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SNJÓBRETTI
&VETRARFATNAÐUR

Kynningarblað Bretti, hjálmar,
bakhlífar, úlpur, buxur, brettaskór.

Mohawks – Snjór og steypa
Mohawks mun standa fyrir snjóbrettaviðburðum og keppnum í vetur ásamt því að bjóða upp á snjóbrettakennslu í samstarfi við Bláfjallanefnd.

V

erslunin Mohawks er í
Húsi verslunarinnar á móti
Kringlunni og er þetta
annar veturinn sem búðin er opin.
„Þetta fór fremur hægt af stað í
fyrra en nú í haust fóru hjólin að
snúast og er veturinn fram undan
mjög spennandi. „Við ákváðum að
sérbæta alla þá þjónustu sem viðkemur snjóbretta- og hjólabrettaiðkun. Meðal nýjunga má nefna
að við bjóðum allt viðhald og viðgerðir á brettum, umboðssölu á
notuðum brettum og í einhverjum tilfellum bjóðum við upp á það
að taka gamlan brettabúnað upp í
nýjan,“ segir Leon Kemp, eigandi
Mohawks.
Mohawks – Snjór og steypa hefur
séð um hjólabrettaviðburði í gegnum tíðina og núna er stefnan tekin
á að taka snjóbrettasenuna á sama
plan og halda úti bæði viðburðum
og keppnum í vetur líkt og hefur
verið gert með hjólabrettasenuna.
„Eftir áramót verður í fyrsta sinn
boðið upp á snjóbrettakennslu
fyrir byrjendur og lengra komna í
samstarfi við Bláfjallanefnd og tvo
aðila úr snjóbrettasenunni sem
munu sjá um kennsluna,“ segir
Leon.
Á byrjendanámskeiðinu eru

Mohawks – Snjór og steypa hefur séð um hjólabrettaviðburði í gegnum tíðina en nú er stefnan tekin á snjóbrettasenuna.
FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

kennd öll helstu undirstöðuatriði,
svo sem að ná tökum á rennslinu,
finna jafnvægi og læra að sviga.
„Komið verður inn á hvernig beita

eigi líkamanum til að ná þessum
þáttum. Þeir sem sækja þetta námskeið ættu í lok þess að geta staðið sjálfir á brettinu og náð tökum á

hraða og lært að beygja og stöðva
sig. Einnig verður farið yfir öryggisatriði sem varða fjallið sjálft; snjóflóðahættu, hætturnar sem leynast

ef farið er út af braut sem og hætturnar sem geta fylgt iðkuninni,“ útskýrir Leon.
Á námskeiðinu f yrir lengra
komna verður þeim sem hafa þegar
náð tökum á því að renna sér og
beygja kennt að stökkva á svokölluðum „bigjumps“ ásamt því að
renna sér á handriðum, boxum og/
eða rörum. „Kennt verður hvernig á að fara á stökkpalla og handrið og farið yfir undirstöðutrikk á
báðum sviðum. Pallar og handrið
verða misstór svo að allir ættu að
finna eitthvað við sitt hæfi,“ segir
Leon. Hann segir þá Davíð Arnar
Oddgeirsson og Brynjar Orra Oddgeirsson koma til með að kenna á
námskeiðunum, en þeir hafa báðir
rennt sér í 10 ár. „Þeir hafa keppt
innanlands í hinum ýmsu „bigjump“ og handriðakeppnum og
eru í hópi fremstu brettaiðkenda
á landinu. Þá bjó Davíð í Bandaríkjunum um tíma og renndi sér í
einum fremsta brettagarði heims,“
segir Leon. Hann segir alla velkomna í partíið og að þeir sem vilji
skemmta sér og hafa gaman í vetur
séu velkomnir í búðina. Hann
bendir á að hægt sé að fylgjast með
á facebook á slóðinni www.facebook.com/mohawksiceland.
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Snjóbretti og vetrarfatnaður

Sumir nýta sér fallhlífar til að komast
áfram.

KYNNING − AUGLÝSING
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Sumir leggja meira á sig en aðrir til að renna sér frá bestu stöðunum.

Svifið um loftin blá
Snjóbrettaiðkun hefur aukist mikið undanfarin ár og orðið nærri jafn algengt að sjá fólk
á snjóbrettum og skíðum í brekkunum. Íþróttin á ekki aðeins upp á pallborðið hjá unga
fólkinu enda margt fullorðið fólk orðið fullfært í snjóbrettalistinni. Þó hefur loðað við
snjóbrettaiðkendur að þar fari ofurhugar með meiru. Enda ekki annað hægt en að draga
þá ályktun út frá þeim myndum sem hér fylgja.

Svifið fram af klettabrún.

