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Elan je sinonim za dobre čase in najbolj dragocen je vedno
čas, preživet v družbi prijateljev in družine v naročju gora.
Naj gre za družinski izlet za konec tedna na najljubši kraj
v bližini ali avanturo s prijatelji daleč od množic, vedno je

najlepše, ko smo obkroženi s svojimi najbližjimi.
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Bilo je leto, polno izzivov. Neverjetno, pravzaprav, v mnogih ozirih. Spoprijeli smo se z razmerami, ki 
si jih niti v sanjah nismo predstavljali, predvsem pa je bilo pod vprašaj postavljeno tako rekoč vse, 
na kar smo bili v zadnjih desetletjih navajeni. Marsikdo se je spraševal, zakaj, kako ... A tisti, ki so 
sposobni nekoliko bolj poglobljenega pogleda vase, so si zastavili bistveno vprašanje: »Kaj sploh 

je tisto, kar je v resnici normalno?« Takoj je sledilo podvprašanje: »Je način življenja, ki smo se ga 
navadili v vseh teh letih, v resnici tisti pravi?« 

Dejstvo je, da vsaka še tako nenavadna, stresna ali čudna situacija skriva tudi kaj dobrega. Tudi 
zadnje leto je dokaz za to. Narava si je odpočila in opomogla od konstantnega izkoriščanja. Na 

nebu je bilo bistveno manj letal in posledično je zrak postal čistejši. Morda je tudi odlična zima z 
obilico naravnega snega rezultat nekega novega ravnotežja, ki spominja na čase, ko so odraščali 
naši pradedi in prababice. Na lepem smo ugotovili, da za smučanje po deviškem pršiču ni treba v 

Kanado, na Aljasko ali v Gruzijo, temveč da lahko popolnoma enako vznemirjenje in užitek doživimo 
na domačem snegu. Lokalno je zopet postalo prva in ne nazadnje tudi prava izbira. Zadnjo zimo je 
bilo na številnih domačih turah in pobočjih zelo veselo. Slovenci smo uživali v Julijcih, Karavankah, 

Kamniških Alpah ... Avstrijci so v svojih hribih našli svoje veselje. Italijani so ostali v Dolomitih, 
Kanadčani in Američanih pa v Skalnem gorovju. A vsi smo smučali. In to veliko. Ne spomnim se, 
kdaj smo našteli toliko smučarskih dni po naravnem snegu. Upoštevajoč, da se je to dogajalo v 

času popolnih zaprtij, je vse to še toliko bolj razveseljivo. Lokalno ima v smučarskem smislu številne 
prednosti. Vse skupaj je lažje dostopno, kar pomeni manj onesnaženja zaradi prevoza. Vse skupaj je 
tudi časovno precej bolj ugodno, najpomembnejši pa je dejavnik poznavanja terena. Na domačem 
terenu si pač domač, točno veš, kakšne so razmere, poznaš vse morebitne pasti in nevarnosti in 

posledično se znaš obnašati varno in odgovorno. Seveda to nikakor ne pomeni, da ne bomo nikoli 
več obiskovali prijateljev iz sosednjih dolin in tudi bolj oddaljenih krajev. A poudarek na lokalnem 

je v mnogih ozirih dobrodošel, pomirjujoč in okoljsko koristen. Če so tako smučali naši predniki, le 
zakaj ne bi tudi mi. Zadnja zima je bila odličen dokaz, da se da, zato se sploh ni treba bati. Še bomo 
smučali, še se bomo družili, zabavali in smejali. Zagotovo bomo v svoje spomine zapisali še veliko 

nepozabnih trenutkov na svežem zraku, pod vršaci ...

  REBEKA LAH,
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Grouse Mountain je eno 
izmed smučišč, ki se nahaja 
tik nad Vancouvrom v 
kanadski provinci Britanski 
Kolumbiji in ponuja 
prekrasen razgled na to 
prelepo mesto, ki ga verjetno 
lahko razglasimo za svetovno 
prestolnico športov, ki se 
odvijajo na prostem. Grouse 
Mountain je v poletnem 
času raj za gorske kolesarje, 
pozimi pa za smučarje. S 
tem priljubljenim kanadskim 
smučiščem Elan odlično 
sodeluje že več kot 25 let. 
Zadnjih deset let poteka 

zanimiv program, s katerim želijo spodbuditi smučarske 
novince in otroke. Prihodnji smučarski navdušenci ob nakupu 
novih Elanovih otroških smuči ali smuči serije Element namreč 
prejmejo tudi sezonsko smučarsko karto za Grouse Mountain. 
»Na ta način želimo smučarjem olajšati dostop do smučanja, 
saj jim ni treba stati v vrstah za karte, na smučanje pa se 
lahko odpravijo kadarkoli, tudi le za nekaj ur. Tako lahko v eni 
zimi naberejo veliko število smučarskih dni, ki jim ne nazadnje 
pomagajo pri nabiranju smučarskega znanja in izkušenj,« je 
povedal Primož Plestenjak, predstavnik znamke Elan v Kanadi.

Deset let sodelovanja 
med Elanom in Grouse 
Mountainom nad 
Vancouvrom

Elan bo po Evropi širil glas o vedno dobrih časih z novo prikolico, ki bo na številnih 
smučiščih stare celine vnašala dobro razpoloženje, poleg tega pa bo smučarskim 
navdušencem predstavljala najnovejše izdelke znamke Elan. 
Gre za nekakšen mobilni razstavni prostor, ki je zasnovan v prijetno domačem 
alpskem slogu in izžareva bogato dediščino znamke Elan, ki je prežeta z mnogimi 
uspehi in številnimi inovacijami, ki so desetletja spreminjale smučanje. Prikolica 
omogoča organizacijo številnih dogodkov in predstavitev, ki bodo namenjeni tako 
smučarskim navdušencem kot tudi trgovcem in vplivnežem. »Navdušeni smo nad 
možnostjo, da se bomo s v tem mobilnem razstavnem prostoru lahko še bolj približali 
svojim strankam in jim v pristnem smučarskem okolju predstavili svojo znamko in 
svoje izdelke. Poleg tega bomo na ta način učinkovito širili tudi svoje poslanstvo, ki ga 
uteleša slogan Always Good Times,« je povedala Melanja Korošec, globalna direktorica 
znamke Elan. 
Prvi dogodek je bil organiziran na Pokljuki v Sloveniji. Za natančen urnik in lokacije, na 
katerih bo Elanov novi mobilni razstavni prostor mogoče srečati v živo, pa sledite
@elanskis.

