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Profilering	  
Om	  profilering	  

Väl	  i	  rörelse,	  vill	  en	  skridskoåkare	  maximera	  och	  bibehålla	  glidet.	  Därför	  måste	  friktionen	  mellan	  stål	  och	  
is	  minimeras	  med	  en	  perfekt	  profil.	  Hur	  som	  helst,	  perfekt	  grepp	  är	  nödvändigt	  för	  att	  överföra	  kraft	  i	  
acceleration,	  översteg	  och	  stopp.	  
	  
Skenans	  profil	  ska	  väljas	  utifrån	  storlek	  och	  krav.	  Ju	  större	  skrisko,	  desto	  mer	  av	  skenan	  ska	  nudda	  isen	  
för	  att	  fördela	  vikten	  mer	  jämnt.	  

En	  lång	  profilradie	  (när	  mer	  av	  stålet	  nuddar	  isen)	  är	  fördelaktig	  för	  att	  ge	  högre	  fart,	  dock	  reduceras	  
möjligheten	  till	  snabba	  svängar.	  En	  kortare	  radie	  resulterar	  i	  mer	  friktion	  eftersom	  det	  är	  mindre	  stål	  som	  
är	  i	  kontakt	  med	  isen	  vilket	  ger	  mer	  tryck	  och	  leder	  till	  snabbare	  svängar.	  

Skenor	  med	  kombinationsradie	  ger	  det	  bästa	  av	  både	  en	  kort	  och	  en	  lång	  radie.	  Den	  blir	  då	  mer	  
mångsidig	  än	  de	  profiler	  med	  en	  enda	  radie.	  Kombi-‐radier	  har	  en	  mindre	  radie	  fram	  för	  bättre	  
acceleration,	  och	  en	  längre	  radie	  bak	  för	  balans	  och	  fart.	  Detta	  resulterar	  i	  snabbare	  svängar	  och	  mjukare	  
och	  mer	  aggressiv	  överstegsåkning.	  Den	  mest	  använda	  kombiradien	  inom	  ishockey	  är	  Zuperior	  och	  
Detroit.	  Mest	  använda	  singelradier	  är	  13	  &	  14	  ft	  (3.96	  &	  4.27	  m).	  

En	  annan	  faktor	  är	  att	  det	  som	  är	  slipat	  från	  fabrik	  är	  mellan	  26-‐32	  mm	  iskontakt,	  vilket	  är	  för	  kort	  när	  
barnen	  ska	  lära	  sig	  åka	  vid	  4-‐10	  års	  ålder.	  Unga	  spelares	  balans	  och	  smidighet	  utvecklas	  och	  det	  blir	  
därför	  svårt	  att	  lära	  sig	  åka	  bra.	  Istället	  för	  att	  lära	  sig	  åka,	  spenderas	  tiden	  till	  att	  hålla	  balansen.	  Slipa	  
därför	  in	  en	  radie	  på	  12-‐13ft	  som	  ger	  mer	  iskontakt	  (54-‐56	  mm).	  Då	  blir	  skridskoåkning	  enklare	  och	  
roligare	  redan	  från	  start.	  

	  


