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TEST  

V interen byr på forskjellige førefor-
hold. Noen steder er det isete og glatt, 
andre steder fin og god snø å løpe på. 

Vi har derfor testet to par med pigg, og to par 
uten pigg.

OM UNDERLAGET
Når snøen laver ned, den blå himmelen 
kommer fram og kuldegradene melder seg 
kommer vinterløpeskoen uten pigg til sin 
rett. Når det derimot blir mildt, snøen smel-

ter og isen dukker opp er vinterlø-
peskoen med pigg det desidert 
beste alternativet. Vi har testet 
fire par som egner seg for de 
ulike underlagene.

TEKST OG FOTO: KRISTIN ROSET

Å løpe på snø og is byr på to vidt forskjellige underlag. Vi har testet fire par vinterløpesko. 

En av testerne: Hanne 
Mjøen Maridal satser for 
fullt på langdistanse, og 
løper to ganger for dag. 

Foto: Kristin Roset

Løpesko til vinterbruk: Vi har testet to par sko med pigg, og to par uten pigg for vinterløping.

   TEST AV
med og uten pigg

VINTERLØPESKO
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Med pigg 1: Icebug Oribi 5 har 16 pigger som gjør jobben sin.

Piggfri 1: Saucony Peregrine har god såle på snødekte veier.

Med pigg 2: Asics har 15 pigger som setter seg godt fast på isete underlag.

Piggfri 2: Piggfri 2: Icebug sin modell uten pigg er behagelig, 
og fungerer godt på ordentlig snøføre.

ICEBUG ORIBI5 M BUGRIP
DETALJER:
Pris: 1800,-
Vekt: 295 gram 
Dropp: 7 mm

Vår mening: En nydelig sko på vinterføre med 16 pigger fordelt 
under hele foten. Vi brukte den mest når det var glatt på veiene, 
og den satt som støpt. Lett, komfortabel, stødig og svært god på 
foten. Ikke den bredeste modellen, og kanskje vil den kjennes 
noe liten i størrelsen. Her må du derfor prøve skoen ved kjøp 
for å være 100 % sikker. Dette er en sko som kan brukes til både 
høyere, og lavere intensitet. Vi ble svært fornøyde.
Karakter: 6

SAUCONY PEREGRINE 8 ICE+
DETALJER:
Pris: 1799,-
Vekt: Dame: 267 gram / Herre: 298 gram 
Dropp: 4 mm

Vår mening: Vinterløpeskoen har en vannavvisende 
overdel som holder føttene varme og tørre. Har du en smal 
lest vil nok denne skoen bli for bred. Det merkes også at den 
er tyngre enn Icebug sin versjon. Grepet på snø er derimot 
bedre enn Icebug. Vi følte oss derfor tryggere med Saucony, 
men blir det isete anbefales pigg. 
Karakter: 5-

ASICS GEL-FUJISETSU 2G-TX
DETALJER:
Pris: 1699,-
Vekt: Dame 266 gram / Herre: 310 gram 
Dropp: 10 mm
 
Vår mening: Skoens overdel er laget i GORE-TEX®, har 
refleksdetaljer for økt synlighet i vintermørket, og en 
praktisk lomme til å samle lissene i. Skoen har 15 pigger 
fordelt under hele foten. Vi opplevde den noe stor størrelsen, 
og bred. Den ene testeren fikk også gnagsår på første tur da 
den kjentes noe «hard». God demping, og satt godt på isete 
underlag.
Karakter: 4+

ICEBUG NEWRUN W RB9 4SEASONS GTX
DETALJER:
Pris: 1800,-
Vekt: 225 gram
Dropp: 7 mm

Vår mening: Komfortabel og lett sko som egner seg på vinterføre 
der det ikke er glatt. Altså på snødekte veier uten is. Den kjennes 
noe liten i størrelsen, så kanskje du må gå opp en størrelse her. 
Den er noe romslig i forfoten, men på kalde vinterdager er det en 
fordel å ikke ha for smale sko. Mellomsålen er godt dempet, og 
den brede basen gir både stabilitet og komfort. Vi syntes den 
hadde mindre feste på underlaget kontra Saucony.
Karakter: 4+

MED 
PIGG

PIGGFRI 

Vinteren til nå har vært svært ustabil, med både isete, tørre og snødekte veier. 

Det er derfor smart å investere i to par vinterløpesko: 

Ett med pigg, og ett uten. Da har du godt grep uansett føre.

TIPS TIL KJØP AV VINTERLØPESKO:
Finn ut hva ditt behov er. 
 Hvor du bor i landet er også avgjørende med tanke på vær og 

føreforhold.
 Hvor mye støtdemping vil du ha?
 Foretrekker du Gore-Tex?
 Hvordan er foten din? Bred eller smal?
 Til hvilken intensitet skal du bruke skoen mest? Er det rolige 

langturer eller intervall?
 På hvilket underlag skal du løpe? Er det langs veien, eller liker du 

deg best på stier og mer kupert underlag?
 Hvilken pris er du villig til å betale?
 Bruk tid på å prøve forskjellige sko. Kjenn på komfort og passform.
 Du kan også pigge dine egne sko. Fordelen er at du kan fortsette å løpe 

utendørs i favorittskoene dine, selv om det er snø og is. En av ulempene 
er at du mister komforten du får i en vannavvisende overdel, så fremt 
du ikke velger en sko med membran. Et annet minus er at piggene 
gjerne slites noe fortere enn piggene i ferdigpiggede sko. n

Når vinteren byr på 
glatt føre: Når det er 

isete på veien er sko med 
pigg et must. Da slipper du å 

løpe anspent, og i verste tilfelle falle og 
brekke noe. Foto: Kristin Roset

VINTERLØPESKO
Tips til valg av

JL TOPPTEKNIK AB 
Rönna väg 19  │  686 31 SUNNE 

Tel:  +46 (0) 565 711 210 
Email:   jens.eide@toppteknik.se 

www.toppteknik.se
Vi lagerför de flesta 
komponenter för ett 
komplett snösystem, 

vilket ger mycket korta 
leveranstider. 

Vi har en omfattande 
tillverkning av rör och 

rördelar vilket borgar för 
god kvalité och      

effektiv hantering. 

JL Toppteknik AB 
Totalleverantör till skidanläggningar 

Vi projekterar, dimensione-
rar, och levererar kompletta 
snösystem och skidliftar. 

mini MAKS: Skandinavias
beste barneskitrekk!

Uglum Maskin AS

DET SUVERENE BARNESKITREKKET!
- Over 30 års erfaring -

6856 Sogndal - Norway
Tlf. +47 57 67 15 02 • Fax +47 57 67 88 50 • Mob. +47 97 08 85 83

www.uglummaskin.no • knutkrog@gmail.com

Den slakke lina med  
trådkuler gjer mini MAKS  
til eit av dei få  
barneskitrekka i verda.  
Stram wire og harde  
medbringarskaft finn de  
ikkje her. Balanseøving like 
god på veg oppover som  
nedover. Etter få dagar er  
dei fleste nybyrjarar flinke  
på ski!

Tåler store terreng- 
variasjonar og er difor  
godt eigna i hoppbakken.


