Utrustning
Fjällsport i Funäsdalen har fokus på alpin skidåkning men här finns även baspaket för
längdskidåkning och Snowboard.

HYRKATEGORIER
Vi erbjuder alltid ”nöjd kund garanti” dvs du har som kund alltid möjlighet att byta till någon
annan modell inom respektive kategori inom hyrestiden. Du kan även uppgradera ditt paket
till en annan nivå om du inte är nöjd med den utrustning du fått.

ALPINPAKET
Boss –”Om du inte vill skylla på materialet.”
Årets bästa skidor för avancerade åkare (dam och herr). FIS-godkända slalomracers,
handgjorda offpistskidor, bredare allmountainskidor med de dyraste och bästa materialen.
Avancerad –”För dig som vill anpassa utrustningen efter din åkstil”
Specificera dina skidor efter din åkstil. Du väljer svängradie, bredd, styvhet, rocker, twintip
etc. Eller också talar du om hur du åker så plockar vi fram det bästa alternativet just för dig.
Medel –”Åker mest på semestern och i röda backar”
Välj denna skidutrustning om du inte har några speciella specifikationer. Skidorna är
lättsvängda och längden på skidorna anpassas efter din vikt. -Vi har alltid fräscha nyservade
skidor med vassa kanter!
Nybörjare –”Blå backar med plogsväng”
Mjuka skidor som du kan få med ”rocker” för att lättare komma in i sväng.
Knatte –”barn upp till 7 år”
Små fräna lagg till de minsta .
Ungdom Standard –”ungdomar mellan 8 och 15 år”
Utrustning för nybörjare och medelgoda rackare upp till tonåren.

Ungdom Avancerad –”Kids som hänger i parken och svart pist”
Prylar för duktiga ungdomar som vill åka med twintips eller styvare skidor för isigare och
brantare förhållanden. -Vi tillåter dock inte att ni åker på rails eller offpist med våra skidor.
Topptur –”Lätt utrustning med gåfunktion”
Speciella topptursskidor med alpinistbindning. Pjäxor med ”gåläge”. Stighudar.
Teleskopstavar.

LÄNGDUTRUSTNING
Vuxen Medel
-Vallningsfria skidor för klassisk motionsåkning i spår
Vuxen Avancerad
-Skateskidor eller vallningsbara classicskidor för maximalt glid och fäste (valla själv eller köp
vallning/valla av oss i butiken)
Anm
- Ungdoms och Knatteskidor finns endast i vallningsfritt

SNOWBOARDUTRUSTNING
-Brädor med anpassad storlek, Bucklebindning.
Vuxen –”alla snowboardåkare från 16 år”
Ungdom –”ungdomar mellan 8 och 15 år”
Knatte –”barn upp till 8 år”

-Vi har snowboardlängder från 90 till 163 cm.