Elan na kolesih

Elan Voyager, prve zložljive all mountain smuči na svetu, 
navdušujejo smučarski svet. V zelo kratkem času so namreč 
prejele kar tri prestižne nagrade: Red Dot Best of the Best, Plux 
X in ISPO Award.

Kot da se zgodovina vedno znova ponavlja. In Elan ponovno 
potrjuje status ultimativnega smučarskega inovatorja, ki 
spreminja smučanje in uporabnike z različnih vetrov navdušuje 
s svojimi premišljenimi rešitvami. Zložljive smuči Elan Voyager 
so letos prejele celo najdragocenejšo različico nagrade Red Dot 
Best of the Best. 
Smuči Elan so svojo prvo nagrado Red Dot dobile že leta 2007 
in od takrat se jih je nabralo že 11. 
»Leta 2007 smo prvič prejeli nagrado Red Dot in od takrat 
smo razvili prepoznaven oblikovalski jezik svojih izdelkov, ki 
jih vedno odlikujejo inovativnost, tehnološka dovršenost in 
seveda premišljen dizajn. Za snovanje svojih izdelkov kljub 
temu nimamo nekega enotnega recepta, imamo pa strategijo 
znamke, ki nam pomaga pri zelo jasnem zastavljanju ciljev. 
Naše izdelke zato druži rdeča nit, vseeno pa vsak naslednji 
izdelek prinaša nekaj novega, pogosto tudi revolucionarnega,« 
je povedala globalna direktorica znamke Melanja Korošec.
Tokrat pa so sploh prvič dobili najprestižnejšo različico nagrade 
Best of the Best, ki je rezervirana samo za izdelke, ki s svojim 
premišljenim, prefinjenim dizajnom iz svoje kategorije vidno 
izstopajo. 
Točno takšne so prve zložljive all mountain smuči Voyager, 
ki predstavljajo utelešenje dolgoletne želje po zložljivih 
smučeh, ki so funkcijsko poponoma enakovredne klasičnim 
(nezložljivim) smučem. Elanovi razvojniki so namreč izdelali 

učinkovito zložljivo smučko, ki ohranja vse značilnosti 
klasičnih (nezložljivih) smuči, hkrati pa jim dodaja bistveno 
prednost – mobilnost. To so smuči, ki so zasnovane za 
izzive, ki jih prinaša sodobni svet s svojo hitrostjo. 
»Snovanje zložljivih smuči je svojevrsten izziv, pri katerem 
smo vseskozi sledili cilju, da morajo biti tovrstne smuči 
za uporabnika popolnoma primerljive običajnim smučem. 
Precej smo se naučili že pri projektu zložljivih turnih 
smuči Ibex Tactix, vseeno pa je bilo potrebnega precej 
raziskovalnega dela, študija materialov in tehnologij, da 
smo prišli do končnega rezultata, ki je bil v skladu z našimi 
zahtevnimi standardi,« je povedal Vinko Avguštin, direktor 
razvoja pri Elanu.
Poleg nagrade Red Dot so smuči Voyager prejele tudi 
nagradi Plus X in ISPO, ki ju podeljujejo na istoimenskem 
sejmu športne opreme v Münchnu. Podeljevalci obeh 
nagrad so v utemeljitvi poudarili izredno tehnološko 
dovršenost in inovativnost. Organizatorji največjega sejma 
smučarske opreme ISPO so smuči Voyager nagradili kot 
najboljši izdelek v svoji kategoriji, žirija Plus X Award pa je 
smučem Voyager nagrado podelila kar v šestih od skupno 
sedmih podkategorij, in sicer za inovacijo, kakovost, dizajn, 
funkcionalnost, enostavnost uporabe in ergonomijo. Poleg 
tega so smuči Voyager razglasili za izdelek leta 2021, Elan 
pa za blagovno znamko leta 2021.

Misija
Mangart SMUČI ELAN VOYAGER 

NAVDUŠUJEJO 
SMUČARSKI SVET

Misija Mangart je nov 
film in prvi filmski projekt 
profesionalnega smučarja 
in dokumentarnega 
filmskega ustvarjalca 
Chrisa Anthonyja, ki 
se je podpisal pod 
scenarij in poskrbel tudi 
za režijo, montažo in 
produkcijo. Dokumentarni 
film raziskuje nove, 
neraziskane zgodbe 
slavne 10. gorske 
divizije, ki je z epskim 
bojem pripomogla k 
nemški predaji Italije 2. 
maja 1945. Zgodbe te 
eksperimentalne enote 

iz 2. svetovne vojne (prve ameriške smučarske enote) še 
danes burijo domišljijo. Njihove zmogljivosti in herojska 
dejanja so legendarna. Njihov prispevek k vojaški zgodovini in 
povojnemu razvoju smučanja, alpinizma in rekreacije v naravi 
je pustil neizbrisen pečat.
3. junija 1945, po nemški vdaji v Evropi, so člani 10. gorske 
enote na pobočjih Mangarta organizirali smučarsko tekmo, 
da bi ugotovili, kdo je najdrznejši, najhitrejši smučar med 
njimi. Vojaško enoto so sestavljali možje iz različnih držav, ki 
so emigrirali v ZDA in se pridružili boju v Evropi. Med seboj se 
je pomerilo 76 mož, več kot 500 pa si jih je tekmo ogledalo. 
To je bil simbolični dan zmage na več ravneh. Možje so bili 
najprej smučarji, šele nato vojaki. Po vseh grozotah vojne je 
bilo drsenje po zasneženem pobočju znak svobode. 
V letu 2020 so se člani 132. gorskega bataljona Slovenske 
vojske na zgodovinskem prizorišču srečali z ekipo s sedeža 
družbe Elan, da bi povabljenim gostom iz Slovenije predstavili 
posebno različico zložljive smučke Elan Ibex Tactix. 132. 
gorski bataljon je spomin na povojni dogodek počastil tudi s 
spustom s smučmi Elan Tactix na kraju zgodovinske tekme.
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  Gregor Šket

ROČNO 
NAREJENO V 
SLOVENSKIH 

ALPAH
Na vsaki smučki znamke Elan je prisoten droben napis “Handcrafted 
in the Slovenian Alps”. Teh nekaj besed pravzaprav pove vse. Gore so 

večna inspiracija za vse ljubitelje smučanja. Za tiste, ki so se v smučanje 
zaljubili tako močno, da so vse svoje življenje posvetili izdelovanju novih, 

vedno boljših in zmogljivejših smuči, pa še posebej. In točno tak je 
Elanov razvojnik Marko Kozjek, soustvarjalec večine izjemnih inovacij, 
s katerimi je Elan v zadnjih treh desetletjih osrečil smučarje po vsem 

svetu.

