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 Att starta en rullskidkurs… 
Behöver inte vara så komplicerat. Brunflo 

IF har ett koncept där man samarbetar 

med FIXY som lånar ut rullskidor till 

deltagarna 

Daniel Viberg eldsjäl i föreningen berättar 

att skidföreningen växer mycket tack vare 

de populära rullskidkurserna som hålls dels 

på våren och dels på hösten. 

 
Folk vill prova på och då är låneskidor ett 

måste. Samarbetet går till så att Fixy 

levererar gratis rullskidor som deltagarna 

får låna under kurstiden. Några av 

deltagarna som sedan fortsätter att åka 

rullskidor efter kursen väljer då att till 

”klubbpris”  köpa rullskidorna man lånat. 

Klubbar kan kontakta Fixy för mer 

information om hur det går till. 

____________________________________ 

Rullskidorna drar snett 
Obehagligare känsla finns inte. Och det 

beror inte på dig att du åker konstigt eller 

så. Utan det beror rullskidorna. Rullskidor 

ska rulla RAKT! Tack och lov är det enkelt 

fixat. I de allra flesta fallen är det så att 

framhjulet inte hamnat riktigt rakt när 

muttern dragits åt. Hålet är större än axeln 

och det finns alltid ett litet glapp där. Man 

lossar på muttern och justerar. Testrulla 

därefter genom att rulla skidan längs en 

linje tex golvplank. Fixy testar alla klassiska 

rullskidor på en testbräda innan leverans 

       
Viktig att rullskidorna rullar rakt och fint. 

Som här längs Bohusläns tuffa backar kring 

Lysekil vill man inte gå omkull. Man vill 

känna sig trygg och säker på rullskidorna.  

 

Sommarnummer = Rullskidnummer 
Äntligen sommar och vila. För de mest 

inbitna skidåkarna blir det ett och annat 

långpass på rullskidor. Gärna i skön natur på 

lugna vägar och fika vid något  underbart 

sommarcafe 

         

 
Ett tips på härlig rullskidväg är Kallvägen 

mellan Järpen och Kallsedet 14 mil TOR.  

Lågtrafikerad väg bland fjäll och sjö. Lagom 

kuperat. Kristallklart vatten direkt ur 

bäckarna. Bättre blir det inte ! 

Ett annat mer söderbeläget tips är ett mysigt 

sommarcafe.  Torpet på Orhemsvägen i 

Sköndal Stockhom. En ljuvlig oas med egen 

rullskidparkering och fin väg. 

Tipsa oss gärna om era smultronställen och  

fina rullskidvägar i sommarsverige ! 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Landskamp Sverige – Norge 
Årets uppgörelse på rullskidor går över gränsen 

genom fagraste tänkbara fjällmiljö från 

Rötviken genom vackra Valsjöbyn till norska 

Sörli. Inte bara eliten älskar detta rullskidlopp. 

Detta är en riktig semesterfavorit bland 

motionärer som förutom 42 km kan välja den 

kortare distansen 25 km.

Förra året vann Max Nowak före Emil Persson 

efter en dramatisk uppgörelse på mållinjen. 

Därefter rullade legenden Lina Korsgren in under 

publiken jubel. Tämligen ohotad 

 
Starten går i år från Rötviken. Och målgången i 

Sörli är inledningen till Lierne marknadsvecka. På 

svenska sidan kan man avsluta dagen med 

Storsjöyran eller Västgård gamefair 

 
För att åstadkomma så rättvisa förhållanden kör 

tävlingsklasserna på ”lika” låneskidor. Herrarna 

kör Swix och damerna kör Fixy. Det är tvåor som 

gäller på hjulens rullmotstånd både för 

tävlingsklass och motionsklass. Något som kan 

överraska. Förra året under Värnamorullen kom 

vanliga motionärer i mål innan eliten. Troligen 

pga lättrullande trimmade 2:or. 

FB: vaajmarathon 

www.hotagensc.se 

30 juli 2022 

Bygdens son och tävlingsledare 

Gunnar Sandberg poserar glatt 

vid sponsorskylten. Hela 20 000 

kr delas ut i prispengar. 

Damerna får 100 kr mer än 

herrarna i respektive placering. 

Gunnar berättar att man 

kommer att ha ledarbil och 

Patrik Jämteborg som speaker 

och prisutdelare. Blir garanterat 

intressant och underhållande 

för både tävlande och publik. 

http://www.hotagensc.se/
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Beställningar och köp ”fixyskiteam” görs på 

plats hos FIXY alternativt mail / telefon 

 

Fixy AB - Billingsforsvägen 6 - 122 47 Enskede 

Fabrik / Filial i Sölvsved Kall Järpen 

dag@fixy.se    www.fixy.se   070 471 89 90 

SWISH 123 109 30 12 
 

 

FIXY Fiberglass Skate 
Fartfyllda sköna och vibrationsfria 

Finns med rullmotstånd  1, 2, 3 och 4 

 

1995 kr 
2590 kr inkl Rottefella 

__________________________________ 

 

FIXY Stavspetsslip  

”Landslagsslipen ” 

Diamantslipsten för skruvdragaren 

D50 t10    895 kr 

 

__________________________________________ 

 

Dianova stavspetsfil  

 

Med handtag    390 kr 

Utan handtag    220 kr 
Svensktillverkad 

__________________________________ 

 

 

Alpina Summer 

Rullskidpjäxor  

Kontakta oss för bästa pris  

FIXY Fiberglass Classic 
Härligt stabila och vibrationsfria 

Finns med rullmotstånd 1, 2, 3 och 4 

 

 

 
 

1995 kr 
2590 kr inkl Rottefella  

________________________________ 

REX Rullskidstavspetsar  

Dämpade 250 kr/ Odämpade 100 kr 

 i olika dimensioner 

Vi monterar gratis på plats hos FIXY 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

   

Rullskidhjul  
4 pack komplett inkl lager och 

monteringsdetaljer 

Passar flera märken 1, 2, 3 och 4:or 

 

  

Klassiska 75x44  895 kr 

Skate 100x25      895 kr 

_______________________________________ 
 

Rullskidstav Skigo Roller 50 

   
_______________________________ 

Utöver det som finns i denna prislista säljer vi 

inom längdskidor från följande varumärken.  

RedCreek  Rillar Vallor Borstar mm 

Alpina Pjäxor 

Guruwax Fästvalla 

FIXY Skidställ Rullskidor  

Innowax Glidvalla 

REX Stavar Vallor Handskar mm 

M Tiger Sports Pannlampor 

Zandstra Långfärdsskridskor 

Airtrim Andningsmasker 

Rottefella Bindningar 

Salomon Prolink bindningar 

Rode Vallor och tillbehör 

Skigo Vallor och tillbehör 

Kroksta Vallaställ 

Puuru Vallaställ 

Olika märken Längdskidor 

JSS ombud Skidslipning   

Dianova Lapstone Stavspetsfilar 

 

 

 

 

FIXY Kuben 

Rymmer 24 par längdskidor 

Finns även i Alpin version 

1495 kr 

 

Med hårdmetallspets 

L 130-170 cm  

5 cm intervall 

595 kr 

 

Vi har även Rex och Yoko 

stavar med rullskidspets. 

Längder kapas enligt 

önskemål 

FIXY Vagnen 
Ordning på 

längdprylarna. 

Rymmer 

förutom skidor 

även 24 par 

stavar. Rullar 

smidigt på hjul i 

vallaverkstan. 

Verktygstavla 

som extra 

tillbehör. 

Bokas hos Fixy 

http://www.fixy.se/

