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Vinterns trendsättare utsedda
ISPO BrandNew Award har för sjuttonde året i rad plockat fram de
enligt juryn mest innovativa sportprodukterna just nu.
2008- 01- 04

ISPO Brand New Award är världens största tävling för nya innovationer inom
sportprodukter. Många ser tävlingen som en viktig barometer på de senaste trenderna
vad gäller funktion och design. I år var det den sjuttonde gången som den
internationella juryn presenterade vinnarna i München; i år med svenska Catharina
Wikströms skidkarta MyWay bland vinnarna. Här är ett urval av årets tänkta
trendsättande produkter från ISPO Brand New Award.
Snowpulse
Lavinräddningssystem i form av en
lättviktsairbag som byggs in i en ryggsäck.
Genom att dra i snöret utlöses airbagen
inom tre sekunder. Airbagen ska hålla snö
och is borta från lavinoffrets huvud och
axlar och på så sätt skapa en luftficka
under snön.
www.snowpulse.com
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Foto: ISPO Brand New Awards

Hillracer Cross
En go cart-liknande crossrodel som
fungerar året runt. Styr gör du med
fötterna och genom att fördela din tyngd
på sätet. Hydrauliska bromsar och en form
av centrifugalkraftsbroms som aktiveras
vid farter över 39 km/h ingår i
säkerhetstänket. Går att fästa och åka
med i en släplift.
www.sports-tech.de.com

62 000 personer kan inte ha fel! Bli
medlem på Skandinaviens största
samlingsplats för skidåkare och du
får:
- eget fotoalbum
- ställa frågor till våra experter
- delta i forumet
- medlemstävlingar med fina priser
- nyhetsbrev via mejl
Bli medlem »

Foto: ISPO Brand New Awards

Quantya
Eldriven motorcross. Efter två timmars
laddning är det bara att gasa i tre timmar
på crossbanan. Crossen väger 80 kilo och
har en toppfart på 70 km/h. En modell
med toppfart 100 km/h är under
utveckling. Räkna varken med något tufft
motorljud eller miljöfarliga avgaser.
www.quantya.com

http://www.freeride.se/content/1784/
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Foto: ISPO Brand New Awards

Eleonore de Ruuk
Inte utan min luva, det är mottot för den
holländske designern Eleonore de Ruuk
som bygger in luvor i alla former av
produkter: kläder, ryggsäckar och bälten.
www.eleonorederuuk.com

Foto: ISPO Brand New Awards

Ski Mojo
Varför sluta åka skidor när det är som
roligast men benen inte orkar mer?
Belastningen på ben och knän sägs minska
med 30 procent genom att klä benen med
den stötdämpande skenanordningen. Det
är bara att nöta på i snön, lite som en
robot. Med en kort manöver ställer du om
skenorna från skidläge till gångläge.
www.skiallday.co.uk

Foto: ISPO Brand New Awards
MyWay
Skidkartan goes papyrusrulle. Catharina Wikströms slittåliga liftkarta (som Freeride
skrev om för ett år sedan) rullas automatiskt in mellan två plaststavar (ca 13
centimeter långa). Smidig att använda även med handskarna på. MyWay innebär slutet
för halvdant ihopvikta, fuktiga papperskartor i fickan.
www.daylightagain.com
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Text: Dan-Marcus Pethrus
Fler artiklar under avdelningen Utrustning »

Tipsa en kompis

Skriv ut

Du måste vara inloggad medlem på Freeride för att kunna kommentera artikeln. Bli
medlem eller logga in.

2008-01-04 11:31 Av: mickeoleblaze
snygg papyrsrulle :), gilla!!!
2008-01-04 11:36 Av: stubbis_jr
Satan vilka prylar! Nyskapande! ;D
2008-01-04 11:37 Av: Wolfhorner
Skräp. "det e bara å åk"
2008-01-04 12:07 Av: You-Know-Who
ser ut som att snowpulse väger en del med tanke på personens ställning .
2008-01-04 14:10 Av: FelixL
Snowpulsen ser ju väldigt klumpig ut, man får verkligen tänka på att inte dra ut den
för tidigt och sedan försöka komma undan lavinen för med den på skallen kan man
inte se mkt.
Ryggsäcken från Eleonore var lite fräck, funktion nada? Men schysst.
Skidkartan som rullas ut mellan två pinnar är ju också häftig, tar lite plats, enkel att
använda och man slipper krångel med att vika ihop liftkartor i liften.
Skimojo, hahaha! Visst, funkar det så! :)
2008-01-04 14:15 Av: Redrum
balla grejer, men luvan verkade lite överdrivet.
2008-01-04 14:34 Av: marcusen
den där rullen hade skistar pistkartor på förra året som test, kombinerat med en
ölöppnare, helt meningslöst och helt värdelöst.
2008-01-04 16:32 Av: Setermannen
Hillracer så skoj ut.
2008-01-04 18:55 Av: ERIKSEDIN
coolt.
2008-01-04 19:31 Av: Chamo_Blide
ski mojo e för pussies ;) "go-karten" såg rätt fräck ut faktiskt, kanske kan va skoj.
2008-01-04 19:56 Av: rasha
haha ryggsäck med luva fan va fult :)
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2008-01-04 23:59 Av: AnderZson
Fräna grejjer !
2008-01-05 12:41 Av: Daffa
fan va fult med luva på ryggan...
2008-01-05 17:15 Av: PlunTzkY
liftkartan var ju lätt smartaste grunkan alltså
2008-01-05 17:59 Av: MuuuD
crossen lär ju axa som en snigel
2008-01-06 13:04 Av: tobbzor
undrar om den där ski mojo funkar? det skulle ju vara bra isåfall... men den e säkert
svin dyr
Idag 12:01 Av: metalmulishaa
Snowpulsen var intressant men det gäller att man inte har polare som gillar bus, få
den uppblåst i liften kan inte vara nån höjdare eller inne i en liftkabin;)
Skimojon kan funka men är det inte bättre att träna lårmusklerna...
Elcross är nåt som kommer, har åkt elbil och där var axet minst lika bra som en
petroleumdriven bil
Elskoter snart?
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