  Klemen Razinger
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Begunje na Gorenjskem so v svojem bistvu precej majhen kraj. To drži le, 
če za merilo vzamemo površino ali število prebivalstva. Z nekega drugega 
zornega kota so Begunje pravzaprav prestolnica, metropola. Seveda – 
metropola smučarskih inovacij. Izumov, ki so se rodili tukaj, ki so spreminjali 
smučanje in osrečevali smučarje, sploh ni mogoče prešteti. Toliko jih je. Ob 
skorajda vsaki novosti je marsikdo pomislil, da je to neprekosljivo, da se bolje 
preprosto ne da. In vsakič, ko se je zdelo, da je to res zadnja inovacija, so si 
Elanovi razvojniki izmislili še nekaj novega, svežega, učinkovitejšega. To je 
dinamika, ki se odvija že desetletja. To je tako ponavljajoči se vzorec, da bi 
iz njega celo antropologi lahko potegnili kakšen zaključek. Več kot očitno pa 
je eno samo dejstvo. V Begunjah živijo smučarski zanesenjaki, ki znajo, vedo 
in zmorejo, predvsem pa delajo s strastjo in ljubeznijo. Težko je reči, zakaj 
je tako. V vseh teh desetletjih se je tukaj nakopičila neverjetna ustvarjalna 
energija, ki je neusahljiv vir napredka.
Zagotovo imajo nekaj zaslug za vse to tudi čarobne slovenske gore. Okna 
tovarne Elan ponujajo prekrasen pogled na Julijce. Na lep dan ima človek 
občutek, da bi se z roko lahko dotaknil Triglava. Takrat kar sam od sebe 
zaigra znameniti refren pesmi Slovenija, od kod lepote tvoje, ki so jo ustvarili 
Avseniki, ki so tudi doma iz Begunj. Za vsakogar, ki smučanje ljubi, so gore 
svojevrsten navdih. Za Elanovce so igrišče in testni laboratorij. Njihova 
povezava je tako tesna, da se nikoli ne ve, ali so bile gore ustvarjene za 
njihove smuči ali so bile smuči ustvarjene za te gore. Pravzaprav pa ni 
pomembno. Glavno je, da so – gore, smuči in Elanovci. 

Legenda pravi, da 
je bajeslovno bitje 

Ajdovska deklica sinu 
lovca prerokovala, 

da bo ustrelil 
Zlatoroga. Druge 

ajdovske žene so se 
ob tej nedopustni 
prerokbi razjezile 

in prerokovalko 
spremenile v skalo.

Ljubezen do gora

Prav ta pristna, iskrena ljubezen do gora je skupni imenovalec vseh Elanovih razvojnikov. 
Eden izmed njih je tudi Marko Kozjek, ki je sicer doma iz kakšnih deset kilometrov oddaljene 
Dobrave pri Kropi, vendar je njegovo življenje tako rekoč od mladih nog povezano z Begunjami 
in Elanom. Po njegovih žilah teče smučarska kri, v njegovih možganih se prepleta neskončno 
tehnično znanje, njegove roke pa znajo izdelati prav vse, kar nastane v njegovi neskončni 
domišljiji. Ko je Rudi Finžgar sanjal o svojih najboljših sodelavcih, je pred svojimi očmi videl 
moža, kakršen je Marko Kozjek. Glede na to, da je doma iz teh krajev, so ga hribi prevzeli že kot 
otroka. Najprej kot smučarja, pozneje pa tudi kot hribolazca in planinca. 
»Hribi so pogovor s samim seboj v lepem okolju. Tam razmišljaš o tem, kako boš delal in kaj 
delaš. Hribi so s svojo nedostopnostjo vedno imeli neko dozo mističnosti, ko pa osvojiš njihov 
vrh, te prevzame občutek neizmernega zadovoljstva. Tam slabe misli enostavno odpadejo. 
Lahko grem večkrat na isto točko, vendar je trenutek vedno drug, ker narava ni nikoli enaka 
in vedno postreže s čim novim. Zato so hribi zame kombinacija meditacije in preizkusa fizične 
kondicije,« razlaga Kozjek, ki težko odgovori na vprašanje, katera je njegova najljubša gora, 
čeprav ga v zadnjem času najpogosteje zanese na bližnji Jamnik, Belo peč ali Vodiško planino.
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Inovacije in notranji mir

Če o inovacijah govorimo v množini, so te povezane z dokaj zapletenimi 
motivacijskimi procesi. Če ne bi bilo tako, bi ostale v ednini in bi bile le muhe 
enodnevnice. »Svoje možgane je vedno treba spodbujati k novim načinom 
razmišljanja. Novi zorni koti pri tem izredno pomagajo, zelo dobrodošle pa so tudi 
spremembe okolja. Kar nekajkrat se mi je že zgodilo, da sem za delovno mizo iskal 
neko rešitev, pa mi ni in ni steklo. Namesto da bi se še naprej mučil, sem šel v 
naravo, ki na moje miselne procese vpliva spodbudno. Tam je prava rešitev prišla kar 
sama od sebe,« pravi Kozjek, ki je sam svoj mojster za praktično karkoli. Ne samo da 
si zna izdelati lastne smuči, doma ima tudi lastno stružnico, s katero si je izdelal tako 
rekoč vse domače pohištvo – od mize do postelje. Sam je naredil sončno elektrarno, 
za svoj traktor pa je izdelal precej dodatne opreme. Marko Kozjek, ki je po osnovnem 
poklicu letalski inženir, je mojster idej in njihovega udejanjanja. To je njegova glavna 
prednost. Eno je imeti idejo, drugo pa je to idejo spraviti k življenju. On zna oboje! 
Pri njegovem delu odločajo malenkosti in prav ti minimalni premiki pogosto naredijo 
odločilno razliko. 

