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ALPINA 64E CONTROL FISCHER JAKT CROWN EASY SKIN

Beskrivning Rak smalare turskida med hel stålkant och träkärna. Breda vallningsfria timglasformade backcountryskidor utan stålkanter 
med träkärna, samt snabbfäste för stighudar.

Stålkant Ja. Nej.

Längd 205 centimeter. 189 centimeter.

Vikt per 
skida

1 320 gram (inklusive bindning). 1 520 gram (inklusive bindning).

Belag Inbyggd stighud i fästzonen. Fischers Crownmönster (liknar fiskfjällsmönster).

Fäste för 
stighud

Nej. Ja.

Spann Testets hårdaste spann. Testets mjukaste spann.

Pris 2 699 kronor. 3 500 kronor.

Egenskaper 
i lössnö

Spetsen vill upp, vilket är positivt. Lite bakvikt som gör att man ibland 
trampar ner ordentligt i lössnön. Styvheten i brätte gör att den inte 
sjunker ihop framtill. Klarar lössnö bra. 

2

Spetsen ligger precis ovanför snöytan men bär upp bra, kanske på grund 
av bredden på skidan. Brett brätte och bred spets gör att det krävs mer 
energi för att klyva snön framför skidspetsen. Mjukheten i brättet kan 
ibland göra att framdelen trycks ner lite, men överlag klarar den lössnön 
bra. 

2

Egenskaper 
i hårt  
packad snö

Mycket bra. Helt riktningsstabil. 

3

Ej fullt riktningsstabil. Sämst av de testade skidorna. 

2

Egenskaper  
i brant 
terräng

Bra bett i själva stålkanten, men den smala och korta inbyggda stig
huden gör att skidan är bakhal och halkig. Det hårda spannet bidrar här 
också till halkkänslan. Uppför sig helt okej vid plogbromsning nerför. 

2

Helt okej att gå på skrå med och bra i testet plogbromsning nerför.

3

Att svänga 
med utför

Testets längsta skida, och därmed inte lika lätt att svänga med,  
styvheten i skidan gör sig påmind här också. 

2

Känns som en slalomskida, svänger lätt. Själva skidan är lätt och mjuk 
och följsam. Bästa skidan utför.

3

Omdöme Sämst i testet. Det hårda spannet och styvheten i brättet gör den 
 svårhanterlig. Å andra sidan har den överlägset bäst glid och är följsam  
i diagonalåkning. Svårt att få fäste, delvis beroende på hårdheten i  
kombination med något för kort, inbyggd stighud i nedfrästa spår i 
fästzonen.

2

Den timglasformade skidan är mjuk och följsam, lätthanterlig utför. 
Formen på skidan gör den dock inte lika riktningsstabil i diagonalåkning 
på hårt underlag som konkurrenterna. Mjukheten i skidan gör att den 
får lite sämre glid än konkurrenterna. Stor bäryta med rejäl insvängning 
i midjan gör att den är mycket lätt att svänga med i nedförsbackar och 
klarar lössnön bra.

3

Totalbetyg
 11  13
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ÅSNES BREIDABLIKK JAKT ÅSNES AMUNDSEN FRAM

Beskrivning Timglasformad turskida utan stålkant och med snabbfäste för 
stighudar.

Vallningsfri smalare turskida med hel stålkant och snabbfäste för 
stighudar.

Stålkant Nej. Ja.

Längd 200 centimeter. 201 centimeter.

Vikt per 
skida

1 330 gram (inklusive bindning). 1 320 gram (inklusive bindning).

Belag Slätt vallningsbart belag. Vallningsfria med fiskfjällsmönster under fästzonen.

Fäste för 
stighud

Ja. Ja.

Spann Testets näst mjukaste spann. Testets näst hårdaste spann.

Pris 2 699 kronor. 3 799 kronor.

Egenskaper 
i lössnö

Bra, spetsen ligger hela tiden ovanför snöytan, mjukt brätte, dock trycks 
skidan ner lite bakom hälen. Upplevs som lätta och smidiga. Den breda 
spetsen och brättet gör att det är mer material som ska klyva snön 
framför dig. Bättre lössnöegenskaper än de smalare skidorna Åsnes 
Amundsen och Alpina 64E.

2

Ganska bra trots att det är en skida kanske främst avsedd för packad snö 
och preparerade spår. Spetsen ligger ovanför snöytan, men trycks ner i 
bakkant, lite mer än märkeskollegan Åsnes Breidablikk.

2

Egenskaper 
i hårt  
packad snö

Ej fullt riktningsstabil. 

2

Helt riktningsstabil.

3

Egenskaper  
i brant 
terräng

Bra på skrå, bra vid plogbromsning nerför.

3

Bra grepp, glider inte. Upplevs kontrollerad vid plogning nerför.   
Bromsar bra.

3

Att svänga 
med utför

Svänger lätt i plogsvängar, snäppet sämre än Fischer som också är 
timglasformade.

3

Helt okej att svänga med. Upplevs som smidiga och lätthanterliga i 
utförslöporna.

3

Omdöme När det gäller jämförelserna mellan de två skidparen utan stålkant 
vinner den här skidan över Fischer med knapp marginal. Den vinner på 
att vara något mer riktningsstabil. En prisvärd bra skida för jägaren med 
hund på fjället. 

3

En mycket bra skida som känns allround. Bra avvägt spann. En skida 
som klarar testmomenten med bravur. 

4

Totalbetyg
 13  15


