colorado.
Konstnären Travis Parr har gett skidorna dess
karaktäristiska grafik. Skidan är trygg och dämpad, på gränsen till dov. I pist är den svängig och
har godkänd stabilitet och grepp men det känns
tydligt att det är en friåkningsskida. Utanför
pistmarkeringen är den lätt och smidig att få med
sig och håller måttet oavsett före.

Pris 5 500 kronor inklusive Marker Griffon 13Karaktär För en modern stance

ROSSIGNOL SOUL 7
Lekfullheten

Fullång träkärna med mixade träslag.
Kärnan är förstärkt med glasfiber. Skidan har
taper och rocker fram och bak och ett traditionellt
spann under foten. Den är försedd med behändiga
stighudsinfästningar. Skidan är gjord för lekfull
åkning med balansen mitt i pjäxskaften. Det är
ingen mening att leta efter maximala vinklar
och plöstryck. Skidåkningen sker utan onödig
ansträngning och ska ske på mjuk eller naturlig
snö. Passar åkare som vill kunna jibba och inte
mäter prestanda i isgrepp.

LÄNGDER 161, 171, 181, 191 cm
TESTLÄNGD 181 cm
MÅTT 140-105-130 mm
RADIE 19 m
VIKT 2 155 g

LÄNGDER 170, 177, 184, 191 cm
TESTLÄNGD 184 cm
MÅTT 131-102-125 mm
RADIE 20 m
VIKT 2 050 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

Avancerad

”Väldigt rolig lekskida
som funkar bra ute i
offpisten, bättre där än
i pisten.”
– Jonas

”Funkar både i och
utanför pisten. Den är
smidig men inte så
poppig.”
– Catharina

LINE SUPERNATURAL 100
Pris 6 500 inklusive Marker Griffon 13-bindning
Karaktär Vilket tryck!

Stabil

Träkärna av lönn för stabilitet och asp för
viktbesparing. Skidan är förstärkt med ett metallager som inte är heltäckande. Den har tunnare
toppar, taper och rocker i båda ändar med ett
vanligt spann mitt på samt dämpande sidoväggar.
Den går som en pistmissil med otroligt grepp och
bra gensvar i svängen. Skärande svängar är ett av
nöjena som erbjuds. De är pålitliga i alla fören.
Det är lätt hänt att det råkar gå lite för fort i stora
stadiga svängar, för varken skida eller åkare vill
sladda eller backa av.

Novis

”Modern friåkningsskida för moderna åkare.
Lekfullhet är dess signum. Kräver en central
stance.” – Tobias

”Jag är för traditionell
för den här. Det krävs
yngre och progressivare åkare än jag!”
– Mårten

”Riktig allmountain.
Jag blir glad över att
åka skidor. Den platsar
överallt.”
– Peter

”Bara bra egenskaper! Trygga, pålitliga,
allsidiga med känsla,
dessutom sjysst grafik”
– Mårten

Ultralätt träkärna med glasfiberförstärkn-

ingar och en minicap ovanpå. Brättena är ännu
lättare med bikakematerial som mellanlager. Skidorna har 50 % markant rocker i tip och tail samt
50 % lågt spann under foten. Det gör den lika
bra att svänga med som att leka med. Rolig och
lättåkt skida med bra grepp i pisten men framför
allt skönt flyt utanför. Skidan är mycket svängvillig
och carvar så mycket att du nästan måste hålla i
dig. Passar lätta till normalstora åkare som är litet
fritänkande.

LÄNGDER 162, 170, 178, 186 cm
TESTLÄNGD 186 cm
MÅTT 131-100-124 mm
RADIE 17,6 m
VIKT 2 040 g

Avancerad

”Svänger lika bra i pist
som ospårat. Brättena
känns mjuka på både
gott och ont.”
– Peter

”Kul på skär och den
fortsätter att leverera
även när det blir stökigt.”
– Mårten

Pris 5 500 kronor
Karaktär Svängkänsla före lekfullhet

Twintipskida med träkärna och dubbla lager

Tiprockerskida i sandwichkonstruktion med

kolfiberförstärkningar. Skidan har rocker i tip och
tail med i huvudsak ett traditionellt spann. En
skida med många goda egenskaper, den är stabil,
har bra isgrepp men är ändå förlåtande nog när
det är mjukt eller ojämnt underlag. Det spelar
ingen roll om du tänkt åka lika mycket pist som
offpist, eller tycker att pisten är viktigare eller
precis tvärtom. Den funkar lika bra oavsett och
kommer inspirera dig till att ta ut svängarna åt
nya håll.