Odnos do ročnega dela

Beseda »handcraft« je danes na žalost pogosto zlorabljena. Zelo pomembno 
je, da ročno delo izboljšuje kakovost izdelave izdelka. V tem oziru je vedno 
potreben določen konsenz, kateri izdelek je primeren za ročni način in kateri ne. 
Razumljivo je, da v velikoserijski proizvodnji več sto tisoč izdelkov ni mogoče 
izdelati ročno, predvsem pa je treba upoštevati vse omejitve, se jim znati 
prilagoditi in hkrati poiskati nove rešitve. »V našem segmentu izdelke načrtno 
snujemo tako, da jih z ročnim delom bogatimo, to pa zahteva določeno mero 
razmišljanja tako od samega razvojnika kot tudi od tistega, ki jih fizično izdeluje. 
Prav zaradi tega sam ogromno časa preživim v proizvodnji, kjer sodelujem z 
ljudmi, ki izdelke ročno izdelujejo. Skupaj pogosto najdemo še kakšno malenkost, 
ki jo je mogoče izboljšati,« še dodaja Marko Kozjek. Ročno delo je tudi odraz 
usklajenosti, zaupanja in medsebojne povezanosti vseh, ki so vpleteni v proces 
nastajanja smuči. In zato so Elanove smuči upravičeno opremljene z napisom  
»Handcrafted in the Slovenian Alps«.  »Upal bi si trditi, da so naše smuči še 
vedno v vsaj 60 odstotkih narejene ročno, v vsakem primeru pa je ročnega 
dela občutno več kot strojnega. Vse to so razlogi, zaradi katerih je »handcraft« 
mnogo več kot le napis. To je naš način razmišljanja, naše življenje, naš ponos. In 
prepričan sem, da se to čuti v vsem, kar ustvarjamo,« z zadovoljnim nasmeškom 
zaključi Marko Kozjek.
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  Arhiv Elan   Martin Tekše

Elan Voyager so prve zložljive all-mountain smuči na svetu. So tehnično-
tehnološko čudo, o katerem so desetletja sanjali mnogi, po Elanovi zaslugi pa 
so postale resničnost. Namenjene so smučarjem, ki jim dinamični življenjski 
slog, v katerem se poslovno-službene obveznosti prepletajo z družinskimi in 
zasebnimi, narekuje čim bolj učinkovito izrabo časa. To so smuči, ki velemesta 
bolj kot kdajkoli prej približajo goram.

POPOTNIK, 
SVETOVLJAN
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Zamislite si londonskega poslovneža, ki vsak dan predano 
premetava številke in tabele, v resnici pa mu kri po žilah 
požene misel, kako se s smučmi preda belim strminam. 
Svojo strast do smučanja opisuje tako: »Moj urnik je 
strukturiran do zadnje minute, kljub temu pa se zavedam, 
kako pomembno je polnjenje baterij. Vem, da moram 
del svojega časa, pa čeprav je ta res strogo odmerjen, 
nameniti svojim strastem, zato si znam privoščiti tudi 
kakšen dan, ko pozabim na poslovni svet in se prelevim v 
smučarskega avanturista. Moja ljubezen do smučanja in 
gora je tolikšna, da imam v spodnjem kotu ekrana svojega 
računalnika vseskozi prižgano spletno kamero, ki prikazuje 
sliko v živo iz švicarskih Alp. Ko ugotovim, da je vremenska 
napoved ugodna, tajnico obvestim, da me naslednji dan 
ne bo v službo. Potem potrebujem le še dve stvari: letalsko 
vozovnico do Ženeve in smuči.«
Tukaj v zgodbo vstopi Voyager. Tako se namreč imenujejo 
najnovejše smuči znamke Elan, ki so pravzaprav utelešenje 
dolgoletne želje, da bi izdelali smuči, s katerimi je potovanje 
enostavno, takšne, ki jih preprosto zložiš v torbo in jih 
lahko prijaviš na letališču kot redno prtljago. Ta želja se je 
vseskozi zdela nemogoča. Do zdaj! Elanova ekipa je namreč 
izdelala prve zložljive vsestranske karving smuči na svetu, 
ki ohranjajo vse značilnosti klasičnih (nezložljivih) smuči, 
hkrati pa jim dodajajo bistveno prednost – mobilnost. To 
so smuči, ki so zasnovane za izzive, ki jih prinaša sodobni 
svet s svojo hitrostjo. Zaradi svoje izredne funkcionalnosti 
predstavljajo edinstven povezovalni člen med velemestom 
in zasneženimi gorami. Voyager je popotnik, svetovljan 
in hribovec v enem telesu. Ne glede na način potovanja, 
bodisi z avtom, vlakom ali letalom – Voyager olajša dostop 
do belih strmin. Kljub precejšnjemu prihranku prostora se 
bo Voyager z veseljem spoprijel z vsem, kar bo še tako 
zahteven smučar pričakoval od vrhunske smučarske 
opreme, zato Elan z Voyagerjem znova spreminja smučanje. 
To so smuči, ki sodobnim smučarjem omogočajo, da si 
olajšajo pot do smučišča in nazaj ter brezskrbno uživajo na 
belih strminah. Na koncu dneva pa jih je mogoče enostavno 
zložiti v prtljažnik avtomobila, v katerem ostane še dovolj 
prostora za preostalo prtljago.

Smuči prinašajo 
zložljivo funkcionalnost, 
ki še nikoli ni bila 
videna.

Tehnologija Connect

Elan je že več kot 75 let vodilni inovator v smučarski industriji. Tehnologija, združena v 
projektu Voyager, zapuščino znamke iz Begunj le še nadgrajuje. Elanova razvojna ekipa 
je smuči Voyager nekaj let izpopolnjevala na svojem sedežu v slovenskih Alpah, da bi 
zagotovila raven odličnosti, ki njihove izdelke že vsa leta odlikuje.
Skrivnost Voyagerja je revolucionarna tehnologija Connect z naprednim mehanizmom, 
ki na zložljivem spoju poveže smučko. Ta mehanizem v kombinaciji s ploščo Fusion, 
utrjeno s karbonom, deluje kot nosilna platforma. Obe komponenti skupaj zagotavljata 
torzijsko trdnost in s tem vrhunske zmogljivosti smuči, hkrati pa omogočata, da se 
smuči zložijo v kompakten komplet, prijazen do potovanja, ki ustreza tudi zahtevam 
prijave prtljage na letališčih.



