
Anbefalte pakker 
med ski og skisko 
til utøvere i 
Steinkjer skiklubb

• Ark med priser og 
pakker er satt sammen 
av vår partner G-Sport 
med skiklubbpriser

• Vi i Steinkjer skiklubb vil 
i tillegg komme med 
noen råd og 
anbefalinger på hva vi 
mener er mest 
hensiktsmessig for de 
ulike aldersgruppene



Ski og sko 
6-12 år

• Som nybegynnerski for de aller minste er Fischer Sprint 
smørefriski (crown) et godt alternativ. Disse gir et trygt feste 
og er også mulig å skrense med

• For skileik er helt glatte ski det beste, disse gir mulighet for å 
skøyte, svinge og hoppe uten at skiene lugger. Vi anbefaler 
Fischer SCS Skate, med skilengde omtrent lik med 
kroppslengde. Om utøveren er under 121cm og helst vil skøyte 
er det bedre med en litt for lang RCR Skate-ski enn en glatt 
Sprintski. For de eldste i denne aldersgruppen som vil gå 
mange renn kan man vurdere RCR Skate

• Hvis man i tillegg til de glatte skiene vil ha ski med feste til 
turer med familien og etterhvert på treninger og renn, 
anbefaler vi felleski som par nummer to. Twin Skin Race har 
spenn, slik at fellene ikke tar nedi når man vil ha gli. 

• Alle pakkene for denne årsklassen er satt opp med kombisko, 
dette er et godt valg for denne aldersgruppen



Ski og sko
13 år og eldre

• For trening er fortsatt felleski et godt valg for denne 
aldersgruppen, enkelte fører tilsier også felleski på renn, 
med Twin Skin Carbon er man klar for begge, Twin Skin
Race er også fortsatt et bra alternativ

• For skøyting/glatte klassiskski er Carbonlite et veldig bra 
skipar, med Speedmax som et dyrere alternativ. RCR
Skate er også et bra alternativ for de yngre i denne 
aldersgruppen

• For de eldste utøverne kan man med fordel bestille ski 
hos G-sport som er tilpasset den enkelte utøvers tyngde 
og fraspark, ellers er man avhengig av hvilke ski som er i 
butikken

• For denne aldersgruppen vil vi anbefale egne sko for 
klassisk og skøyting. Kombisko er fortsatt også mulig



Fischer Sprint + Sprint Sko

Begynnerski til de minste
Lengder: 90-170cm (10cm intervaller)

Veil pris ink. binding: 1399,-
Pakkepris i butikk: ?
SSK pris: 899,-

Komfortabel sko til de minste
Str. 25-40
Veil pris: 1149,-
SSK pris: 699,-



Fischer SCS + Alpina T-Combi

Gode Jr ski – trening og konkurranse
Lengder: 121-171cm

Veil pris ink. binding: 2398,-
Pakkepris i butikk: ?
SSK pris: 1499,-

Komfortabel sko til trening og konkurranse
Str. 33-41

Veil pris: 1599,-
SSK pris: 999,-



Fischer Felleski Junior
Twin Skin Sprint – Barne- begynner ski
Lengder: 100-170cm (10cm intervaller)
Veil pris ink. binding: 1799,-
SSK pris: 1300,-

Twin Skin Race – gode treningsski – og til konkurranse
Standard spenn på gitte lengder
Lengder: 127 -177cm
Veil pris ink. binding: 3198,-
SSK pris: 2300,-

Twin Skin Carbon – konkurranse sk
Differensiert spenn på gitte lengder
Lengder: 162-182 cm
Veil pris ink. Binding: 4598,-
SSK pris: 3300,-



Fischer RCR + Alpina T-Combi

Gode Jr ski – trening og konkurranse
Lengder: 121-171cm

Veil pris ink. binding: 2798,-
Pakkepris i butikk: 1999,-
SSK pris: 1799,-

Komfortabel sko til trening og konkurranse
Str. 33-41

Veil pris: 1599,-
SSK pris: 999,-



Fischer Carbonlite + Alpina ED Jr/ESK Jr

«gamle» racingmodell – forskjell i måten de er produsert på.
Lengder: 141-176cm

Veil pris ink. binding: 4098,-
SSK pris: 2800,-

Racing modell fra Alpina
ED = kombisko
ESK = Skatesko
Str: 33-42

Veil pris: 2399,-
SSK pris: 1600,-



Fischer Speedmax + Alpina ED Jr/ESK Jr

Racing modell Junior – laget helt lik Seniormodell
141-176cm

Veil pris ink. binding: 4698,-
Pakkepris i butikk: 3899,- (ikke verifisert)
SSK pris: 3299,-

Racing modell fra Alpina
ED = kombisko
ESK = Skatesko
Str. 33-42

Veil pris: 2399,-
SSK pris: 1600,-


