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BOOTDOC er et østerriksk selskap 
som designer individuelle løsninger for 
aktive føtter som garanterer utmerket 
komfort og ytelse når du deltar i ulike 
former for sport. 

Det som skiller BOOTDOC fra andre 
er det faktum at de tilbyr de mest in-
novative analysemetodene og utvikler 
produkter som er designet for å møte 
behovene til hver enkelt idrettsutøver. 
BOOTDOC streber etter å være en del 
av denne reisen ved å støtte føttene, 
utvikle verktøyene for utøveren for å 
forbedre ytelsen.

SPESIALTILPASSEDE SÅLER 
Hos Sport 1 Snø kan vi tilby spesialtilpassede såler som vi støper etter kundens fot for å få den  
mest naturlige og beste passformen i alpinstøvlene. Sålens egenskaper gir: 

• bedre passform og mer presis kraftoverføring
• bedre blodtilførsel til tærne, som vil gi varmere føtter 
• at foten er i en naturlig posisjon og gjør den mindre sliten 

Custom Ski - Standard såle med glidesone for å gjøre det enklere å komme ned i støvelen.  
Formes 100% etter foten. 4mm høyde.

Custom Race - Såle til den aktive skiløperen med forsterkning i hældelen og under buen.  
Grov topsheet som fikserer foten på sålen. Støpes og formes 100% etter foten. 3. 6mm høyde.

Prosessen tar ca 20-30 min. 

FOAM LINERS (injeksjon støpte innersko for alpinstøvel)
For å få best mulig passform rundt hele foten, kan du sprøyte skum i en innersko for alpinstøvler.  
Vi har to modeller innersko vi gjør dette med; Classic og Performance. Vi injiserer et skumlignende 
materiale i en ‘tom’ innendørs sko uten polstring. Dette materialet former seg helt i henhold til 
fotens form og lar deg få en tett og presis passform uten trykkpunkter og såre føtter. Du kan  
velge å gjøre dette i dine gamle alpinstøvler eller i et nytt par.
 
Classic – 100% formbar, passer bredere føtter, er varm pga neopren tåboks og har ullfor.  
Har justerbar legg spoilers og snøring. 98-104mm lestbredde.

Performance – 100% formbar, WC passform, dvs smalere lest. God varme pga neopren tåboks  
og ullfor. Justerbar legg spoilers, asymmetrisk tunge og snøring. 95-102mm lestbredde.

Prosessen tar ca en time og vi anbefaler at man også støper en såle for å få det beste resultatet.  

Bootfitting avdelingen på Sport 1 Snø er 
bemannet av ansatte som har lang erfa-
ring med å tilpasse alpinstøvler og har god 
fagkunnskap. Avdelingen er utstyrt med 
de nyeste verktøy og maskiner til å kunne 
forme og tilpasse alpinstøvler for å gi den 

beste og mest personlige passformen.  
Vi tilpasser selvsagt også støvler som 
ikke er kjøpt i butikken. 

Kontakt Henrik eller Pontus i 3. etg for å 
gjøre en avtale. 

BOOTFITTING
- føttene dine skal trives! 



Året er 1988. Skateboarding er fortsatt 
forbudt, og Sweet mantraet ble kun 
manifestert på en lokal skoleavis. Sweet 
Protection-historien startet i Trysil, da 
en gruppe ivrige elvepadlere manglet 
riktig beskyttelse for å kunne prestere 
enda bedre i sporten sin. 

Selskapet ble grunnlagt i 2000, og 
et av de første trekkene var å nærme seg 
en kompromissløs norsk snowboard- 
legende; Terje Håkonsen. Han så 
potensialet i hjelmprototypen som ble 
presentert og sluttet seg til teamet. 
Med Terje ombord, gjorde Sweet 
Protection overgangen fra den lokale 
garasjen til den internasjonale scenen. 
Det tette samarbeidet med Terje 
med å utvikle produkter, fikk Sweet 
til å innse viktigheten av innspill fra 
‘’Teamkjørere’’, og i dag forlater ingen 
Sweet Protection produkter Trysil uten 
påvirkning fra utøvere. Sweet tar racing 
på alvor, og i 2012 slår Sweet Protection 
seg sammen med Aksel Lund Svindal. 
Det resulterer i den håndlagde Rooster 
Corsa som får sin debut i alpin-VM i 
Sölden, Østerrike 27. oktober samme 
år. Hjelmen, laget av pre-preg karbon 
og termoplastiske fibre, ble bakt i en 
autoklave, samme teknikk som brukes 
til å lage Formel 1 racerbiler.
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POC er et svensk selskap med et sterkt 
ønske om å gjøre det beste de kan for 
å redusere konsekvensene av ulykker 
og muligens redde liv for alpinister og 
syklister som utfordrer tyngdekraften. 
 