18
19

Na divjem testu

Ko so Elanovi inženirji končali svoje delo in so smuči Voyager prvič 
okusile slast snega, se njihovo potovanje še ni uradno začelo. Pred 
tem jih je čakal še en zahteven test. Najprej so morale opraviti pot 
v Zermatt pod Matterhornom. Glede na to, da so ustvarjene za na 
pot, jim to ni predstavljalo posebne težave, a tam jih je čakal precej 
hujši test. Tam na 3000 metrih nad morjem je njihovo vzdržljivost, 
funkcionalnost in zanesljivost preizkusil eden izmed najboljših 
smučarskih krosistov na svetu, Filip Flisar. Nekdanji svetovni prvak 
in dobitnik kristalnega globusa je znan kot zahteven uporabnik 
smučarske opreme in perfekcionist, ki ničesar ne prepušča naključju. 
Bil je nekoliko presenečen, ko je v roke dobil smuči, ki so na sredini 
prepognjene na pol, ko pa je zaslišal tisti klik, ki predstavlja značilno 
zvočno spremljavo, ko smuči v trenutku preidejo na celotno dolžino, se 
je na njegovem obrazu zaslišal nasmeh. Na začetku si je morda mislil: 
vam bom že pokazal. In potem se je začelo. Kratki zavoji so prehajali 
v dolge, hitrost je naraščala, skoki so postajali vedno daljši, sile pa 
vedno močnejše. Filip Flisar je neizprosen do športne opreme, od katere 
pričakuje le najboljše, a Voyager je držal. Brez problema. »Presenečen 
sem nad odličnimi voznimi lastnostmi smuči Voyager. Pravzaprav ne 
čutim nikakršne razlike v primerjavi s klasičnimi smučmi,« se je glasil 
njegov zaključek. Za konec je sledil še ultimativni test vzdržljivosti. 
Filip je s smučmi splezal na dva lesena ploha, s špico na enega, z repi 
na drugega, srednji del smuči pa je bil v zraku. Potem je začel divje 
skakati, kot zna le on. Smuči so tudi ta preizkus opravile z odliko. 
Rezultat testa bi lahko strnili v eno samo poved: Če smuči Voyager ni 
uspelo uničiti Filipu Flisarju, jih ne bo nikomur!«

Pri Elanu so za smuči izdelali tudi posebne zložljive palice in še nekaj uporabnih dodatkov. Za celoten 
komplet Voyager so ustvarili tudi posebno smučarsko torbo, ki je premišljeno zasnovana tako, da je 
poleg smuči v njeno notranjost mogoče spraviti tudi preostalo smučarsko opremo. Pravzaprav sta na 
voljo dve različici. V manjši je dovolj prostora za smuči in palice, v večjo pa je mogoče spraviti tudi 
smučarske čevlje, oblačila in čelado. Dimenzije torbe ustrezajo zahtevam prijave običajne prtljage na 
letališčih (Š + D + V < 156 cm).

Vse v eni torbi



20
21

Od ideje
do smučke

SMUČI VOYAGER BI LAHKO UVRSTILI V SKUPINO TEHNIČNO-
TEHNOLOŠKIH ČUDES. KAKO SE TA NJIHOVA INOVATIVNOST 
IZRAŽA V NJIHOVEM DIZAJNU IN OBLIKI?
MELANJA KOROŠEC: Fenomen smučke je, da deluje, ko je v enem 
kosu, mi pa smo jo prelomili na pol. S tem smo dejansko spremenili 
pogled na smučanje z izdelkom, ki smučarju poleg klasičnega smučanja 
nudi popolno smučarsko izkušnjo, ki svetu do zdaj še ni bila ponujena. 
Elan Voyager je prva zložljiva all mountain smučka na svetu. In tudi pri 
oblikovanju smo bili pozorni, da se v izdelku ta prebojna novost ustrezno 
izraža. Vse se je začelo z analizo uporabnika, na osnovi katere smo si 
postavili tudi cilje oblikovanja. 
Glavna oblikovalska vodila pri snovanju izdelka so bila funkcionalnost, 
intuicija in trajnostna kakovost. Smuči prinašajo zložljivo funkcionalnost, 
ki še nikoli ni bila videna, zato tudi oblika delno podpira in poudarja 
funkcijo zložljivosti. Vsi sestavni deli so zasnovani tako, da omogočajo 
varno, dolgoletno uporabo, navdih za oblikovalske elemente pa smo 
dobili tudi v aeronavtični ikonografiji, ki verjetno predstavlja vrhunec 
mobilnosti. In ne nazadnje, pomemben del identitete izdelka je tudi ime, 
ki uporabniško izkušnjo naslavlja in smučem daje svetovljanski pridih.   

KOLIKO ČASA JE PRI ELANU ZORELA IDEJA O ZLOŽLJIVI SMUČKI?
VINKO AVGUŠTIN: Tudi v Elanu smo se v preteklosti že večkrat ukvarjali 
z idejo zložljive smuči, vendar je ta zamisel kar nekaj časa tlela, preden 
smo jo začeli uresničevati. Prvi konkretni korak se je zgodil okoli 
leta 2011, ko smo se povezali s Slovensko vojsko in se tako začeli s 
tem projektom ukvarjati nekoliko resneje. Leta 2017 smo predstavili 
zložljive turne smuči Ibex Tactix in takrat smo takoj začeli razmišljati o 
naslednjem izzivu – izdelavi prvih zložljivih karving smuči. 

ČESA STE SE NAUČILI IZ USPEŠNE REALIZACIJE ZLOŽLJIVIH 
SMUČI IBEX TACTIX?
VINKO AVGUŠTIN: Zagotovo je bil to močan razvojni impulz. Ideja 
je izhajala iz uporabnika – opazovali smo namreč različne skupine 
smučarjev, tudi gorske enote, ki nosijo dolge smuči na nahrbtniku, kar je 
za gibanje v zimskem okolju (sploh za vojaka) lahko velika omejitev. Tako 
se je porodila zamisel za funkcionalno zložljivo smučko, ki hkrati zadosti 
tudi vsem funkcionalnim potrebam, predvsem obremenitvam. 
V fazi razvoja smo imeli več različic mehanizma za zlaganje smuči, 
ki smo jih med testiranjem izločali in izpopolnjevali, pilili ... In tako je 
nastala prva funkcionalna turna zložljiva smučka. Ker je šlo za vojaško 
opremo, je bil bistven poudarek na vzdržljivosti. Ta mehanizem je 
brezpogojno deloval in to nam je dalo tudi samozavest. Funkcionalne 
lastnosti so bile zadovoljive za turno smuko, ne pa tudi za vrhunsko 
rekreativno smučanje, vendar to takrat tudi ni bila potreba. Mehanizem 
smo v projektu Voyager bistveno nadgradili s funkcionalnostjo. 

KATERI JE BISTVENI SESTAVNI DEL NOVIH ZLOŽLJIVIH KARVING 
SMUČI VOYAGER?
VINKO AVGUŠTIN: Bistveni sestavni del novih zložljivih smuči Voyager 
je vsekakor sistem podložne plošče, ki jim zagotavlja trdnost in jih 
po lastnostih izenačuje s klasičnimi nezložljivimi smučmi. Razvoj te 
plošče je skupaj s tehnologijo Connect zagotovo zahteval največ našega 
ustvarjalnega premišljevanja. Izdelali smo kar precej različnih rešitev in 
na koncu uporabili tisto, ki se je izkazala za najučinkovitejšo.

