
SkiSelector
– Rätt skida till varje skidåkare för bästa skidupplevelse

www.skiselector.comwww.skiselector.com



Verksamhet: Djurstall
Underlag: Dålig betong

www.skiselector.comwww.skiselector.com

Historik
Entreprenören och innovatören som utvecklat och tagit fram SkiSelector
heter Peter Stenlund och kommer från Piteå. Peter Stenlund har sin
bakgrund inom industriell affärs- och produktutveckling med ett förflutet
inom bland annat Sunds Defibrator AB, ABB, CARAN och Samhall Industri
där han ansvarat för att etablera nya verksamheter och ta fram nya
produkter, system och tjänster med ansvar för ca 300 anställda.

Industriella produkter med inbyggd elektronik, självlärande sensorer och
produkter baserade på kompositmaterial är Peter Stenlunds nischade
tekniska områden inom vilka flertalet patent beviljats. Peter har vunnit
internationella utmärkelser för flera produkter och system.

”SkiSelector är en utmaning som jag antog sedan Niklas Jonsson och
Magnus Ingesson, båda fd elitskidåkare från Piteå som under ett 
gemensamt projekt beskrivit problemet med att en skidåkare kan söka
bland flera tusen par skidor för att hitta ett par skidor för respektive skidföre.”

Generation ett av SkiSelectorsystemet togs fram i aluminium och det
var ett stort steg framåt, men det var nödvändigt att utveckla det mer
och stål blev nästa naturliga steg i utvecklingen. Mjukvarorna och
hela systemet omfattande allt från maskin, elektronik, affärsutveckling,
försäljning, analyser, utbildningar, support, etc., utvecklas löpande sedan 2005.

Det första SkiSelectorsystemet levererades till Atomic vid OS i Turin 2006. Under 2007-2009 utfördes SkISelector i stål 
och mjukvara samt utbildning var i sin linda. Sedan 2009 är SkiSelectormaskinerna i granit och stål, hela systemet 
omfattar trådlös kommunikation och serverlösning.

SkiSelector Academy är etablerat sedan år 2011. Omfattande utbildning implementeras löpande samtidigt som 
operativt affärsutvecklingsstöd till butiker ökar.

Verksamheten är mycket forsknings- och utvecklingsintensiv med fokus på affärsutveckling av tjänster som ger 
bättre skidupplevelser och trygga val av de snabbaste skidorna i respektive spår för varje skidåkare.
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Om skidor

Skidans påverkan

Skidans påverkan

Valla

Struktur

Om SkiSelector
SkiSelector är en patentskyddad svensk 
innovation, ett avancerat mätsystem som på ca 
25 sekunder kan analysera en skidas alla viktiga 
egenskaper och presenterar en bild som ala 
enkelt kan förstå.

SkiSelector är en effektiv hjälp till att välja 
de optimala skidorna för varje spårtyp, 
skidförhållanden, samt för respektive skidåkare, 
från motionärer till elitåkare.

Alla skidor är unika individer som fingeravtryck, på helt 
naturlig väg, av den enkla anledningen att materialet 
och produkten skapas samtidigt. Längdskidor 
består av ett kompositlaminat och alla skidåkare 
får sin upplevelse till ca 80 % beroende av skidans 
egenskaper. 

Avgörande för hur spannkurvan, skidans egenskaper 
och därmed åkupplevelsen blir, är skidans konstruktion 
och utfallet i produktion. 

Med valla och struktur kan man påverka skidans 
egenskaper med avseende på fäste och glid med ca 
10-15% vardera.  De flesta producenter kan leverera 
skidor som passar olika skidåkare.
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SkiSelector – spara 30 minuter eller mer under Vasaloppet
– sluta slit med dåligt fäste och uselt glid, välj rätt skidor med SkiSelector för
bästa skidupplevelse. 

– den svenska patentskyddade innovationen SkiSelector, mäter och analyserar
skidornas egenskaper och presenterar en bild av spannkurvan på en dataskärm 
som alla kan förstå.

