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Langlaufen is ook een materiaalsport. Dit wordt vaak onderschat met teleurstelling als gevolg. Wil je 
onbezorgd voorbereiden en het juiste doen, kies dan voor het Vasa-materiaalpakket. Dan weet je dat 
jij je volledig kan focussen op de training en voorbereiding. 
 
De set bestaat uit rolski’s met binding, stokken met sneeuwtellers en rolskipunten, schoenen, 
langlaufski’s met binding. 

• rolski-set (gebruik juni – feb) 

• langlaufset (gebruik nov-mrt) 
De set kan na afloop voor gunstige prijs gekocht worden. 
 
 

Swenor Finstepp rolski’s  
De Swenor Finstep is een rolski die uitermate geschikt is voor beginners en voor het trainen van 
marathons. 
 
Een verende balk en lekkere brede wielen zorgen ervoor dat je 
veel comfort en stabiliteit hebt met deze rolski. De wielen zijn 
55mm breed en plat, zodat het contactvlak met de ondergrond 
maximaal is. 
 
Het grootste pluspunt van deze rolski is de flexibele balk van 
fiberglas en hout. Bij het afzetten veert de balk mee wat een 
heel specifiek langlaufgevoel geeft. De balk dempt ook veel 
trillingen en dat maakt de rolski zeer comfortabel op matig asfalt 
en schelpenpaden. 
 
De rolski is uitgevoerd met een snelheid 2 (standaard) wiel. Deze combinatie zorgt voor een goede 
weerstand om pittig te kunnen trainen.  
 
Specificaties: 
Gewicht: 2,5 kg per paar 
Wielbreedte: 55mm 
Wieldiameter: 75mm 
Lengte rolski: 700mm 
Balk: hout/fiberglas met verstevigde vorken 
Wielen: rubber standaard voor- en achterwiel (2) 
Geschikt voor: beginner t/m gevorderd, op asfalt en schelpenpaden, tot < 120kg lichaamsgewicht 
 
Swenor staat bekend om zijn rolski's met het specifieke langlaufgevoel. Het Noorse merk is 
leverancier van het nationale Noorse langlaufteam. 
 
Bekijk de Swenor Finstepp >> 
 

Acces binding   
De binding voor op de rolski die past bij de schoenen. 
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Langlauf- en rolskischoenen  
Een comfortabele schoen die veel steun geeft, ideaal voor de beginnende langlaufer en/of rolskiër. 
Er is een heren en een damesmodel. 

 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
Deze langlaufschoen van Salomon is ideaal voor de (beginnende) langlaufer die extra steun nodig 
heeft. Door de hielkap heb je veel meer steun rond je enkel. Dit geeft meer stabiliteit op de ski en op 
de rolski waardoor je makkelijker je balans kunt houden. Je kunt de hielkap vrij nauwkeurig instellen 
door de klittebandsluiting waarmee je deze vastzet. 
 
De schoenen kenmerken zich door de prima pasvorm, goed aansluitend om de enkel en wat meer 
ruimte bij de tenen en voorvoet. In de voorvoet is de schoen niet zo krap als veel andere merken. 
 
De schoen is gemaakt van Thinsulate wat je voet lekker warm houdt, daarnaast heeft de schoen een 
thermo moldable schuim wat inhoudt dat de schoen door jouw warmte zich aanpast aan jouw voet. 
 
Ook het wel bekende snel vetersysteem van Salomon zit natuurlijk in deze schoen geïntegreerd. Het 
snel aantreksysteem met kevlar veter die glijdend door polymeer haakjes ervoor zorgt dat je snel een 
precieze en goede drukverdeling over de voet krijgt. 
 
Noot:  modellen kunnen afwijken ivm huidige leveringsproblemen van Salomon en andere 

leveranciers van langlaufartikelen 

 

Swix Classic X-fit – aluminum stokken met rolskipunten en sneeuwtellers  
De stokken kunnen tegen een stootje en breken minder snel als carbon stokken. Ideaal als je begint 
met rollen en bij drukke marathons als de Vasaloppet.  
De stokken hebben een strap waardoor je de stok goed vast blijft zitten en de kracht optimaal wordt 
overgebracht.   

 

Madshus skin ski of Salomon skin ski’s  
De ski’s moeten goed glijden en ook goed grip geven onder wisselende 
omstandigheden. De Madshus en Salomon ski’s doen dit.  
De ski’s hebben een racebelag, zijn licht van gewicht en hebben een skin 
die goed grip geeft. 
Langlaufski’s moeten aangemeten worden. Gewicht en lengte van de 
langlaufer speelt een rol maar ook conditie, technische vaardigheid, 
balansgevoel, sneeuwbestemming, parcours en wat je er mee gaat doen. 
Het maakt verschil of je een wedstrijd, marathon of een tochtje gaat 
langlaufen.  
Wie mee doet aan de Vasa Challenge heeft het voordeel dat wij je al les 
hebben gegeven en dus nauwkeurig het juiste paartje kunnen adviseren en aanmeten. 
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Move binding systeem  
Je binding tijdens het langlaufen verstellen, dat kan met het Move 
system van Rottefella. In een handomdraai verplaats je de binding 
naar voren of naar achteren zodat je beter grip hebt of meer glijdt. 
Ideaal in combinatie met skinski's. 
 
 
 
 
 
 
Bekijk het Rottefella move systeem >> 
 
 
 
 
Nieuwwaarde van de set is ca €1100,- 
 
Je huurt de set voor €695 + €200 borg 
 
Na de Vasaloppet beslis je. Houd je de set dan wordt de borg omgezet in restbedrag.  
Lever je alles weer in dan ontvang je de borg van €200 terug. 
De ervaring leert dat 90% van de deelnemers zo enthousiast is geworden dat zij de set houden.  
 
 

Voordelen van dit materiaalpakket:  
• Je hebt precies het juiste materiaal wat nodig is voor de Vasa Challenge 

• Je profiteert van de ervaringen van meer dan 80 Vasa challengers die jouw voorgingen 

• De trainers werken ook in de shop en kunnen je dus perfect adviseren 

• Mocht een aanpassing nodig zijn dan regelen we dat (denk aan schoenen met meer steun) 

• Je bent verzekerd van kwaliteitsmateriaal dat gewoon doet waar het voor bedoeld is 

• Heb je vragen? Dan kun je gewoon in Nederland terecht in de Vasa Shop 

• Je kunt het materiaal eerst een jaar uitproberen en ontdekken of dit jouw sport wordt 

• Neem je de set over dan heb je een korting van €205 t.o.v de nieuwwaarde 
 
 
 
Het pakket reserveer je bij de inschrijving van je Vasa Challenge. 
 
Heb je vragen? 
 
Mail naar shop@vasasport.nl  
 
 
 
 
 

Noot:  
Ook in de langlaufwereld zijn er leveringsproblemen. Modellen kunnen dus hier en daar afwijken van 
bovenstaande beschrijving of op een later moment beschikbaar zijn. Wie een materiaalpakket bestelt 
is sowieso verzekerd van goed passend materiaal voor de hele Vasa Challenge en de Vasaloppet. 
Daar staan wij garant voor. 
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