Ideja o zložljivi smučki ni nova. Menda so se prvi poskusi v to smer pojavljali že 
v 1. in 2. svetovni vojni, vendar nobena tovrstna smučka ni bila »smučljiva«. Tudi 
pozneje je bilo nekaj poskusov, vendar nihče ni prišel dlje od prototipne faze, kaj 
šele, da bi komu uspelo to idejo pripeljati do serijske proizvodnje. O zahtevnem 
procesu nastanka prvih zložljivih all mountain smuči Voyager smo se pogovarjali 
z njihovimi glavnimi snovalci Melanjo Korošec, globalno direktorico blagovne 
znamke Elan, Vinkom Avguštinom, direktorjem Elanovega razvojnega oddelka, in 
strateškim oblikovalcem Luko Bassanesejem.

KAKŠNA JE VLOGA DIZAJNA PRI TAKO ZAHTEVNIH PROJEKTIH, 
KOT JE VOYAGER? 
LUKA BASSANESE: Pri najzahtevnejših izdelkih dizajn dobi še 
pomembnejšo vlogo z največjim izzivom – kako tehnično kompleksne 
inovacije preoblikovati v izdelek, prijazen do uporabnika.   
Dizajn poudarja uporabnost s tem, da se primarno osredinja na bistvene 
sestavne elemente smuči – zložljivost in s tem izdelek sam po sebi 
postane razumljiv.

POLEG SMUČI STE ZASNOVALI TUDI POSEBNO TORBO, ZLOŽLJIVE 
PALICE IN ŠE NEKATERE DODATKE, KI SKUPAJ TVORIJO CELOTO. 
ŽE NA PRVI POGLED SE ZDI, DA SO VSI IZDELKI USTVARJENI Z 
ENAKO MERO STRASTI IN PREMIŠLJENOSTI. KAKO TEŽKO JE 
RAZLIČNE IZDELKE SPRAVITI NA ISTI IMENOVALEC?
MELANJA KOROŠEC: Voyager ni samo izdelek, ampak rešitev, ki 
naslavlja izboljšanje uporabniške izkušnje za smučarje, ki v osnovi živijo 
v urbanih središčih. In ravno ta razmislek je usmerjal naše dejavnosti, 
da ne poudarjamo zgolj in samo smučke, ki je seveda glavni element 
celotne zgodbe, ampak tudi vse tisto, kar sodi zraven. 
Prvi logični korak je bila zložljiva smučarska palica, ki zelo lepo 
dopolnjuje samo uporabniško izkušnjo na snegu. Zelo pomemben 
element mobilnosti sta obe torbi – manjša za shranjevanje in 
prenašanje smuči in večja, ki ponuja dovolj prostora za vso opremo, 
ki jo potrebujemo za smučarski konec tedna. Skladnost dimenzij s 
standardi IATA za check-in prtljago je bila zelo jasna omejitev, ki so jo 
oblikovalci zajeli v svoj razvojni proces. In ne nazadnje smo pomislili tudi 
na podrobnosti, kot sta krtačka in krpica za odstranjevanje snega po 
uporabi. 
Pri projektu Voyager resnično nismo želeli sklepati kompromisov in le 
najboljše je bilo dovolj dobro – ne nazadnje na končno uporabniško 
izkušnjo vpliva celota.

DOKAZ, DA GRE ZA RESNIČNO PREBOJNO INOVACIJO, SO TUDI 
ŠTEVILNE NAGRADE, KI SO JIH SMUČI VOYAGER PREJELE. MED 
DRUGIM SO BILE NAGRAJENE TUDI Z NAGRADO RED DOT, IN TO 
CELO NAJDRAGOCENEJŠO BEST OF THE BEST. KAJ VAM TOVRSTNA 
PRIZNANJA POMENIJO?
MELANJA KOROŠEC:  Ukvarjamo se z izdelki, ki se v prvi vrsti 
»uporabljajo« in ne zgolj »gledajo«, kar pomeni, da vedno in povsod 
na prvo mesto postavljamo uporabnost in izpolnjevanje naše obljube 
do uporabnikov – da bodo vedno znova doživeli svoj najboljši dan na 
snegu. Zato je izkušnja Always Good Times tisto bistvo, ki ga želimo dati 
smučarjem. 
Nas pa izredno veseli, da je naše delo prepoznano v strokovnih krogih, in 
čeprav smo v zadnjem desetletju za naše izdelke prejeli številne nagrade, 
je bila nagrada Red Dot – Best of the Best za Voyager nekaj posebnega. 
Predvsem zato, ker je prva. In prve ne pozabiš nikoli. Po drugi strani pa 
zato, ker je Voyager projekt, s katerim se je ukvarjalo celotno podjetje 
in predstavlja potrditev, ki nas je vse skupaj resnično razveselila in 
motivirala.

Od leve proti desni: Vinko Avguštin, 
Melanja Korošec, Luka Bassanese
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NOVO 
ŽIVLJENJE

Kelsey Serwa Rey, ena najboljših smučarskih krosistk vseh časov, nosilka zlate in srebrne 
olimpijske medalje, je po koncu sezone 2019 končala svojo bogato športno kariero. Zdaj 
je poročena, zadovoljna, srečna in pripravljena na novo življenje. Seveda se bo še vedno 
predajala kanadskemu aktivnemu življenjskemu slogu in smučala za svoje veselje. In še 

vedno bo sodelovala z Elanom.

  Gregor Šket   Elan, osebni Arhiv Kelsey Serwa Rey,

Matt & Julie Photography
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KAKO VAM JE USPELO ZDRUŽEVATI ŠPORTNE IN ZASEBNE 
OBVEZNOSTI?
Ker je smučanje tako pomemben del moje osebnosti, je seveda 
imelo močan vpliv na moje zasebno življenje. K sreči je moj 
mož Stan tudi smučar in me zaradi tega zelo dobro razume. 
Tudi svojo najboljšo prijateljico Britt sem spoznala v teh vodah. 
Največjo zahvalo pa dolgujem svojim staršem, ki so me vseskozi 
opominjali tudi na druge pomembne plati življenja. Predvsem 
mama je vedno poudarjala pomen izobrazbe. 

