
SkiSelector
– Riktige ski for enhver skiløper – for best mulig skiopplevelse
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Om SkiSelector
SkiSelector er en patentbeskyttet svensk 
innovasjon, et avansert målesystem som på 
ca. 25 sekunder kan analysere alle de viktige 
egenskapene til en ski og presenterer et bilde 
som er lettfattelig for alle.

SkiSelector er et effektivt hjelpemiddel for enhver 
skiløper - fra mosjonisten til eliteløperen - til å 
velge de optimale skiene for alle typer spor og 
løypeforhold.

Langrennsski består av et komposittlaminat og ca. 
80 % av opplevelsen til enhver skiløper bestemmes 
av egenskapene til skiene. Både konstruksjonen og 
produksjonen er avgjørende for hvilke egenskaper 
skiene får. Alle ski er helt naturlig unike, som 
fingeravtrykk, av den enkle grunnen at materialet 
og produktet lages samtidig.

En god ski passer til skiløperen, til de tekniske 
ferdighetene, stilen og miljøet skiløperen føler seg 
hjemme i. Opplevelsen avhenger av kurven. Ski som 
er konstruert for å fungere perfekt i kaldt, tørt skispor 
med finkornet nysnø vil fungere tilsvarende mindre 
bra i bløte/harde spor med grovkornet snø. 

Entreprenøren og innovatøren som har utviklet og fremstilt SkiSelector
heter Peter Stenlund og kommer fra Piteå. Peter Stenlund har sin
bakgrunn fra industriell forretnings- og produktutvikling, med en fortid
i blant annet Sunds Defibrator AB, ABB, CARAN og Samhall Industri,
der han var ansvarlig for å etablere nye virksomheter og utvikle nye
produkter, systemer og tjenester, med ansvar for ca. 300 ansatte.

Peter Stenlunds tekniske nisjeområder er industriprodukter med
innebygd elektronikk, selvlærende sensorer og produkter basert
på komposittmaterialer. De fleste patentene hans er innenfor dette. 
Peter har vunnet internasjonale utmerkelser for flere produkter og systemer.

”SkiSelector er en utfordring jeg tok da Niklas Jonsson og
Magnus Ingesson, begge tidligere eliteskiløpere fra Piteå, i et felles 
prosjekt hadde beskrevet problemet med at en skiløper kan lete blant
flere tusen skipar for å finne de rette skiene til de forskjellige føreforhold.”

Første generasjon av SkiSelectorsystemet ble lagd i aluminium og det
var et stort framskritt, men det var nødvendig å utvikle det videre,
og stål ble neste naturlige trinn i utviklingen. Programvaren og hele
systemet, alt fra maskin og elektronikk til forretningsutvikling, salg, 
analyser, utdanning, support osv. er utviklet fortløpende siden 2005.

Det første SkiSelectorsystemet ble levert til Atomic ved OL i Torino i 2006. I 2007-2009 ble SkiSelector produsert 
i stål og programvare og utdanning var i sin spede begynnelse. Siden 2009 er SkiSelectormaskinene i granitt 
og stål, hele systemet omfatter trådløs kommunikasjon og serverløsning.

SkiSelector Academy ble opprettet i 2011. Omfattende utdanning gis fortløpende, samtidig som butikker får 
stadig mer støtte i operativ forretningsutvikling.

Virksomheten er meget forsknings- og utviklingsintensiv, med fokus på å utvikle produkter og tjenester som gir 
bedre skiopplevelser og sikrer at enhver skiløper får mulighet til å velge de raskeste skiene til de forskjellige 
spor og føreforhold.
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SkiSelector – spar 30 minutter eller mer i Vasaloppet
– slutt å slite med dårlig feste og elendig glid, velg riktige ski med SkiSelector og få
best mulig skiopplevelse. 

– den svenske patentbeskyttede innovasjonen SkiSelector måler og analyserer
egenskapene til skiene og presenterer et bilde av spennkurven på en dataskjerm - 
lettfattelig for alle.

Valg av ski
Alle ski er helt naturlig unike, som fingeravtrykk, av den enkle grunnen at materialet og produktet lages 
samtidig. Langrennsski består av et komposittlaminat og skienes egenskaper utgjør ca. 80 % av opplevelsen 
for enhver skiløper. Skienes konstruksjon og resultatet i produksjonen avgjør hvordan spennkurven, skienes 
egenskaper og dermed skiopplevelsen blir. Smøring og struktur kan hver for seg påvirke skienes egenskaper 
med 10-15 % når det gjelder feste og glid.  

