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 Vi har även gjort liknande test på 

Orhemsvägen i Stockholm där vi testade 

Skimaterias nya blå PU 2:or mot Fixy 

Vid +12 grader och våt körbana rullade 

Skimateria fantastiskt bra. Nästan lika lätt 

som Fixy 1 och betydligt lättare än Fixy 2 

 

Fixy klassiska rullskidor utökar nu sitt 

sortiment. 

FIXY      med orginalhjul 1, 2, 3 eller 4 

FIXY+    med Skimateria hjul 

FIXY++  med Skimateriahjul och race lager  

____________________________________

Ur spår-Filmrecension skidkomedi 
”Det är nu du skriver din historia”  så 

inleds filmen och Kalle Moraeus menar att 

”det handlar ju om att man ska hålla i det 

långa loppet”. Mantrat som läggs över 

åkarna är tungt och vi skidåkare känner igen 

oss i filmens två karaktärer som är indragna 

i komplicerade familjedraman där det lätt 

spårar ur. Många vasalopp börjar med en 

våt natt på krogen eller i samband med 

äktenskapskriser, något som skildras i 

filmens början en kulen höstkväll på 

Gubbängens IP i Stockholm. Rullskidklubben 

kör träning och dramatiska scener tilldrar 

sig i skogsbrynet intill. Inte lämpliga scener 

för ängsliga föräldrar som lämmnat barnen 

för träning.  

 

Ett komplicerat drama som pendlar mellan 

storstaden och Mora får sin upplösning 

först när mållinjen passerats. 

#fixyskiteam Blaskan anser att filmen är 

höstens perfekta avstamp i soffan inför 

vinterns skidäventyr. 
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SkiTrab + Fixy = SANT ! 
De handgjorda fantastiskt fina 

tävlingsskidorna tillverkade i Italienska 

Borimo kommer i vinter att säljas av Fixy.  

 

______________________________

Test rullmotstånd rullskidhjul 
På Röjsmon i Järpen ligger Fixys nya testbana 

med en backe mycket lämplig för rulltester. 

En brant utförslöpa följt av svag 

uppförsbacke. Det handlar numera inte om 

att hitta snabbaste möjliga hjul på samma sätt 

som skidor vintertid Elitåkarna kör under 

tävling oftast på utlånade rullskidor med lika 

hjul. Gärna då lite trögare hjul med som ger 

lägre fart utför och större motstånd uppför. 

 
I motionsklasserna brukar åkarna tillåtas egna 

rullskidor och då att åkarna kör på av Svenska 

skidförbundet godkända 2:or eller trögare. 

Detta för att undvika orättvisa och allt för 

höga farter i utförslöporna. Det gör ont om 

man faller på asfalt. 

För träning däremot är det intressant att veta 

hur trögt hjulen rullar. Vissa åkare vill ha 

trögare hjul för högre puls och vissa vill ha 

lättare för att orka hänga med snabbare åkare 

på träningspassen. Eller så gillar man 

fartupplevelsen.  

Vi har gjort några tester med olika hjul från 

Fixy och några kända märken vid olika 

tempraturer. Vid + 9 rullar Fixy 4 mycket trögt 

och stannar redan 27 m före krönet. Medan 

de flesta 2:or stannar kring 15 m. 

Vidare kan konstateras att alla hjul rullar 

betydligt snabbare varma soldagar än kulna 

höstdagar. 

 

 

 

Höstträning på rullskidor  
Klubbar och rullskidgäng runt om i Sverige 

träffas och kör just nu hårda intervaller som 

uppladdning inför vinterns skidåkning  

Stockholms skidallians bedriver träning på 

Gubbängens asfalterade IP. Något som lockar 

innerstadens och södra stadsdelarnas klubbar. 

Öppet för alla på rullskidor att hänga med. 

 

Idag är det Hannes Stenqvist från Järpen som 

leder träningen. 45 sek hårt 15 sek lugnt sedan 

påt igen ropar han… 

Jens Kirk ”Dansken” från Stockholms 

rullskidklubb myser och ler. 

Samtidigt pågår barn och ungdomsträning intill. 

________________________________________ 
Höstens inlämmning skidslipning JSS 
Senast söndag 16 okt kl 20 

Billingsforsvägen 6, Stureby 

 

 

 

 



                            
 

                     
 

 

 

 

 

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/