DRUŽINA, PRIJATELJI IN VAŠ PARTNER SO ZAGOTOVO 
IMELI POMEMBNO VLOGO NA VAŠI POTI. KAJ VAM JE 
POMENILA NJIHOVA PODPORA? 
Njihova podpora in razumevanje sta bistvena za moj uspeh. 
Ravno zaradi njih je moja kariera lahko trajala dolgih deset 
let, v katerih so se mi zgodile tudi tri resne poškodbe kolena. 
Na olimpijskih igrah 2018 me je mož Stan presenetil z 
nenapovedanim obiskom. Nikoli ne bom pozabila, da sem ga 
imela ob strani skupaj z mojimi starši in starimi starši, ko sem 
osvojila zlato medaljo. Zagotovo sem zaradi njih smučala še 
nekoliko hitreje. 

STE PO KONCU KARIERE OBČUTILI POTREBO, DA SI 
ODPOČIJETE OD DOLGOLETNIH NAPOROV, POTOVANJ, 
MRAZA, VETRA IN STRESA? 
O tem sem razmišljala po drugi in tretji operaciji kolena v letih 
2013 in 2017, vendar se mi je uspelo motivirati predvsem 
zaradi olimpijskih iger. Potem sem odkrila neko rutino, ki mi je 
pomagala tudi v telesnem smislu. Namesto dvigovanja uteži 
in treninga eksplozivnosti sem se precej posvečala gibljivosti, 
fleksibilnosti in aerobnim sposobnostim. Veliko sem tekla, 
kolesarila, izvajala jogo ... Poleg tega sem se ukvarjala tudi 
s turnim in prostim smučanjem. In vse to počnem še vedno. 
Celostno zdrav način življenja je izredno pomemben sestavni del 
mentalnega zdravja in dobrega počutja.  

NEKAKO SE MI ZDI, DA NISTE TIP ČLOVEKA, KI SPI DO 
POLDNEVA?
Niti enkrat v življenju nisem spala dlje kot do osmih. Si pa 
nedvomno rada privoščim sproščena jutra. V pižami si privoščim 
jutranjo kavo, preberem elektronsko pošto. Poleg tega pa me Stan 
pogosto razvaja s slastnimi zajtrki. 

KAKO SO V ZADNJEM ČASU VIDETI VAŠI DNEVI?
Zadnji tedni so bili precej sproščeni. Decembra sem diplomirala 
in vso zimo nisem imela nobenih šolskih priložnosti. Potem sem 
se prijavila na podiplomski študij fizične terapije. Precej sem 
smučala v Big White Ski Resortu, kjer sem tudi učila v lokalni 
smučarski šoli.  
Trenutno delam kot receptorka na kliniki Back in Action 
Physiotherapy v Whistlerju, saj bi se želela čim bolje spoznati z 
načinom dela na tovrstnem področju. Upam, da bom nekoč imela 
svojo kliniko in da mi bodo te izkušnje prav prišle.

Ko človek vidi Kelsey Serwa, ga spreleti ena sama misel: sonce! Je ena tistih punc, ki izžarevajo prijaznost, toplino, 
energijo in veselje. Je tudi poosebljenje kanadske sproščene samozavesti. In tudi smučala je tako – odločno, z občutkom, 
predvsem pa z veseljem. In če je človek naravnan na tako pozitivne vibracije, obstaja velika verjetnost, da se mu stvari 
postavijo v vrsto. Kelsey so se. Tudi takrat, ko se je morala po treh operacijah kolena na novo sestaviti. Njeno zbirko 
krasijo zlata medalja s svetovnega prvenstva ter srebro in zlato z olimpijskih iger. Ko človek toliko doseže, s popolnoma 
mirno vestjo smuči odloži v kot in se z nasmehom zazre v novo življenje. Kelsey Serwa Rey je svojemu priimku dodala še 
Rey, saj se je poročila z dolgoletnim partnerjem Stanom Reyem, s katerim se je ustalila v Whistlerju v Britanski Kolumbiji. 
Kot prava Kanadčanka se predaja radostim življenja, predvsem pa je še vedno aktivna. Smučanje ostaja njena velika 
ljubezen, še vedno pa je tudi članica Elanovega W Studia.

KAKO JE VIDETI VAŠE ŽIVLJENJE, ZDAJ KO NISTE VEČ 
PROFESIONALNA SMUČARKA?
Odkar sem se leta 2019 upokojila, uživam v smučanju v 
najčistejši obliki. Rada sem na svežem zraku in prosto smučam 
med drevesi, v pršiču, predvsem pa mi je všeč, da nikjer ni tistih 
rdečih in modrih vratic. Postala sem neke vrste smučarka ob 
koncu tedna, saj moram svojo strast do smučanja usklajevati z 
drugimi dejavnostmi. Na vrhu seznama je zagotovo zaključek 
dodiplomskega študija, pa prijava v šolo za fizično terapijo, uživam 
tudi v prostovoljstvu, delu ter seveda v druženju z možem Stanom 
in našim psičkom Baloojem.

ŠPORTNIKI POGOSTO GOVORIJO O TEŽAVAH, S KATERIMI SE 
SPOPADAJO OB KONCU PROFESIONALNE KARIERE. KAKO JE 
TA TRANSFORMACIJA POTEKALA V VAŠEM PRIMERU? 
Pravijo, da športnik v svojem življenju umre dvakrat. Prvič, ko 
konča svojo športno pot, in drugič, ko se izteče njegova življenjska 
pot. Moja izkušnja na srečo ni takšna. Kariero sem želela zaključiti 
že po olimpijski sezoni 2018, in to ne glede na to, kakšen rezultat 
bi na olimpijskih igrah dosegla. Razplet je bil dobesedno sanjski, 
saj sem osvojila zlato medaljo, na odru za zmagovalke pa mi je s 
srebrno medaljo družbo delala najboljša prijateljica Britt Phelan. In 
prav ona me je prepričala, naj vztrajam še eno sezono. Pri tem me 
je pravzaprav podpirala celotna ekipa, meni pa je to dalo še nekaj 
dodatnega časa za premislek o življenju po karieri. 
Iz smučarije sem odšla z zavedanjem, da sem tako rekoč dosegla 
vse, kar se doseči da, ob tem pa sem obiskala nekaj najbolj 
fantastičnih krajev na Zemlji in stkala nekaj čudovitih prijateljstev.
Potem sem življenje zajela z veliko žlico in se spoprijela skorajda 
z vsako pustolovščino, ki se mi je ponudila. Prvo poletje sem se 
udeležila sedemdnevne gorskokolesarske dirke, ki je potekala po 
obali Britanske Kolumbije, organizirala sem dobrodelni turnir v 
golfu, s Stanom pa sem šla na potovanje po Kaliforniji, kjer sva se 
zaročila. Prepričana sem, da se je moje novo življenje začelo na 
najboljši način.