POC ble grunnlagt i 2005 og startet 
med å henvende seg til det alpine 
racingmarkedet.

POC’s nye ideer og løsninger for å 
forbedre sikkerheten til racing skiløpere, 
ved å redusere kraften som overføres 
til hjernen og kroppen i tilfelle en kræsj, 
fikk mye oppmerksomhet. Konseptene, 
teknologiene og materialene som brukes  
og implementeres i hjelmer og rust-
ninger ble utviklet i nært samarbeid med 
POC Lab; POC’s vitenskapelige forum 
som består av noen av verdens fremste 
sportsmedisineksperter, hjerneforskere 
og spesialister i rygg-margsskader.

SKULL DURA COMP SPIN 
Nyhet fra POC! FIS godkjent hjelm med den nye Race Lock-teknologien som gør det mulig å 
stramme sammen hjelmen så den sitter perfekt. Høy sikkerhet, øreklaff som er designet for å  
ikke påvirke balansen eller utøverens hørsel. Spenne som er enkel å håndtere med hansker på. 
Chinguard selges seperat.  

FOVEA CLARITY COMP
En racegoggles med bredt synsfelt som kommer med en ekstra linse. Finnes i 2 størrelser,  
1 normal og 1 Mid som er litt mindre og passer bedre til de med smalere ansikt (dame/jr).

SHIN OG FOREARMS 
BESKYTTELSE 
Ergonimisk beskyttelse for 
armer og ben mot slag fra  
pinner i bakken.  Finnes til 
junior og senior.

VPD AIR COMP JACKET  
Arm- og skulderbeskyttelse 
med god bevegelighet og med 
god ventilering. Beskyttelsen 
ved underarmene kan tas ut. 
Finnes til junior 10-14 år.  

SPINE VPD AIR VEST  
 En ryggbeskyttelse med  
god passform, godt ventilert 
og gir god bevegelses frihet.
Finnes til junior og senior.

BESKYTTELSE
- vi tar sikkerhet på alvor! 



Leki finnes i dag over hele verden  
som den ledende aktøren på staver- 
og hanskesystemer innenfor alpin 
racing. Utviklingen skjer kontinuerlig i  
tett samarbeid med eksperter og pro-
fesjonelle utøvere. Leki er et tysk merke 
som har produsert staver og tilbehør 
siden 1960. Grunnleggeren heter Karl 
Lenhart.

TRIGGER 3D 
Leki hat lansert en stor nyhet – Trigger 3D på sine staver. Det er et nytt utløsersystem i håndtaket. 
Tidligere har det vært mulig å løsne stroppen kun oppover, men med Trigger 3D løser håndtaket 
seg ut også sideveis, slik at du har et 220 graders utløsersystem. Dette betyr at du har enda bedre 
sikkerhet, komfort og kontroll. Du får tysk kvalitet når du kjøper staver med det nye Trigger  
3D systemet fra Leki.

Grunnlagt i Wien 1922. Selskapet 
produserte først tur og gå-staver samt  
biljardkøer av hasselnøttre. I dag produ-
serer de staver med karbonrør. Helt 
siden grunnleggelsen av selskapet, for 
mer enn 80 år siden, har 100% av alle 
KOMPERDELL-staver blitt produsert i 
Østerrike for å sikre topp kvalitet. 

I 2002 begynte Komperdell også å 
lage kroppsbeskyttelse til alpinsporten. 

STAVER
- fra de beste merkevarene! 



