
START OCH FISCHER VALLAINFO 
Inför HalvVasan 

Gällande tisdag 28.02.2017 
 

Vallatipset är baserat på väderleksprognoser och testing. 

TEMPERATURPROGNOS: 

Oxberg kl. 07.00 1°C 
Oxberg kl. 10.00 2°C 
Oxberg kl. 12.00 2°C 
Mora kl. 14.00 3°C 

  GLID -Alternativ 1, Racing: 
Grund: Start HF10 
Glider: Start HF-loppet alt. Start HF6 
Pulver: Start SF30/SF10 alt. Start SFR60 

 
GLID -Alternativ 2, Motion: 
Grund: Start LF6 
Glider: Lägg ett lager LF4 alt ett lager Start BWLF 

 

STRUKTUR 
Dra i en rak struktur 1mm med hjälp av rill-verktyg. 

 

FÄSTE Alternativ 1 
1. Rugga fästvallazonen med slippapper. 
2. Lägg ett tunt lager Start Base grundklister alt Start Base klisterspray som värmes in, låt kallna. 
3. Lägg sedan ett tunt lager Start Universal wide klister. Om temperaturen stiger under dagen, punkta i Start 

specialklister mitt under foten.   
4. Om det faller nysnö på morgonen täck istället Universal wide klistret med burkvalla Start Purple. 
5. Om det däremot är varmare och inget snöfall på morgnen behövs ingen täckning av klistret.  

 

FÄSTE Alternativ 2 -START VALLATEJP 
När det gäller tejp under dagens tävling är det inte optimalt om det är fallande nysnö. Vi rekommenderar 
normal vallning i dagens före. 
1. Rugga fästvallazonen med slippapper alternativt det som följer med förpackningen. 
2. Lägg på tejpremsorna i rätt längd i förhållande till vallazonens hårdhet och längd. Normalt kortas tejp- 
vallningen av med ca. 5cm både bak och fram i förhållande till normal burkvallning. 
3. Var noga med att gnugga fast tejpremsorna med en vallakork alternativt tejpförpackningen. 
4. Avlägsna skyddstejpen innan du påbörjar skidåkningen. 

 
FÄSTE Alternativ 3. Fischer Twin Skin är naturligtvis också ett gångbart alternative, tänk på att 
behandla skinsen med Anti Ice. För att motverka underfrysning. 
 
FÄSTE kommentar. Om temperaturen stiger fortare än förväntat och regn skulle förekomma, då 
behövs ett mjukare klister för att få fäste. Vi rekommenderar Start Universal Plus alt Start Red klister.  
 
KOMMENTARER: Mulet och tidvis regn som I norra värmland och Dalafjällen övergår I snö och blötsnö. 
I natt 0-3 plusgrader, lokalt någon minusgrad. Imorgon 1-5 plusgrader. Syd- eller sydostlig vind. 
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