Hei!
Elämme vaikeita aikoja eikä me tiedä, milloin pääsemme harjoittamaan normaaleissa olosuhteissa.
Kuitenkin tämän päivän olosuhteista huolimatta kannattaisi ajatella myös tulevaisuutta.
Kysymys on uusien luistimien ja terien hankinnasta.
Miksi sitten nyt kun jäällä pääsystä ei ole tarkkaa tietoa?
Kysymys on siitä, että Euroopan johtavat luistinkenkien valmistajat Risport ja Edea sijaitsevat alueella, jossa
viruksen vaikutukset ovat suurimmilla ja
--molemmat tehtaat ovat suljettu.
--molemmat terien valmistajan John Wilson ja MK tehtaat Sheffieldissa Iso- Britanniassa ovat suljettuna
--Jackson tehdas Kanadassa toimii ja myös heille teriä valmistava Ultima tehdas Taiwnissa.
Eli elokuussa voi olla pula varusteista.
Täällä hetkellä Skateshopin varastossa Helsingissä löytyy vielä riittävästi tavaraa. Muista myymälöistä
minulla ei ole tietoa.
Suosittelen ainakin niitä, joilla jalkaterä ei ole enää kasvanut, mutta tarkoitus olisi uusien kenkien ja/tai
terien hankinta, tehdä sitä nyt!
Ne, joilla jalkaterän kasvu on vielä nopea, kannattaisi vielä odottaa, kun viruksen aiheuttama tilanne antaa
selkeämmän kuvaan mahdollisesta hallikauden alusta, tai sitten jos olette varmoja uusien kenkien koosta,
voitte osta aikaisemminkin.
Suosittelen piirtää jalkaterän muodon paperille näin, että jalka nojaa ohuessa sukassa paperille ja kynä on
ihan pystysuorassa.
Sen jälkeen ottaa nykyisistä luistimista sisäpohjalliset irti ja verrata niitä lapsen jalkaterään. Sen pohjalta
pystytte tekemään päätöksen todellisesta tilanteesta.
Kenkien valinta: jos tietyn merkkinen kenkä on siihen asti ollut mukava, eikä ole aiheuttanut jalkaterälle
vaivoja, niin kannattaisi jatkaa samalla merkillä. Pitää muistaa, että jos lapsi on kasvanut ja kasvamassa nyt
paljon pituutta, niin luonnollisesti myös hänen paino nouse.
Tämä edellytä, että ostatte kengän, mikä on nykyisestä 1 kovuustaso suurempi.
Sekä Risport, että Edea käyttävät samoja kovuusyksikköjä! Kanadalaisilla Jacksonilla ovat omat mittakaavat
ja ne eivät ole verrattavissa Eurooppalaisiin.
USA:n Riedell käyttää myös kovuusyksikköjä, mitkä ovat noin samassa mittakaavassa kuten italialaisilla,
mutta niiden kaikissa malleissa ei ole merkattu sitä tietoa. Riedellin jälleenmyyjänä toimii pääasiallisesti
Helsingin Lucky Skate
Myös Sveitsin Graf ei anna tavallisesti tietoa kovuudesta, vaan heidän suositukset ovat ns. kaksois- ja
kolmoishypyt.

Nämä suositukset hyppyjen vaikeuksien perusteella ovat vähän sekavia, kun kolmoishypyn harjoittaja voi
painaa 30kg ja toinen 55kg?!
Eli määrävääksi tekijäksi on kuitenkin luistelijan oma paino ja sitten hypyn vaikeus. Kevyet luistelijat eivät
pystyy omalla painolla taivuttama nilkkoja ja
suorittavat liikettä usein vääriä lihaksia käyttäen
Tämä väittämä, että vaan Edea valmista kevyitä kenkiä, ei pitää enää paikkansa. Nykyään kaikki muutkin
kenkien valmistajat tekevät myös kevyitä malleja.
Risport kenkien kevyessä malleissa en suosittele niitä, jossa valkoinen pohja yli 45-50kg painaville. Sen
materiaalin takia voi tulla ongelmia ruuvien kanssa
Teristä: Ne, joilla on Coronation Ace, voivat hyvin jatkaa sillä mallilla ja myös siirto Gold Seal teriin on
helppo.
Jos tavoite ei ole 2A tai kolmoishypyt, niin välttämätöntä hyötyä Gold Seal teristä ei ole.
Voitte osta myös niitä vastavia kanadalaisia terä Ultima. Niistä jotkut ovat nykyään tehty jopa 10%
kevyemmäksi, vaikka niitä ei sanota vielä ”kevyeksi teriksi”
Ns kevyt terät Matrix luokitellaan usein sen mukaan, onko kaarevuus kuten brittiläisellä Gold Seal terällä
tai Pattern 99 terällä
Parempi valita Gold Seal kaarevuus, koska jos kaarevuus on isompi, sitä on helpompi teroittaa tarvittaessa
suorammaksi, mutta päinvastoin vaikea.
Revolution teriä en suosittele osta. Ne ovat hyviä ja paljon huippuluistelijoita käyttävät niitä, mutta teillä
ongelmia teroituksen kanssa, jonka laatu on arveluttava.
Jos olette menossa ostamaan ja haluatte neuvoa siitä, mitkä terät ja kengät pitäisi osta, niin voitte ottaa
minulle yhteyttä
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