Novis

”Grymt skön skida.
Kantgrepp och stabilitet i pisten, följsam och
lekfull utanför.”
– Catharina

träkärna. Den har taper och rocker i tip och tail
samt ett traditionellt spann däremellan. En rolig
skida fullmatad med åkglädje och lek. Du kan
köra obehindrat över hela berget och vill du jibba
i offpisten är det här helt rätt. Den flyter över
förväntan och har en mycket smidig form som
gör den lätthanterlig i alla lägen. Det är ingen
chargerskida med bästa högfartsprestandan men
en som många kommer att tycka om att åka på
och ha väldigt roligt med.

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

”Det här är ju i min
smak. Den går precis
lika bra i som utanför
pisten och supersmidigt.” – Jonas

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

Novis

”Minns ni Pocket
Rocket? Den har varit
på rehab, knaprat steroider och fått isgrepp.”
– Tobias

”De är helt allsidiga och
lika pålitliga hela tiden.
Ändå är de lättåkta.”
– Mårten

VÖLKL MANTRA
Bra känsla
för sväng

glasfiberförstärkt träkärna. Spetsar och bakändar
är urholkade för mindre tryck mot snön. För att
gå lika säkert oavsett snöförhållanden är radien
vidare i främre delen av skidan. Dess traditionella
egenskaper tar övertaget och svängprestandan
slår flyt och lekfullhet. Skidan passar åkare med
hyfsad koll på carvingtekniken som håller kvar
trycket i plösarna och tyngre åkare kan känna sig
helt lugna, den här pallar med det. Pistkvaliteterna överväger.

Pris 5 000 kronor
Karaktär Spårsäker som få

Helt suveränt isgrepp

I den här helt nya versionen har Mantran
fått full rocker, något bredare midja, taper i båda
ändar men är fortfarande en hederlig sandwichskida med flerlagers träkärna och dubbla titanalförstärkningar. I pisten är det bara att ladda på
obehindrat, stabilitet och isgrepp ger förtroende.
Utanför pisten är skidan uppenbart enkel att vrida
runt och lättsvängd. Hårdheten gör att den tappar något i följsamhet, men i pisten är det sällan
en nackdel. I stora svängar i en sliten pist slår den
det mesta i sin väg.

LÄNGDER 168, 178, 188 cm
TESTLÄNGD 188 cm
MÅTT 98 mm midja
RADIE 18 m
VIKT 1 950 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

Allsidiga på
hela berget

En ren sandwichkonstruktion med fullång

LÄNGDER 164, 172, 180, 188 cm
TESTLÄNGD 188 cm
MÅTT 136-106-126 mm
RADIE 18 m
VIKT 2 027 g

Pris 5 800 kronor
Allsidig
glädjespridare
Karaktär Själen syns inte men den känns

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

Pris 5 000 kronor
Karaktär Pigg och lekfull

Lätthanterad

SCOTT ADVENTURE

LÄNGDER 169, 177, 185 cm
TESTLÄNGD 185 cm
MÅTT 134-97-124 mm
RADIE 18,5 m
VIKT 2 139 g

Novis

2

NORDICA SOUL RIDER

LÄNGDER 172, 179, 186 cm
TESTLÄNGD 186 cm
MÅTT 132-100-121 mm
RADIE 21,3 m
VIKT 2 070 g
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Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

Pris 5 000 kronor
Karaktär Lekfull lättviktare

SALOMON ROCKER 100

LÄNGDER 170, 177, 184, 191 cm
TESTLÄNGD 177 cm
MÅTT 132-100-118 mm
RADIE 23,7 m
VIKT 2 100 g

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Novis

”Utan större kraftinsats går den enkelt och
fartstabilt överallt. Det
här är min favorit.”
– Peter

Avancerad

”Jag känner mig
faktiskt lite för lätt,
men stora svängar är
helsköna.”
– Catharina

Novis

”Oj, vad bra rockerskidor Völkl gör! Jag
märker inte att pisten
är helt sönderkörd.”
– Mårten

Pist / sväng
Offpist / flyt
Fartstabilitet
Lekfullhet
Allround
Avancerad

”Den har både bra pistgrepp och är lätt att få
med sig i skogen men
ibland något smal.”
– Catharina

ÅKA SKIDOR 67