Ekki er skrítið að fólk hugsi um snjóbrettakappa sem ofurhuga, og jafnvel glanna.
NORDICPHOTOS/GETTY

Ekki bara ungt fólk á brettum
Verslunin Brim á Laugavegi 71 býður upp á mikið úrval af snjóbrettum, snjóbrettafatnaði og ýmsum fylgihlutum. Mikil þróun hefur orðið í
snjóbrettum undanfarin ár auk þess sem fólk er orðið mun meðvitaðra um notkun öryggisbúnaðar við ástundun íþróttarinnar.

T

vö helstu snjóbretta merkin
hjá Brim eru Lobster, sem
er nýtt merki þeirra bræðra
Halldórs og Eika Helgasona, og
svo Rome, sem er eitt af allra vinsælustu merkjunum í heiminum
í dag,“ segir Reynar Davíð Ottósson, brettaáhugamaður með
meiru. Hann tekur fram að Rome
hafi einmitt verið merkið sem Eiki
hafi notað þangað til hann fór af
stað með Lobster.
„Okkur finnst við eiga svolítið í
þeim bræðrum,“ segir Reynar, en
Halldór og Eiki voru á samningi
hjá Brimi löngu áður en frægðin barði að dyrum. „Það kom því
ekkert annað til greina en að við
fengjum að selja vörurnar frá þeim
þegar þar að kom,“ segir hann, en
í Brim eru einnig seldar húfurnar Hoppipolla og belti frá 7.9.13,
sem er nýjasta merkið sem tengist þeim bræðrum.
Í Brim að Laugavegi og Kringlunni er að finna gífurlegt úrval af
brettafatnaði. „Í göllum erum við
með merki á borð við Billabong,
686, Rome og Nike 6,0 sem er einmitt gallinn sem Halldór rennir sér í,“ segir hann og tekur fram
að tískan skipti þó nokkru máli í
brekkunum þó meginatriðið sé að
vera í hlýjum og þurrum fötum.
Mikil litadýrð einkennir bæði
úlpurnar og buxurnar og sem
dæmi bíður Brim nú upp á yfir 20
liti í buxum á hvort kynið um sig.
Hefur verið mikil þróun í brettunum? „Lengi vel varð lítil breyting á brettunum en ör þróun
hefur orðið í þeim síðustu árin,“

segir Reynar og á þar við tæknilegar hliðar á borð við spennu.
„Þetta eru merkilegar breytingar
og framfarirnar eru miklar.“
Hann segir einnig mikinn
gæðamun á milli brettagerða.
„Það fyrsta sem við gerum þegar
við hittum kúnnan er að vita í
hvað hann ætlar að nota brettið.
Það þarf mismunandi gerðir eftir því hvort nota á brettið í
að stökkva af pöllum og renna af
handriðum, nota það í venjulegum brekkum eða utan brautar,“
útskýrir Reynar og bendir á að
þeir sem lengra séu komnir eigi
oft nokkur bretti sem þeir noti við
ólíkar aðstæður.
En hverjir stunda helst snjóbretti? „Ungt fólk hefur alltaf verið
í meirihluta þeirra sem kaupa
bretti, bæði strákar og stelpur,“
segir Reynar en bætir við að þar
sem brettin hafi verið lengi við
lýði séu krakkarnir sem byrjað
hafi fyrst orðnir fullorðnir og því
aldursbilið orðið breiðara. „Svo
kemur líka fyrir að foreldrar komi
og kaupi sér bretti til að vera með
krökkunum sínum í þessu.“
Reynar segir jákvæða þróun
hafa orðið í ör ygg ismálum.
„Hjálmanotkun hefur aukist mikið
síðustu ár þó að Íslendingar hafi
verið svolítið eftir á í þeirri þróun,“
segir hann og bætir við að samhliða því hafi sala á öðrum öryggisbúnaði á borð við bakspelkur og
úlnliðaspelkur aukist mikið.
Þeir sem vilja kynna sér betur
úrval Brims er bent á að kíkja til
þeirra á Laugaveginn.

Lobster er annað af tveimur helstu brettamerkjum Brims, en það er snjóbrettamerki bræðranna Eika og Halldórs Helgasona.

Hjálmanotkun hefur aukist mikið á Íslandi.

Mikil litadýrð einkennir bæði úlpurnar og buxurnar í Brimi.

MYND/ANTON

ROXY
QUICKSILVER
6.0
SURFANIC
DRAKE
NORTHWAVE
ROSSIGNOL

HEITUSTU MERKIN Í BRETTAFATNAÐI OG BRETTUM

OG VERÐIN KOMA Á ÓVART!
AÐEINS Í ÚTILÍF KRINGLUNNI

NÁÐU ÁRANGRI. ÚTILÍF – HOLTAGÖRÐUM. GLÆSIBÆ. KRINGLUNNI. SMÁRALIND. WWW.UTILIF.IS
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K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 899 4254.

