
 
 
 
 
 
START OCH FISCHER VALLAINFO 
Inför Vasaloppet 

Gällande Söndag 2019.03.03 Vasaloppet 

Vallatipset är baserat på väderleksprognoser och testing. 

TEMPERATURPROGNOS: 

Sälen  kl. 08.00    -4°C 
Mångsbodarna     kl. 10.00  -3°C 
Oxberg  kl. 12.00  -2°C 
Mora  kl. 14.00  -2°C 

 
GLID -Alternativ 1, Racing: 
Grund: Start HF10 
Glider: Start HFXT Blue alt. Start HF LOPPET Pulver: Start HF7 

 
GLID -Alternativ 2, Motion: 
Grund: Start LF6 
Glider: Lägg ytterligare ett lager LF6 alt ett lager Start BWLF. Flytande Ultra Gel +5/-10 

 

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

 

FÄSTE Alternativ 1 

1. Rugga fästvallazonen med slippapper. 
2. Värm in ett lager Base Wax mixat 50/50 med blå syntet burk, låt kallna. 
3. Lägg sedan två till tre lager Start syntet blå burk, blanda i ett par lager Start Purple. 
4. Antalet lager av valla bör anpassas efter spannets hårdhet på din skida, ett hårdare spann kräver flera 

lager valla. Vid varmare morgon 0°C till -2°C, lägg ett tunt lager Universal Minus alt. Grip Cover på 
toppen. 

5. Lämplig valla att ha med sig under färden för att bättra på fästet är Start Purple alt Universal Minus. 
 

FÄSTE Alternativ 2 -START VALLATEJP 
Om du är tejpåkare är det viktigt att täcka tejpen med en burkvalla, Grip Tape Cover alt. Start Universal 
Minus. Bästa tejp alternativet är svart Grip Tape HF. 

 
Fischer Twin Skin 
Om du åker på skinskidor är de naturligtvis viktigt att valla glidytorna som en vanlig skida, och behandla 
skin-remsorna med våra speciellt framtagna skin grip produkter från Start för att minska risken för 
isfrysning. 

 

KOMMENTARER: 
I dag sol, i natt snöfall 

Först mest soligt och 1-4 grader. I eftermiddag mulnande, i kväll efterhand snöfall Nattemperatur 1-6 
minusgrader. Vind omkring väst, i natt sydostlig vind. Från starten i Berga by kommer ett lätt snöfall 
vara ihållande under färden ner mot Mora.  
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