Att välja skidor
Välj de skidor som passar dig och dina behov bäst, det är sällan som en skida från en aktiv elitåkare passar en motionär, 
men det händer. Skidorna bör väljas för att bäst passa den spårkaraktär och miljö där de oftast skall brukas, t.ex kallskida i 
norra skandinavien och klisterskidor i lågland i södra delarna av skandinavien. Universalskidor i mälardalen i Stockholm.
Matchning av skidor måste alltid göras i en butik när skidåkarens fysiska status och åkerfarenhet är känd.
En skida som är bra passar skidåkaren, tekniska färdigheterna, stil och den miljö som skidåkaren har som hemmaplan. 
Upplevelsen beror av kurvan och en skida som är konstruerad för att fungera perfekt i kallt, torrt spår med finkornig nysnö, 
ja då fungerar den på motsvarande sätt mindre bra i blöta, hårda spår med grovkorning snö. 

Klassisk skidåkning – principerna
Vid klassisk skidåkning trycker skidåkaren ner den ena skidan med hjälp 

av att förskjuta kroppens tyngdpunkt till den så att fästvallan och skidan 

får kontakt med snön, skidan hålls då fast av friktionen mellan skidans 

belag och snön, den andra skidan föres framåt. Tyngdöverföring till den 

andra skidan som nyligen förts fram görs växelvis. En skida måste ha rätt 

spannkurva och styvhetskurva för att passa skidåkarens vikt, teknik och 

åkerfarenhet, annars blir det bakhalt och dåligt glid.

1. När spannkurvan vid hel vikt breder ut sig platt vid tyngdöverföringen 

till hel vikt, då får inte fästvallan plats någonstans och då blir det bakhalt. 

2. När spannkurvan har stort utrymme mellan skidans belag och snön,  

så fäster inte skidan – resultat bakhalt.

3. En bra spannkurva som passar många.

4. Styvhetskurvan visar tydligt om skidan passar motionär eller elitåkare. 

Skillnaden mellan fäste och bakhalt är mycket liten, SkiSelector mäter 

0.01 mm på höjden och ritar upp en bild för att snabbt kunna hitta rätt 

skida till skidåkaren.
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Ca 6-8 av 10 skidåkare som på
traditionell väg  med enkel
kontrollapparat fått hjälp att välja 
skidor, passar inte alls och är svåra 
eller omöjliga att få fäste och bra 
glid på.

- OBS! Ingen valla eller struktur kan lösa 
problemet med att styvheten eller spannkurvan 
inte passar skidåkaren eller spårtypen.

RÖD: Halv vikt    BLÅ: Hel vikt

4B. Elit

Om du är osäker rekommenderas
att kontrollera skidorna!

Kraft

Spann med fästvalla Skida

TipTail

2.

1.

3.

(mm)

Tip

4A. Motionär
För liten area vid
hel vikt – bakhalt

För stor area vid
hel vikt – bakhalt

Bra kurva för 
motionärer

Balanspunkt

Spannhöjd (mm)

Spannhöjd (mm)

Åkarvikt (kg)

Åkarvikt (kg)

Tip

Tip

(mm)

(mm)

Fästvalla

Extra kraft
krävs för fäste

Röd kurve: Halv vikt, glidande position
Blå kurve: Hel vikt, fästvallazon ingrepp

Glidzon fram, 
snökontakt

Glidzon bak, 
snökontakt

Spann, fästvalla

SkidaKraft

Höjd
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Enkla kontrollanordningar, begränsad information, osäkra svar - värde för skidåkare?

Planka+bladmått Pointmetod Eiker, schlegar, m.fl. SkiSelector

Första analys – sortering av skidor efter styvhet, spannhöjd och vallningslängd. X

Styvhetskurva där skidans fjädrande egenskaper och slutspann enkelt kan uppfattas med ögat. X

Spannkurva som beskriver skidans olika egenskaper: X

fästvallazon X X X X

spannhöjd X X X

glidzon och glidanalys med spårkaraktärer X

tryckpunkter X X

dynamik X

åkkänsla X

bärighet X

känslighetsanalys X

spannkurvans gråzon (nettovallningslängd) X

jämförelse av två eller flera skidor i en lättförståerlig bild X

Öppningsvinkel fram / släppvinkel bak X

Spannkurvans lutning fram och bak / halv och hel vikt X

Analys av stabilitet X

Analys av bindningsposition, grafisk presentation av resultat X

Resultatpåverkan beroende på vem som mäter 
Planhetstolerans
Längdutvidgningskoefficient 
Avvikelse i mått och form
Kraft
Noggrannhet vallningslängd

