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Skridskor, vandringskängor och cykel. Där har du Anders ”Dallas” Lindgrens 
transportmedel. Med över 20 års erfarenhet från butiken kan han sortimentet. 
Han vet också var och hur grejerna används bäst.

– Den som gillar skridskor behöver inte vänta tills Runn fryser. Flädran,
Önsbacksdammen och södra Vällan fryser tidigt. Men på isen måste man vara 
försiktig, åka med andra och ta med sig ispik och räddningslina. Isdubbar är en 
självklarhet, konstaterar Dallas och bjuder på tre hårda tips:

STORMKÖK. – Årets julklapp kommer till pass oavsett om man ska överleva en 
zombieapokalyps, ta en tur i skogen eller fjällvandra. Med stormköket lagar du 
din frystorkade mat, steker din nyfångade fisk och kokar soppa på granbarr och 
mossa, när det verkligen kärvar till sig.

MAT OCH KAFFE. – Nu snackar vi sköna utflykter. Det är livet. Våffelsmeten har 
man i en okrossbar termos och våffeljärnet sticks in i lägerelden. Kaffepannan 
för kokkaffet hänger man på en gren eller ställer intill elden. Stekpannan kan 
ställas på stenar vid glöden. Men med vårt uppfällbara ställ blir det enklare att 
koka och steka. 

SKRIDSKOR. – En stabil, varm känga och bred skena. Eller en skatepjäxa och en 
tunnare, snabbare skena. Vi har grejorna som gör skridskoturen skön och säker. 
Vi gör paket av dem så att priset blir rätt. Vill du ha klappskridskor från Neder-
länderna tar vi hem det åt dig, men du får allt knyta dom själv.

SMAK FÖR UTELIV 
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Jo, rubriken är sann. Varje skidpar vi har i butiken, och vi har hundratals, har vår 
världsmästare Thomas ”Oljan” Eriksson själv kollat. De som inte håller måttet 
skickar han tillbaka.

– Det spelar ingen roll om det är skidor till ungdomar, motionärer eller den som
vill slå sin rekordtid på Vasaloppet: alla ska ha bra grejer utifrån sina förutsätt-
ningar och mål. Det gäller bindningar, pjäxor och stavar också, säger Thomas 
och ger tre tips inför julen och skidsäsongen.

BARN. – Paketet med en fin skida från Madshus, bra pjäxor från Alpina eller 
Madshus och bindningar från Rottefella är ett säkert köp för skidglädje. Skidan 
har belag som kan vallas för bra glid och med skin har de små alltid fäste. Pake-
tet går på 1 495 kronor. Lätta och hållbara stavar till kostar 300 - 400 kronor. 

MOTIONÄR. – Paketen med Peltonen-skidor, Alpina-pjäxor och Rottefella-
bindningar svårslagna. För skate eller fristil. Med tävlingsklass på belagen och 
mycket hög kvalitet på pjäxor och bindningar. För klassiskt finns även skin. 
Självfallet har vi också enklare alternativ.

ELITMOTIONÄR. – Ta kontakt med mig så tar vi fram ett par värstingar tillsam-
mans. Jag måste få veta hur du åker och är byggd för att hitta helt rätt. När jag 
vallar på tävlingar åt sponsrade åkare snappar man upp mycket alla längdåkare 
har nytta av. Naturligtvis har vi bindningarna, pjäxorna och stavarna som 
matchar dina nya skidors prestanda.

OLJAN KOLLAR ALLA PAR
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SPRINGER FÖR ATT CYKLA FORT 

Linn Gustafzzon har siktet på OS i Paris 2024, MTB XCO. Vägen dit går också via 
löpning, stavgång, skidåkning och styrketräning. Samt skoterkörning på vatten 
och snö. Allsidighet är viktigt. Uppväxt i Tärnaby har hon nu sin bas i Dalarna.

– Under lågsäsong och försäsong jobbar jag som mest i butiken. Jag vill ha
något kul att göra mellan passen. Ett råd till andra som tränar hårt är att tänka 
på hela kroppens styrka och rörlighet, inte minst utanför säsong då man har tid 
att bygga upp sig långsiktigt, menar Linn och lyfter fram några tips i butiken:

LÖPARSKOR. – Vi fokuserar på Hoka och Salomon, modeller för löpning på 
sommaren och vintern. Självfallet även med vattentäta membran och dubbar. 
Salomon känner de flesta till, om inte annat från skidvärlden. Hoka är ett nyare 
märke som växer sig starkare och starkare. Vi har också modeller från Merrell 
för den som verkligen vill springa i terräng.

PANNLAMPOR. – De blir allt smidigare, ger allt bättre ljus och lyser längre tid. 
När man bor som vi gör är en bra pannlampa ett måste. Oavsett om man vill 
springa, åka skidor eller gå ut med hunden ångrar man inte att man satsat 
på bra ljus. Vi har kvalitetslampor från bland andra Silva och LEDX.

VÄTSKESYSTEM. – Smidiga saker som håller din favoritdryck varm. Gillar du ett 
klassiskt termosbälte eller senaste vätskesystemet att ha på ryggen? Det vet 
bara du, men som tur är finns flera olika alternativ.
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Det var länge sedan funktionella kläder kom i vilken färg som helst, så länge den 
var mörkblå. Då var en fleecetröja orange, från Finland och bars vid skogs-
arbete.

