
  

 

 

 

Utrustnings- och klädvägledning 
 

Göteborgs Slalomklubbs vägledning kring kläder och utrustning. 

 

Kläder 

Klubbens rekommendation och önskan är att man vid av klubben arrangerade trä-

ningar, träningsläger och tävlingar bär GSLK:s klubbkläder eller neutrala kläder.  

Detta gäller för U16 och yngre. 

 

Skyddsutrustning 

Hjälm och ryggplatta är obligatoriskt vid all skidåkning som arrangeras av klubben. 

Enligt reglerna får s.k. ”mjuk” hjälm (mjuka öron) endast användas i slalom. I stor-

slalom och fartgrenar ska godkänd hjälm med ”hårda” öron användas. I slalom re-

kommenderar vi att alla som kör i långkäpp har båge på hjälmen för att i första hand 

skydda tänder och ansikte. 

Observera att bågen endast skall användas när man åker i slalombana. Vid all annan 

åkning skall bågen tas bort från hjälmen. Bågen utgör i sig en ökad risk att fastna i 

något vid åkning samt att den även kan orsaka onödig rotation på huvudet vid fall. 

 

Skidor och pjäxor 

Det är en ganska stor skillnad mellan en friåkningsskida/turistskida och en tävlings-

skida. När era barn börja åka och endast är 7, 8 år så är det inte viktigt att de har täv-

lingsutrustning. Men, så snart de har lärt sig grunderna så spelar det en allt stör re roll 

att de åker på ”riktiga” skidor. Likaså är det viktigt att de åker på välpreparerade ski-

dor. Åker de på vallade skidor med välslipade stålkanter så kommer de att utvecklas 

som skidåkare mycket snabbare än om de åker på slöa kanter. Att lära sig grunderna i 

skidvård går snabbt och när man väl har lärt sig så tar det inte heller lång tid att hålla 

barnens skidor i gott skick. 

I början så räcker det med ett par slalomskidor (SL) och när de åkt några år så behö-

ver de också ett par storslalomskidor (GS). Skidorna har väldigt olika egenskaper och 

det blir svårt att få till en fin sväng i en GS-bana med ett par SL-skidor. Fråga tränar-

na om vilken längd som är bra för era barn. 

Det finns mycket bra begagnad utrustning att köpa i olika forum. Hör dig för i klub-

ben var du kan hitta utrustning till en rimlig kostnad. 

Här följer lite generella riktlinjer som man kan följa kring längd och radie på skidor 

samt flex på pjäxor. Det är inget exakt facit, men en god hjälp på vägen. 

 



 

Längder på skidor. Flex på pjäxa.   
En bra grund att utgå från.    

Ålder Gren Vikt Längd Skidor Pjäxa flex 

U8 SL/GS 

15-20 115-120 
110 

50 20-24 120-125 

25-30 125-130 110/120 

20-35 130-135 120-125 60 

U10 

SL 

20-25 120-125 110 50 

25-30 125-130 115-120 
60-70 

30-35 135-140 120-125 

35-40 140-145 125-135 70 

GS 

20-25 120-125 130 50 

25-30 125-130 130-140 
60-70 

30-35 135-140 130-145 

35-40 140-145 140-155 70 

Ålder Gren Vikt Längd Skidor Pjäxa flex 

U12 

SL 

25-35 135-140 125-130 
70-80 

35-40 140-145 130-140 

40-45 145-150 135-145 80 

45-50 150-155 145-150 90 

GS 

25-35 135-140 140-150 
70-80 

35-40 140-145 150-160 

40-45 145-150 155-165 80 

45-50 150-155 165-175 90 

U14 

SL 

40-50 145-150 135-145 70-80 

50-55 150-160 145-150 80 

55-65 160-170 150-155 80-90 

65-70 170-180 155 90-110 

GS 

40-50 145-150 155-165 70-80 

50-55 150-160 160-175 80 

55-65 160-170 170-185 80-90 

65-70 170-180 175-185 90-110 

U16 

SL 

45-55 150-155 145-155 80-90 

55-65 155-165 150-155 90-100 

65-75 165-175 155 110-130 

75-85 175-185 155-165 130-150 

GS 

45-55 150-155 165-175 80-90 

55-65 155-165 170-185 90-100 

65-75 165-175 175-185 110-130 

75-85 175-185 180-188 130-150 
  

    
Radie  

    
SL jr 115-155, radie 7-12 m    
SL sr 155-165, radie 12-13 m    

  
    

GS jr 130-170, radie 14-17 m    
GS jr hårdare konstruktion 170-185, radie 20-26 m  

 