Familiebedriften Martin Magnusson 
& Co. ble grunnlagt i 1936 og drives 
nå av tredje og fjerde generasjon 
Magnussons. Både design og utvikling 
blir gjort ved hovedkvarteret i den lille 
landsbyen Hestra i Sverige.

’’Våre hansker er produsert i våre egne 
fabrikker, og vi kjøper personlig alt skinn, 
stoff, ull og andre materialer. Dette gir 
oss full kontroll over produksjonskjeden 
og sikrer et høyt kvalitetsnivå. Flere av 
våre modeller er håndlaget av noen 
av de mest erfarne hanskemakerne i 
Europa.’

Reusch ble grunnlagt i 1934 og jobber 
fortsatt mot et klart mål: utvikle de beste 
hanskene, bestående av materialer i  
høy kvalitet, innovative teknologier og 
en enestående passform. 

Kompetansen til Reusch som han-
ske-spesialist er definert av kunnskap 
og ferdigheter, men også av tradisjon og 
erfaring. Disse kjernekompetansene ga-
ranterer at hver Reusch-hanske leverer 
det den lover. I alpinsektoren samarbei-
der Reusch med noen av verdens mest 
suksessrike utøvere noensinne, som 
Marcel Hirscher, Lindsey Vonn, Mikaela 
Shiffrin, Henrik Kristoffersen, Lara Gut, 
Alexis Pinturault og Anna Veith. I tillegg 
er Reusch den offisielle leverandøren 
til 7 av verdens mest vellykkede skifor-
bund: Østerrike, Sveits, Frankrike, USA, 
Norge, Liechtenstein, Slovenia.

HANSKER
- optimal passform og topp kvalitet! 



I 1948 begynte Robert Lange med å 
lage den første plastforsterkede alpin-
støvelen. 

I 1962 klarte han å produsere en  
begrenset serie blå og hvite alpinstøvler 
med snøring. 

LANGE deler de samme verdiene til 
eliteidrettsutøvere over hele verden. 
Daglig engasjement og ubarmhjertig 
fokus på deres mål gjør at de kan levere 
noen av verdens beste skistøvler.

Selskapet ble grunnlagt i de franske 
alper i 1907 av Abel Rossignol og pro-
duserte tre-produkter for tekstilindu- 
strien. Abel var en entusiastisk skiløper 
og startet å lage sine egne ski. I 1956 
kjøpte Laurent Boix-Vives selskapet og 
fokuserte kun på skiprodukter og solgte 
dem over hele verden. Alberto Tomba, 
berømt teknisk skiløper som var aktiv 
på 80- og 90-tallet, kjørte for Rossignol 
og skapte stor suksess for merkevaren. 
I dag kjører Lørenskoggutten Henrik 
Kristoffersen for merkevaren og domi-
nerer i slalåm. 

Rossignol betyr Nattergalen på fransk 
og er deres logo, ikke en hane som 
mange tror.

     

ROSSIGNOL HOS SPORT 1 SNØ
Sport 1 Snø har et godt samarbeid med Rossignol 
og server manga av deres aktive løpere med racingski 
og støvler. Utvalget i butikken er størst i Norden. 

Vi har også en stor demopark for at løpere skal kunne 
teste ski her på SNØ eller ute i bakkene.

LANGE HOS SPORT 1 SNØ
Sport 1 Snø har et stort utvalg av Lange racing alpinstøvler, fra de minsta  
utøverene til voksne FIS løpere. 

ZSoft+ / ZA / ZC / RS65 /  RS7 / RS90 / RS1100 / RS120

SKI OG STØVLER
- fra de beste merkevarene! 



Selskapet ble ble grunnlagt i 1924 i Ried 
im Innkreis, Østerrike, av Josef Fischer, 
hvor de produserte trevogner og noen 
ganger ski. I 1938 hadde selskapet økt 
sin skiproduksjon og lagde tusenvis av 
ski for hånd. For å bli en mer effektiv 
produsent, investerte de i sin første 
skipresse i 1949. Dette gjorde det mulig 
for Fischer å masseprodusere ski og de 
solgte 53.000 par over hele verden det 
første året. 

I dag er Fischer en av verdens  ledende 
merkevarer innen alpint, kjent for 
innovasjon og banebrytende teknologi. 
Deres visjon er å være vinterutøverens 
foretrukne merkevare ved å tilby 
fremragende produkter, skapt for evige 
øyeblikk og nye nivåer av individuelle 
prestasjoner.