stor
>1 mm

2,3mm/meter/100 Kelvin
mycket stor variation

några kg, pga balansproblem
ca +/- 50 mm

stor
referensplan saknas

N/A
referensplan saknas

några kg
ca +/- 60 mm

mellan
>0,1 mm

2,3mm/meter/100 Kelvin
mycket stor variation

N/A
ca +/-20 mm

ingen
0,0025 mm

0,8mm/meter/100 Kelvin
mycket låg variation

kalibreras, ca +/- 0,5 kg
ca +/- 8 mm

Jämförelse av mätmetoder för längdskidor
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Klassiskt - Arbetsflöde med SkiSelector i butik

Steg 1

Första Analys
Butikens första analys och sortering – skidans styvhetskurva, 
karaktär, vallningslängd, spannhöjd, kategorisering, sortering i butik 
efter vikt ger snabb och effektiv säljprocess.

Ca 33 sekunder

Steg 3

Spannanalys
– klassisk grundanalys, spannkurva, karaktär, vallningslängd, dynamik.

Ca 23 sekunder

Steg 2

Kontroll av fäste
– kontroll av fäste hur ser kurvan ut vid frånskjut, får jag fäste?

Ca 23 sekunder

Analys av glidzoner – i glidande position samt
vid kompression 

Ca 23 sekunder

•	 Analys av stabilitet

•	 Spårkaraktär

•	 Dynamik och spannhöjd

•	 Bästa trygghet och en effektiv process att välja perfekt 
passande skidor i butik

Glidanalys 
SkiSelector glidanalys, både klassiskt och skate
6 olika spårkaraktärer

•	 Klister – hårda spår – is och grov snö

•	 Klister – mjuka spår – mjuk våt snö

•	 Universal – hårda spår – grov något fuktig snö

•	 Universal – mjuka spår – fin något fuktig snö

•	 Kallföre – hårda spår – grov torr snö

•	 Kallföre – mjuka spår – fin torr snö

Skate
Med SkiSelector finner vi skidorna med bästa glid, stabilitet och utmärkt 
dynamik för bästa skidupplevelse.
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Exempel på spankurvor (skidor)

Klisterskida 
halvvikt 1.14 mm/helvikt 0.58 mm

Zero/Universal - Noll/Klister
halvvikt 1.05 mm/helvikt 0.46 mm

Universal
halvvikt 1.00 mm/helvikt 0.38 mm

Kallskida
halvvikt 0.76 mm/helvikt 0.26 mm
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Referenser
“SkiSelector används av skidåkare och butiker för att hitta perfekta skidor för alla 
typer av underlag och snöförhållanden för motionärer och elitåkare.” 
Terje Langli, Norge – Fd chef för det norska vallningsteamet – Fd världsmästare och olympisk mästare på skidor

Vad är din erfarenhet av dina nya skidor som är utvalda och analyserade med SkiSelector?
“– God baering, Super glid, Spiker feste!” 
Peder Hvitfeldt, Milslukern, Oslo, Norge - www.milslukern.no

“Exakt rätt skida till alla kunder, ett otroligt redskap som förenklar det dagliga arbetet.” 
Tony Pölder, Pölder Sport, Sverige - www.polder.se

“Skiselector underlättar vårt arbete med att få fram lämpliga skidor till våra åkare, 
systemet bekräftar och analyserar skidan på ett enormt informativt sätt. Skiselector 
passar in i det sätt vi jobbar med våra åkare i truppen, som jag ser det, så är detta 
framtidens sätt att hitta riktigt bra skidor.Vi kommer att fördjupa vårt samarbete med 
Skiselector i framtiden.” 
Stefan Storvall, Vallachef, Finland National Ski Team

“Vi på Tri Sport, startet med salg av racing ski 2008 takket være SkiSelector, som ga 
oss tryggheten med å plukke ut rett ski for skiløperen. Vi hadde ikke klart å hevet 
oss så raskt og bra uten SkiSelector. Vi er veldig fornøyd med Skiselector. Skiselector 
har gitt personalet i butikk tryggheten på at kunden får rett ski til sitt bruksområde. 
Salget av ski til trening/konkuranse har hatt en betydelig økning etter at vi begynte 
med Skiselector.” 
Trond Jensen, Tri Sport, Drammen, Norge
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