De fleste produsenter kan levere ski som passer til den enkelte skiløper, men tilpasning av ski må alltid gjøres 
i en butikk etter at man har gjort seg kjent med skiløperens fysiske form og skiferdigheter/erfaring. Man bør 
velge ski som passer best til spor/løypetype og forhold skiene skal brukes i, f.eks. kaldski i Nord-Skandinavia og 
klisterski i lavlandet i de sørlige delene av Skandinavia. Universalski i Mälardalen i Stockholm.

Klassisk langrenn – prinsippene
I klassisk langrenn presser skiløperen den ene skia ned ved å overføre 
kroppstyngden til den, slik at festesmøringen og skia får kontakt 
med snøen. Skia får da feste ved hjelp av friksjonen mellom skisålen 
og snøen. Samtidig føres den andre skia framover. Tyngden kan så 
overføres til den andre skia, som nettopp ble ført fram, og slik fortsetter 
man vekselvis. Ski må ha riktig spennkurve og stivhetskurve som 
passer til skiløperens vekt, teknikk og skiferdigheter/erfaring, ellers blir 
de bakglatte og gir dårlig glid.

1. Når spennkurven presses flat ved tyngdeoverføringen til 
helvekt, får ikke festesmøringen plass noe sted og skiene 
blir bakglatte. 

2. Når spennkurven er høy mellom skisålen og snøen, får ikke skiene 
feste og blir bakglatte.

3. Bra spennkurve som passer mange.

4. Stivhetskurven viser tydelig om skiene passer til mosjonisten.

Forskjellen mellom å ha feste og bakglatte ski er svært liten, derfor 
trengs det avanserte hjelpemidler som SkiSelector, som måler 0,01 
mm i høyden og tegner et bilde slik at man raskt kan avgjøre om 
skiene passer eller ikke.
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6-8 av 10 skiløpere som har fått hjelp 
til å velge ski på tradisjonelt vis med 
enkelt måleapparat, opplever at 
skiene ikke passer og er vanskelige 
eller umulige å få feste og god glid med.

- OBS! Ingen smøring eller struktur kan løse 
problemet med at stivheten eller spennkurven 
ikke passer til skiløperen eller sportypen.

Er du usikker, vil vi anbefale at
du kontrollerer skiene!

RØD: Half weight    BLÅ: Full vekt

4B. Race

Vekt

Spenn, festesmurning Ski

TipTail

2.

1.

3.

(mm)

Tip

4A. Mosjonist
For liten area ved
full vekt – ikke feste

For stor area ved
full vekt – ikke feste

Kempefint for
mosjonister

Balansepunktet

Kammerhøyde (mm)

Kammerhøyde (mm)

Kraft/Løpervekt (kg)

Kraft/Løpervekt (kg)

Tip

Tip

(mm)

(mm)

Festesmurning

Ekstra fraspark
før feste

Rød kurve: Halv vekt
Blå kurve: Full vekt

Glidsone fram, 
snøkontakt

Glidsone bak, 
snøkontakt

Festesmøringsone

SkiVekt

Spennhøyde
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Enkle kontrollanordninger, begrenset informasjon, usikre svar - verdi for skiløpere?

Bord+bladmåt Punktmetode Eiker, schlegar, m.fl. SkiSelector

Første analyse – sortering av ski etter stivhet, spennhøyde og smørelengde. X

Stivhetskurve der skias fjæringsegenskaper og sluttspenn er lett synlig. X

Spennkurve som beskriver skias forskjellige egenskaper: X

festesmøringssone X X X X

kammerhøyde X X X

glidsone og glidanalyse med sportype X

trykkpunkter X X

dynamikk X

kjørefølelse X

bæreevne X

følsomhetsanalyse X

spennkurvens gråsone (netto smørelengde) X

sammenlikning av to eller flere ski i et lettfattelig bilde X

Åpningsvinkel foran / slippvinkel bak X

Spennkurvens helning foran og bak / halv og hel vekt X

Analyse av stabilitet X

Analyse av bindingsplassering, grafisk presentasjon av resultat X

Resultatpåvirkning avhengig av hvem som måler 
Planhetstoleranse
Lengdeavvikskoeffisient 
Avvik i mål og form
Kraft
Nøyaktighet på smørelengde

stor
>1 mm

2,3mm/meter/100 Kelvin
meget stor variasjon

noen kg, pga. balanseproblem
ca. +/- 50 mm

stor
referanseplan mangler

N/A
referanseplan mangler

noen kg
ca. +/- 60 mm

mellom
>0,1 mm

2,3mm/meter/100 Kelvin
meget stor variasjon

N/A
ca. +/-20 mm

ingen
0,0025 mm

0,8mm/meter/100 Kelvin
meget liten variasjon

kalibreres, ca. +/- 0,5 kg
ca. +/- 8 mm

Sammenlikning av målemetoder for langrennsski
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Verksamhet: Djurstall
Underlag: Dålig betong