I tyske Straubing startet Völkl sin historie 
i 1923. Georg Völkl var grunnleggeren 
og de laget trevogner fra 1875. Da hans 
sønn Franz overtok, begynte selskapet 
å produsere trebåter, sleder og ski. Völkl 
var en familiebedrift frem til 1992, da tre 
generasjoner hadde drevet selskapet.  
I 1970 begynte de med racing alpinski 
og har siden høstet stor suksess 
internasjonalt.

Siden 1923 har Völkl stått for  lidenskap 
for ski og det å lage produkter med 
høy ytelse. I dag Völkl den største 
(og en av de siste gjenværende) 
produsentene i Tyskland, og deres 
hovedkvarter er et av de mest moderne 
produksjonsanleggene i verden.

FISCHER JUNIOR RACING I BUTIKKEN
Sport 1 Snø tilbyr junior racing i butikken, men jobber med Finor for utvikle  
tilbudet på Fischer racing produkter i butikken. Fischer ski har et litt mykere  
spenn som passer perfekt til litt lettare alpinister.

VÖLKL  HOS SPORT 1 SNØ
Sport 1 Snø har et utvalg med demoski for jr tilgjengelig i butikken

Dalbello begynte å lage alpinstøvler i 
1974 i Asolo, Italia. Grunnleggerne var 
Alessandro og Giovanni da Bello, som 
tidligere hadde jobbet på en fabrikk 
som produserte skistøvler i Sveits. De 
første støvlene var laget av lær, men på 
70-tallet byttet Dalbello til plast. 

I år har Dalbello lansert en ny og for-
bedret serie racingstøvler - DRS. De er 
tilgjengelige for testing på Sport 1 Snø. 



I 1. etg finner du Arild Vesgstø, verkstedsjefen på Sport 1 Snø. Han har tidligere vært aktiv alpinist, trener og 
servicemann i flere år. Han sitter på en endeløs kompetanse på oppsett, sliping, gliding og smøring av ski. 

På verkstedet med nyeste slipemaskiner fra Winter-
steiger kan Arild gjøre alt med skiene dine. Slipe såler/
kanter, fjerne sår, legge struktur og voks. Han bruker 
også Snowglid grinder for å få det beste resultatet, utfører  
oppsett av racingski med opptil 87 grader hengende 
kanter, sliper ned sideveggen ved hjelp av den aner- 
kjente Carrot maskinen. Ingen snarveier, kun presisjon!

Arild er også aktiv syklist og har stor kompetanse på 
sykkel og reparasjoner etter å ha drevet eget verksted 
i over 10 år.

Om dere kjøper ski hos oss tar vi kun kr. 500,- for full 
setup. Dette inkludere 100% plane ski, frest ‘sidewall’ 
og kanter i nøyaktig den vinkel det er bedt om. Alle 
kanter blir slipt for hånd og resultatet er sylskarpe og 
jevne kanter. 
Hengende kanter setter vi i maskinen og denne operer 
med svært høy nøyaktighet. Helt ned til 0.3 på hen-
gende, ferdig polert uten spor på kanter. 
Sidekanter settes for hånd med høy presisjon som gir 
sylskarpe kanter i tillegg til at de er uten spor, hakk og 
grader.

STØVLER
Vi har et av Norges største utvalg av alpin racingstøvler. 
Vi hjelper deg med å  finne den beste støvelen til din unike fot.

SKI
Vi har stort utvalg av racingski. Enten du er junior eller en  
FIS-utøver, finner du ski til ditt nivå hos oss.

Sport 1 Snø har en stor demopark av racing alpinski fra Rossignol, Völkl og Fischer. 
Ta kontakt for en test inne på SNØ eller på fjellet. Vårt mål er å kunne finne de  

skiene som passer deg best!

Martin Matsbo var en svensk lan-
grennsløper som produserte sin egen 
skismøring. I 1942 oppstod det brann 
i Martins smøringskokeri i Malung og 
store verdier gikk tapt. Martin måtte 
starte på nytt og begynte da å jobbe for 
Børje Gabrielsson. Sammen med kje-
mikere fra Astra og forskere fra Kungliga 
Tekniska Høgskolan i Sverige testet de 
eksisterende og selvlagde skismøringer.

