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Ordentligt och rätt vallade skidor

höja avsevärt nöjet av skidåkningen
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Några vallnil'lgsm01nent. - Bilden t. v.: Temperaturen å rättvisande tennometer avläses. - I mitten: Snöbeskaffen
heter/. bör noggrant zmde1'sökas. - T. h.: Ytvallans "stigförmåga" i Ztppfö1'sbackar p1'övas (hopp på ett ben uppför!).

En egenskap, som specieI1t utmärker
skidan, är dess glidförmåga. Det är

denna, som givit skidan ett bestämt
övertag gentemot dess frände snöskon,
ur såväl rent idrottslig som nyttosyn
punkt.

Skidornas glidförmåga är emellertid
ej lika under alla förhållanden. Tyvärr
varierar den högst avsevärt. Vid ett till
fälle kan det sålunda vara ett alldeles
utomordentligt gott glid på skidorna,
under det att man vid ett annat knap
past förmår skjuta den ena skidan för
bi den andra. Mellan dessa båda ytter
ligheter kan glidförmågan ha många va
riationer.

Med kännedom om de faktorer 
temperatur (och därav beroende fuk
tighetshalt i snön), luftens relativa fuk
tighetsgrad, lufttryck, snöbeskaffenhet,
träslag i skidvirket m. m. - som inver
ka på skidans glidförmåga, kan man ge
nom att på olika sätt förändra glidytan
på skidan dels utnyttja de för glidet
gynnsamma, dels neutralisera de· för

(Forts. å sid. 3.)
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Från sälfisket i Östra Kvarken. Sälfångstbåten sjösättes.

ROSTFRI

Sedan mycket lång. tid t~l1bak~ b.edri- säla~~a så !?ott .~om undantagslöst skju- med skärpa.
ves varje vår ett l11tenslvt "salfiske" tas, ar det JU forresten en smula fe1ak- Spec. konstra för skrapning av så

i Bottenhavet. Det är ganska egendom- tigt att tala om fiske, men det kan ju väl skidans styrrand som övriga
ligt att det verkligen kallas fiske och bottna i andra och äldre fångstmetoder. ytor vid isbildning .?ch omv~lIning.

, . 1 . .. d k' k 11 S"lf' k ..' - f" kl' 1 SolItt, elegant och forstkl utforandeinte jakt. Te.rml110 oglen a~ oc olC e a - a.. IS et ar l11gentmg 0; ve !ng,?-r ~ - Knivens längd 22,5 cm. Pris kr. 4.-:
deles enhetlig, det kallas Jakt p~ en, del Iler for fol~ SO?l prompt ma:te ga pa blO- Knivens längd 20,.5 cm. Pris kr. 3.7.5
håll och fiske på en del, men ben.amnll1~- graf en gang 1 veckan. Fr~n ~et ett lag IHos al!?- välsort. järn- och sportaff.
en fiske är nog den u[sprunghga. Da (Forts. a SId. 2.) Boblmark & C:o, Mora.
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För hemmet.
sport", o. som",
marstugan.

Fråga efter
våra artiklar
hos Eder mö",
belhandlare.

Bäddar

K a t a log g r a t i s.

Billiga

GrundvaIlning.
Man skiljer på s. k. grundvallning och

ytvallning.
Grundvallningen avser egentligen mest

att hindra träets förslitning, att skydda
mot väta m. m. men också att .förbätt-

bastu helt och hållet - med undantag
av själva plåtmaterialets (fat, -huv, plåt
rör etc.) bearbetande, vilket lämpligen
överlämnas till en plåtslagare. Trä- och
murningsarbe~en kan vilket gäng som
helst med litet handlag klara av. Så det
är bara att sätta i gång!

Om bastulokai (jordkällare, uthus)
förut finnes, stanna kostnaderna för en
finsk bastu ay typ "Tuppstugan" vid
200-250 kr. Kunna "materialmecenater"
uppletas, blir det ännu billigare!

Vi torde senare bli i tillfälle att åter
komma med några tips för själva eld- ~

ningen. Samt till badningen och svett-.il.. B B E S Å B
ningen, vilka båda söka sin like såväl .- •
ifråga om effektivitet som njutning. KARLSTAD - Tel. 780

(Forts. fr. sid. 1.) l_ra glidet i allmänhet. Denna grundvall
glidet ~~ynn~an~?JCl: verkningarna. E.tt ning var ock~~ und~r lång tid ?et en~~a
lagom 1att ghd ar 1 regel gynnsamt vId medel, man kande tIll eller anvande for
löpning såväl utför och på slät mark att förbättra glidet. Den består i en in
som uppför. Ett alltför lätt glid kan i sättning under värme i glidytan av fett,
hög grad försvåra t. o. m. löpning på vanligen och bäst i form av ljus, da1
slät mark, genom att skidorna ej fästa bränd trätjära. Grundvallnillg utföres på
i snön utan för minsta tryck glida bak- följande sätt.
åt. Man säger, att glidet är bakhalt. Att Glidytorna rengöras från smuts och
löpa uppför med bakhala skidor är näs- fuktighet. Med en pensel påstrykes ett
tan otänkbart. I ett sådant fall är mång- tunt lager av trätjära. För att få tjä
en gång ett dåligt glid rent av önskvärt. ran lagom tunnflytande bör man först

Den ideala glidförmågan hos skidor- uppvärma den något. Sedan värmas
na skulle man önska vara så beskaffad, glidytorna mycket försiktigt över en
att den medger ett· säkert fäste vid gång varm spiselhäll, i skarpt solsken, med en
uppför samt vid fotens avspark vid 1öp- blåslampa eller dylikt, så att den på
ning på slät mark, under det -att glidet strukna tjäran begynner koka. Detta
utför samt efter en viss erhållen initia1- synes på rök- och skumbildningen. Tjä
hastighet i övrigt vore det snabbast möj- ran blir av vännen så tunnflytande, att
liga. Detta är emellertid ej möjligt att den till större delen absorberas av träets
helt åstadkomma unde-r alla förhållan- porer. Uppvärmningen får dock ej ske
den, men man kan dock genom att på för intensivt, ty därigenom kan trävir
olika sätt preparera skidornas glidytor ket förkolas eller tjäran helt förflykti
nå ganska goda resultat. Denna proce- gas och brännas vid. Hela glidytan bör
dur kallas "vallning". helst värmas på en gång, ty eljest ha

skidorna stor benägenhet att på grund
av ojämn uppvärmning slå sig, d. v. s.
brätte och spann kunna deformeras, var
jämte sidkrokighet och skevhet lätt upp
stå. Då tj äran på så sätt värmts in i
glidytan en gång, upprepas samma för-
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