– Idag är det bara fantasin som sätter gränser för färg, snitt och material när
det gäller kläder för allt från hård träning till skönt friluftsliv. Vi kör premium-
grejer från exempelvis Craft, Patagonia, Bergans, Vaude och Maloja. Kan tänka 
mig att många vill ha kläder från dom just i år, när man stannar hemma och 
söker kraft i naturen. 

Det säger Sara Eriksson, en av butikens experter på kläder som har jobbat i 
butik i hela sitt yrkesliv. Hon handplockar två mjuka, värmande favoriter:

UNDERSTÄLL. – Tunna eller med ullblandning. Med modeller skurna för maximal 
rörlighet när du tar i ordentligt eller för högsta komfort när du vandrar. Glöm 
inte bort de vindskyddade underkläderna. Vi har bland annat det senaste från 
Craft och Houdini, inklusive supersköna Merinounderställ.

TRÖJOR. – Här finns verkligen ett brett urval för dam och herr, både när det 
gäller material och färger. Den klassiska fleecetröjan har utvecklats och 
kompletterats med vindskyddande partier, specialmaterial på utsatta ställen 
och smarta fickor. Ett riktigt allround-plagg. Snyggt är det också. 

VARM, SNYGG OCH VENTILERAD 
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FRÅN FATBIKE TILL SUPERRACER 

Har man varit svensk mästare tre gånger, proffs i världens högst rankade stall 
(CSC/Saxo Bank) och sportdirektör i Tour de France-vinnande Sky Pro Cycling 
kan man en del cykel.

– Även som aktiv cyklade jag MTB och cross som komplement. Nu finns även
fina gravel-hojar som slukar grusvägar och plogade vintervägar, säger Marcus 
Ljungqvist som äger Cykel och Längdspecialisten tillsammans med hustrun 
Carina. De driver också Norrgården Inredning och Design vid gruvan, sortimen-
ten korsbefruktar varandra.

– Sedan jag började på tidigt 1980-tal har cykel som sport, transportmedel och
livsstil växt. Målsättningen är att möta det. Extra roligt är att så många barn och 
unga cyklar, till och från skolan och på fritiden. Har de bra grejor kommer de att 
fortsätta, menar Marcus och tipsar:

VARMA TILLBEHÖR. – Cykelsäsongen 2021 börjar på hösten 2020, så varma 
cykelskor, skoöverdrag, handskar, hjälmmössa, byxor, underställ och jacka är 
nödvändigt. Ska man cykelpendla till jobbet, och det ska man för miljöns, 
hälsans och ekonomins skull, har vi grejor för det också.

HJÄLM OCH BELYSNING. – En hjälm ska vara fyra år eller yngre för att ha kvar 
sitt skydd. Vi har allt från aerogrejer till färgstarka hjälmar för pendlare och 
barn. Belysning är också viktigt, det som finns idag är mycket bättre än det som 
fanns för bara tre- fyra år sedan. 

CYKEL. – Har någon varit supersnäll och man själv vunnit på Lotto fixar vi en 
skräddarsydd raket som man kan vinna Tour de France eller en världscuptävling 
i mountainbike på, det kostar bara 150 000 sisådär… Vi har förstås 
mänskligare alternativ. Vanligaste prisbilden är 7 000 till 25 000.
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Din trotjänare cykeln förtjänar en fin gåva: en grundlig service. Komplettera 
med dubbdäck och bra belysning så klarar ni er genom halkan och mörkret. 
Även om du cyklar på cykelvägar som grusas så vet du att det dyker upp glas-
hala partier. Dubbdäck av god kvalitet håller flera säsonger.

– Vi har två verkstäder: en vid butiken på stan och en i samma hus som Norr-
gården Inredning och Design vid gruvan. På stan fixar vi de snabba, raka 
grejorna som punkteringar, justeringar av växlar och bromsar och montering av 
dubbdäck. Vid gruvan gör vi även mer omfattande grejer och monterar ihop nya 
cyklar, säger Anders Haritz, en av Cykel och Längds fyra cykelmekaniker. De 
andra är Oliver Zwar, Adam Norlin och David Risberg.

VINTERSERVICE. Rätt oljor, vajrar och inställningar för att bromsar och växlar 
ska fungera även i kyla och fukt. 

DUBBDÄCK. Ett måste för säker vintercykling och en investering som håller i 
flera år.

BELYSNING/REFLEXER. Behöver du enbart bli sedd räcker det med mindre lam-
por och reflexer. Vill du se bra i totalt mörker så kliv upp ett steg. De lamporna 
har också tillbehör så att de kan användas som pannlampor. Vi har pannlampor 
från bland annat SILVA, Petzl och LEDX.  

DUBBADE TILL HJULENS HJÄLTAR
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KONTAKT. Cykel och Längd. Slaggatan 11. Falun. 023-63862. 
info@cykellangd.se. www.cykellangd.se. 
Facebook: Cykel & Längdspecialisten. Instagram: cykelochlangdspecialisten. 
Totalproduktion: Reporter.se. 