Bare i løpet av 1945 gjorde de hele seks 
tusen apparatforsøk på to hundre ulike 
stoffer. Konklusjonen trakk de raskt. Det 
var lite smart å lage en universalsmøring 
fordi forhold og snøtyper er så forskjel-
lige. De utviklet derfor det som ble den 
første serien med voks og klister tilpas-
set ulike fører, men man så ikke forskjell 
på smøringene. For å kunne skille de fra 
hverandre, ble det tilsatt en farge til hver 
av blandingene. Slik ble de karakteris-
tiske SWIX-fargene til.

Smøringen og merkenavnet SWIX ble 
lansert på det som regnes som fødsels-
dag 28. november 1946.

Den gode kvaliteten på produktene 
gjorde at norske eliteløpere valgte å 
begynne å bruke produktet og allere-
de under OL to år etter hadde samtlige 
gull-vinnere SWIX under skiene.

SWIX sitt gode rykte spredte seg fra 
toppen og nedover, og snart brukte 
også turgåere og mosjonister produktet. 
Slagordet, «Med basis i tester og viten-
skapelig grundighet», lærte den almin-
nelige turgåer å «SWIXe». Merket ble en 
del av den norske folkesjelen.

Swix-veggen på Sport 1 Snø er en av nord Europas “største”.  
Her finner du det meste, fra smøring og glider til verktøy og filer. 
Det finnes også et stort utvalg av staver og reservedeler. Hvis du 
trenger noe for å gjøre skiene raskere eller skarpere, finner du det 

her hos oss. Verkstedet på Sport 1 Snø bruker også Swix. 

VERKSTED



Snøfonna 1, 1470 Lørenskog / Tlf: 67 22 27 74

ÅPNINGSTIDER BUTIKK: Mandag - fredag: 10 - 20 / Lørdag: 10 - 17

ÅPNINGSTIDER SKIUTLEIE: Mandag: Stengt / Tirsdag - fredag: 14 - 21 / Lørdag - søndag: 10 - 18

Følg oss 
@sport1sno

VÅR RACINGAVDELING:
I vår alpine racingavdeling finner du de beste modellene fra Völkl, Rossignol, 
Fischer, Salomon og Dynastar. Enten du er ute etter spesialski for slalåm, 
storslalåm, Super-G eller utfor har vi ski som hjelper deg å ”tyne” de siste 
hundredelene i konkurranse.  Hos oss kan du også få mulighet til å prøve nyheter 
og testski fra de ulike merkene.

BOOTFITTING:
Vi satser stort på at dine føtter skal trives! Med bootfitting fra Bootdoc kan vi 
tilpasse alpinstøvelen så den gir deg det lille ekstra. Alle vet hvor viktig det er 
med gode støvler. For alpint er dette ekstra viktig. Enten det er for at støvelen skal 
bidra til å knipe hundredeler i løypa eller det er for maksimal komfort under en 
flere timer lang topptur. Med en bootfitting hos oss, spesialtilpasser vi støvelen 
så den passer deg helt perfekt etter dine egne preferanser.

SKIVERKSTED:
Vårt skiverksted gir vi deg de beste forutsetningene for raske ski og skarpe 
kanter. På nye ski setter vi opp med riktig struktur og riktig vinkel på stålkantene 
om ønskelig. På brukte ski er det rene spa-behandlingen å komme til oss, de blir 
som nye etter en behandling i vår Wintersteiger Discovery 2 SSDDP maskin. Vi 
har ellers alt som trengs av maskiner og verktøy for å reparere dine ski. Hos oss 
er du sikret den aller beste behandlingen.

BUTIKKEN:
Du vil til enhver tid finne det nyeste, beste og råeste fra alle våre leverandører.  
Kom innom, se på utvalget og du skjønner hva vi mener.

DE BESTE MERKEVARENE FINNER DU HOS OSS!

SPORT1SNO.NO  BESØK VÅR NETTBUTIKK OG SE VÅRT STORE UTVALG!