Klassiske - Arbeidsflyt med SkiSelector i butikk

Trinn 1

Første analyse
Butikkens første analyse og sortering – skienes stivhetskurve, 
karakter, smørelengde, spenn. Kategorisering, sortering i butikk etter 
vekt gir en rask og effektiv salgsprosess.

Ca. 33 sekunder

Trinn 3

Spennanalyse
– klassisk grunnanalyse, spennkurve, karakter, smørelengde, dynamikk.

Ca. 23 sekunder

Trinn 2

Kontroll av feste
– kontroll av feste. Hvordan ser kurven ut ved fraspark, får jeg feste?

Ca. 23 sekunder

Analyse av glidsoner
– i glidebevegelse og ved kompresjon 

Ca. 23 sekunder 

•	 Analyse av stabilitet

•	 Sportype

•	 Dynamikk og spenn

•	 En sikker og effektiv prosess i butikken for valg av 
ski som passer perfekt

Glidanalyse 
SkiSelector glidanalyse,
for både klassiske og skøyteski
6 forskjellige sportyper

•	 Klister – harde spor – is og grov snø

•	 Klister – myke spor – bløt, våt snø

•	 Universal – harde spor – grov, litt fuktig snø

•	 Universal – myke spor – fin, litt fuktig snø

•	 Kaldt føre – harde spor – grov, tørr snø

•	 Kaldt føre – myke spor – fin, tørr snø

Skøyteski
Med SkiSelector finner vi skiene som har best glid, stabilitet og utmerket 
dynamikk som gir den beste skiopplevelsen.
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Eksempel på spennkurver (ski)

Klisterski 
halvvekt 1,14 mm/helvekt 0,58 mm

Zero/Universal - Null/Klister
halvvekt 1,05 mm/helvekt 0,46 mm

Universal
halvvekt 1,00 mm/helvekt 0,38 mm

Kaldski
halvvekt 0,76 mm/helvekt 0,26 mm
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Referanser
“SkiSelector brukes av skiløpere og butikker for å finne perfekte ski til alle typer 
underlag og snøforhold - for både mosjonister og eliteløpere.” 
Terje Langli, Norge – Tidligere smøresjef for det norske landslaget – Tidligere verdensmester og olympisk mester på ski 

Hva er din erfaring med de nye skiene dine, som er valgt ut og analysert med SkiSelector?
“– God bæring, superglid, spikerfeste!” 
Peder Hvitfeldt, Milslukern, Oslo, Norge - www.milslukern.no

“Helt riktige ski til alle kunder, et utrolig verktøy som forenkler det daglige arbeidet.” 
Tony Pölder, Pölder Sport, Sverige - www.polder.se

“Skiselector forenkler arbeidet med å skaffe løperne våre de riktige skiene. Systemet 
dokumenterer og analyserer skiene på en enormt informativ måte. Skiselector 
passer inn i måten vi jobber med landslagstroppen vår på. Slik jeg ser det, så er 
dette framtiden når det gjelder å finne fram til skikkelig gode ski. Vi kommer til å 
øke samarbeidet vårt med Skiselector i framtiden.” 
Stefan Storvall, Smøresjef for det finske skilandslaget

“Vi ved Tri Sport begynte med salg av racingski året 2008 takket være SkiSelector, 
som ga oss tryggheten til å plukke ut riktige ski til langrennsløpere. Vi hadde 
ikke klart å heve oss så raskt og bra uten SkiSelector. Vi er veldig fornøyd med 
Skiselector. Skiselector har gjort butikkpersonalet trygge på at kunden får riktige ski 
til sitt bruk. Salget av trenings-/konkurranseski har hatt en betydelig økning etter at 
vi begynte med Skiselector.” 
Trond Jensen, Tri Sport, Drammen, Norge
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SkiSelector AS
Gjølstadveien 100
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Hannebergsgatan 24
171 68 Solna
Sverige
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