Lyftarar

BÍLAR &
FARATÆKI

ÞJÓNUSTA
Pípulagnir
Pípulagnir

FORD Expedition limited 4X4. Árgerð
2007, ekinn 67 Þ.KM, sjálfskiptur, Einn
með öllu, Lítur út sem nýr, Ásett verð
6.490þús.kr Rnr.115198, er á staðnum,

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögnum.
Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í síma
663 5315.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

Tökum að okkur viðhald og nýlagnir,
vönduð vinnubrögð mikil reynsla.
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770
4499.

Bílar til sölu

Faglærðir Píparar

Körfubílaleigan.

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. S. 893 3573.

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Hreingerningar

Tölvur

Bátar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og
vanir menn.
JÓLA HREINGERNINGAR. Tek að mér
heimilsþrif. Vönduð vinnubrögð. Jenný:
615-1635.

MAZDA SPEED 3 „TURBO 270
hestöfl”Árgerð 2007, ekinn 67 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð tilboð 2.750
stgr. Raðnúmer í söluskrá okkar www.
diesel.is 132858. Bíllinn er á staðnum

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík
Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

50% ódýrara eldsneyti og lægri
bifreiðagjöld með metan breytingu.
Reiknaðu sparnað á www.islandus.
is. Engin útborgun. Greitt með
rekstrarsparnaði!
Bjóðum
einnig
ódýrari nýja og notaða bíla frá helstu
bílaframleiðendum. Hundruð ánægðra
viðskiptavina. www.islandus.com - S.
5522000.
Renault Megane árg. 00 ek. 170 þkm. V.
250 þ. Uppl. 821 5853

Hreingerningar, Flutningsþrif, Gólfbónun,
Teppahreinsun og Húsgagnahreinsun.

Tölvuviðgerðir, gagnabjörgun. Kem á
staðinn. Gott verð. S. 699 6735 Baldvin.

Vy-þrif ehf.

Múrarar

öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög,
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími
512-4010 www.vy.is
Smíðum álhurðar í báta stórar sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Garðyrkja

Jeppar
Dísel Rexton 2,9 2005 ssk. leður/
lúa aðeins ekinn 36000km. ásett 2,4
S:8928809

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Rafvirkjun

Sendibílar
Vantar báta og skip á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður,
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Varahlutir
Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Sími 896 4947 Netfang: hamraborg @
simnet.is

MM L200 Dísel Árgerð 11/2009, ekinn
23þ.km, ssk. Flott eintak með húsi.
Skoðar skipti á góðum fólksbíl. Verð
4.690.000kr. Raðnúmer 131223. www.
stora.is

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
Myndeftirlit á plani
http://www.stora.is

Spádómar
RAFVIRKJUN S. 896 6025

Allt frá umslagi upp í stórflutninga!

Vélsleðar
Polaris Indy 440 PRO X Vélsleði til sölu,
verð aðeins 450.000 upplýsingar í síma
693-4924

Vinnuvélar

Bílapartasala

Höfum opnað varahlutasölu með
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11
220 hfj. S. 534 1045.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.
Til sölu varahlutir í Nissan Almera árg
‘98, 1600 vél, ssk. Uppl. í s. 899 4263

MOLI...Ekinn aðeins 79
þ.km!

Einstakt eintak af MMC Pajero GLS
m/leðri, lúgu o.fl. Árgerð 2003, ekinn
aðeins 79þ.km. bensín, sjálfskiptur, 7
manna. Verð 2.580þ. Rnr.100208. Sjá
fleiri myndir á www.bilapris.is. Er á
staðnum - BÍLAPRÍS.

Bílaprís
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 575 1010
Opið virka daga 10-18 og
laug. 12-16
http://www.bilapris.is

Smiðir geta bætt við sig stórum
sem smáum verkefnum. Tilboð eða
tímavinna. Uppl. í s. 856 5555.

Viðgerðir

Japanskar vélar
Bílapartasala

VW - Skoda - Varahlutir
Eigum fyrirliggjandi Snowex sand og
saltdreifara fyrir pallbíla, dráttarvélar,
og lyftara. ORKUVER ehf. Smiðjuvegi
11, s.5343435 www.orkuver.is

Trésmíði

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda
Oktavia árg. ‘03, og Kangoo. Viðgerðir.
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892
7852.

Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

SNOWEX

Tilboð raflagnir, töfluskipti og
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg.
rafverktaki.

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Búslóðaflutningar

Einkatímar.
Tímapantanir í s. 587 4517 Erla.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

Húsaviðhald

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97, Ford
250 ‘99, Megane 01. Vectra ‘98, Astra
‘97, Corsa ‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02.
Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Varahlutir

Veruleg verðlækkun
á fjölmörgum eldri varahlutum á lager.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 10-14.

Miðla til þín, því sem
þeir sem farnir eru segja
mér um framtíð þína.

Kannaðu málið! Nánari upplýsingar
í síma 590 2100.
Smiður getur bætt við sig verkefnum,
utan sem innanhúss. Áratuga reynsla.
S. 867 7753.

Bílaumboðið ASKJA ehf. Krókhálsi 11, 110 Rvk.

