
Produkt, tillverkare Pris Typ av skydd Utformning

Sandy* Springyard

140:- Fotblad

Keramisk vändbar 
platta med två slity-
tor. Gummiband om 
hela foten. Förvar-
ingspåse medföljer.

Yngsjö Brodden, Yngsjöbrodden AB

65-90:- Fotblad
Metallplatta med 7 
broddar fäst med 
gummiband.

Tvärstopp**, Devisys

239:- Häl Fem dubbar, reflex. 
Kardborrband

Wintergrip Spring yard

225:- Häl
Fyra dubbar, reflex. 
Dubbarna är utbyt-
bara. Kardborrband

Steady***, Springyard

180:- Fotblad + häl

Fem dubbar under 
fotblad + två under 
häl. Gummiband om 
hela foten. Förvar-
ingspåse medföljer. 
Extra dubbar går att 
köpa till. 

Cross Country ****, Springyard 

200:- Fotblad + häl

Fyra dubbar under 
fotblad + två dubbar. 
Dubbarna är utbyt-
bara. Gummiband 
om hela foten. För-
varingspåse med-
följer. Extra dubbar 
medföljer.

Hanterbarhet Passar bäst på Utseende Betyg

Kräver viss styrka. Svåra 
att ta på stående.

Enbart stadspromenad. Fungerar 
inomhus. – De här känner jag mig 
inte trygg med säger Ulla som 
provade dem på is.

Diskreta. Syns 
knappt.

Lätta att montera, kräver 
stöd för att sätta på 
stående. Ryms i jack-
fickan.

Känns säkrast på is tycker Hans. 
Man måste sätta ner hela foten 
eller tån först. Ger »stolpig« gång 
på annat underlag än ren is. Man 
står på näsan menade L.

Fulast. Skram-
liga tyckte bl a 
C. »De här 
skulle jag inte 
köpa!«

Lätta att sätta på. Kräver 
ingen styrka. För stora 
för handväskan

Mångas favorit, som ock Ullas: 
Passar på alla underlag. Hans 
håller med. Inte bra att gå i trap-
por med eller när man sätter ner 
framfoten först.

Diskreta men 
lite klumpiga

Krånglig första gången: 
alla försökspersoner 
misslyckades! Kräver 
ingen styrka. Kan vikas 
ihop och ryms i handväs-
kan men inte i jackfickan.

Bra på de flesta underlag.  Känns 
riktigt bra på is, konstaterar Hans. 
Även dessa fungerar inte i hala 
trappor.

Diskreta men 
alldeles för 
långa. Slad-
driga remmar, 
kommenterar 
alla testare.

Kräver styrka för att 
monteras. Man måste 
sitta för att montera 
skyddet på foten.

Bäst på snö. Känns vingliga på 
is och hårt underlag. Men håller 
de en hel säsong? Bäst för 
promenader i skog och mark. 
Gummibanden känns veka och 
trots detta viker sig skon av deras 
styrka upptäckte G.

Syns nästan 
inte alls.

Kräver rejäl handstyrka. 
Jättesvåra. Små i stor-
leken! »Jag var tvungen 
att köpa herrstorlek för 
att få på skyddet. Annars 
vek sig skon,« berättar 
AG. Som aldrig tog av 
skydden från skon. 

Superbra för jogging och tuffa 
vandringar. Känns då mycket 
säkra. Kräver en stadig sko med 
mjuk sula för att dämpa »vingli-
gheten«.  Bra på blandat under-
lag. AG slet ut ett liknande par 
förra säsongen. Gummit trasades 
sönder och en dubb släppte.

Sportigt ut-
seende. Inget 
för stadsvan-
dringar.
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