Erbjudande från Skidverkstan säsongen 2021–2022.
Mitt namn är Jocke Sandberg, bor i Falun och driver sedan 2007 Skidverkstan.
Jag har tävlat för Avesta Alpina en gång i tiden. Bodde i Stockholm under 15 år men flyttade
till Falun 2007. Där har jag varit engagerad förälder till mina 2 barn som tävlade för IFK Falun
Alpin och jag har även varit klubbtränare (SATU 3) för U16+ i klubben.
Jag startade Skidverkstan när vi flyttade till Falun p.g.a. 2 saker. Dels fanns det ingen i södra
Dalarna som sysslade med "service" till race åkarna i den här delen av distriktet. Sedan fanns
det heller ingen butik som egentligen kunde något om race utrustning. Man var tvungen att
åka till Stockholm eller upp till butikerna i Sälen. Och det var inte alltid dom kunde eller hade
det man sökte i alla fall.
Eftersom jag jobbat i leverantörsledet vad det gäller alpina skidor (Rossignol, Atomic och
Head) i hela mitt liv mer eller mindre så köpte jag en stenslip av märket Winterstiger från
Österrike och släpade in i mitt dubbelgarage 2007, och på den vägen är det.
Idag servar jag klubbar i södra Dalarna med allt ifrån preparering/stenslipning/vallning av
nya och gamla skidor. Jag håller på med det man kallar "bootfitting" där man anpassar
pjäxorna till foten, dels med att värma och lästa ut med en hydraulpress eller om det är
mindre jobb så fräser man med en handfräs där eventuellt skon klämmer.
Sedan 2009 så erbjuder jag också försäljning av raceskidor under våren för leverans till
vintern. Dom som lägger order före 20 maj är mer eller mindre garanterade utrustning till
V44 som är höstlovet och för många den första kontakten med snö inför säsongen.
Sedan 2011 åren har jag kunnat erbjuda Atomic skidor/pjäxor/bindningar och sedan 2015
även Völkl skidor Dal Bello pjäxor och Marker bindningar.
Så bifogat finns broschyrer och prislistor av Atomic och MDV (Marker/Dal Bello/Völkl)
Vemsomhelst är välkommen att höra av sig med frågor via telefon eller på min mail.
Jag finns på telefon, dagar, kvällar och helger så slå en signal när det passar er.
Inga frågor är knäppa och jag vet av erfarenhet att det finns många föräldrar som inte har så
stor erfarenhet eller kunskap om utrustning till barn och ungdomar, för det är till 90%
utrustning till barn och ungdomar som jag säljer och servar. Så oavsett vad ni har för frågor
är ni alltid välkomna att höra av er så lovar jag att försöka hjälpa till på bästa sätt.
Vid ev. beställning av utr. så är beställningen bindande men betalas vid leverans. Alltså,
ingen handpenning behöver läggas. Vid beställning före 210520 så finns en viss rabatt och
lev sker normalt till V44.
Sista beställningsdatum är 210615, då sker leverans normalt i mitten/slutet december.
Med vänlig hälsning och hopp om en snörik kommande vinter utan restriktioner.
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