STE SPLOH IMELI ČAS ZA RAZMISLEK, KAJ VAM JE 
POMENILO SMUČANJE?
Smučanje še vedno ostaja najpomembnejši del moje identitete. 
Definira mojo bit in moje življenje. O tem mi sploh ni bilo treba 
premišljevati, ker to vem že od nekdaj. Smučanje mi zagotavlja 
občutek popolne svobode brez kakršnihkoli omejitev. Poleg tega 
me je navadilo na preprost gorski način življenja. Navdaja me 
predvsem z občutkom neizmerne sreče, ki jo želim deliti z drugimi, 
poleg tega pa mi omogoča, da ostajam aktivna, močna in zdrava. 
Morda je najboljši del vsega skupaj smučarska druščina, ki jo 
sestavljajo številni odprti ljudje, ki so mi vedno stali ob strani. 
Smučanje je mojemu življenju dalo smisel, povezalo me je z 
okoljem, naravo in ljudmi. 

ALI MISLITE, DA BO SMUČANJE TUDI V PRIHODNJE OSTALO 
TAKO MOČAN DEL VAŠE OSEBNOSTI?
Če ne bi imela smučanja, bi se počutila, kot če bi mi odrezali roko. 
Seveda bo smučanje še naprej eden najpomembnejših delov 
mojega življenja. Stan in jaz sva se odločila, da se bova ustalila v 
majhnem gorskem kraju, v katerem bova nekega dne delila svojo 
strast do smučanja tudi z novimi člani družine. 

KAJ IZ OBIČAJNEGA ŽIVLJENJA STE KOT PROFESIONALNA 
SMUČARKA NAJBOLJ POGREŠALI? 
Če hočeš v čemerkoli uspeti in priti na vrh, je treba sprejeti določene 
žrtve. Kot mlada športnica sem bila pripravljena smučanju podrediti 
vse in mu posvetiti ves svoj čas. Za nagrado sem dobila številne 
prijatelje in spoznala najzanimivejše kotičke našega planeta. Seveda 
je pri tem nekoliko trpela izobrazba, k sreči pa sem se zavedala 
njenega pomena. Šolo sem opravila na nekoliko nekonvencionalen 
način, saj nisem prav pogosto sedela v učilnici, in na koncu se celo 
nisem mogla udeležiti podelitve diplome. A hvaležna sem za vse in 
prav ničesar ne obžalujem.  

VAS JE KDAJ MUČILO DOMOTOŽJE?
Na začetku niti ne, z leti pa vedno bolj. Naše tekme so v glavnem 
potekale v Evropi, zato sem se domov vrnila le nekajkrat na zimo, so 
pa bila takrat vsa srečanja z družino in prijatelji še slajša. 
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PRED NEKAJ LETI STE V SODELOVANJU Z 
ELANOVIM W STUDIEM ZASNOVALI SVOJE 
LASTNE SMUČI. KAKŠNA SE VAM JE 
ZDELA TA IZKUŠNJA?
Že kot otrok sem sanjala, da bom nekoč sama 
oblikovala svoje smuči. In potem so mi to 
priložnost ponudila dekleta iz W Studia, za 
kar sem jim neizmerno hvaležna. To je bila 
zame velika čast in tudi velika odgovornost, 
saj sem želela oblikovati smuči, na katere bi 
bila ponosna, hkrati pa sem želela, da bi te 
smuči odsevale tudi hvaležnost goram in vsem 
ljudem, ki so mi stali na poti. Moja mama Terri 
in moja botra Mary sta bili moji vzornici in 
zelo sem srečna, ko ju vidim smučati s temi 
smučmi. 

Z W STUDIEM ŠE VEDNO SODELUJETE. 
KAJ VAM POMENI TOVRSTNO KREATIVNO 
USTVARJANJE?
Celoten koncept W Studia mi je zelo všeč, saj 
poudarja pomen žensk v športu in njihove 
povezave z gorami in naravo. V W Studiu že od 
nekdaj ustvarjajo smuči, ki so polne energije, 
poleg tega pa so tudi elegantne, ženstvene, 
zabavne in vsestransko privlačne.  
Res sem vesela, da sem del ekipe, ki jo 
sestavljajo fantastične, drzne, pustolovske 
ženske, ki se pri svojem ustvarjanju ne ozirajo 
na ustaljene družbene norme. Smo močne 
in samozavestne, zato je prav, da tudi druge 
ženske spodbujamo v to smer. 

VČASIH SI VAM NISMO UPALI ZASTAVITI TEGA VPRAŠANJA. 
ZDAJ PA JE VENDARLE NAPOČIL PRAVI ČAS. KAJ IMATE 
RAJE: ZIMO ALI POLETJE?
Obožujem zimo, vendar imam rada tudi vse, kar ponuja poletje. 
Dnevi so daljši in ukvarjam se lahko z več dejavnostmi. Poleg tega 
toplejše vreme tudi blagodejno vpliva na moje kosti. Smučanje 
sicer ostaja moja prva športna ljubezen, vendar sem zelo 
navdušena tudi nad gorskim kolesarjenjem in deskanjem. 

KANADA JE PREKRASNO NARAVNO IGRIŠČE. KAKO GA 
IZKORIŠČATE? 
Peš, na kolesih, na smučeh, z desko, z avtodomom, skupaj s 
prijatelji in našim Baloojem.  

KATERI SO VAŠI NAJLJUBŠI KANADSKI KOTIČKI?
Kanada je res ogromna dežela. Čeprav sem obiskala veliko krajev, 
se mi še vedno zdi, da je ne poznam dovolj dobro. Obožujem 
zahodno obalo z velikimi gozdovi, gorami in ledeniki. Tam je nekaj 
najbolj fascinantnih pohodniških poti na svetu. Všeč mi je, da so 

izvrstne deskarske točke oddaljene le nekaj ur vožnje. Nekoč bi 
si želela bolje spoznati tudi vzhodno obalo, Novo Fundlandijo, 
Novo Škotsko in Otok princa Edwarda, kjer imajo najvišjo plimo 
na svetu.

KJE TRENUTNO ŽIVITE?
Trenutno živim v Whistlerju, ki je pravi raj za smučanje in gorsko 
kolesarjenje. Sicer pa sem doma iz šest ur oddaljene Kelowne, 
kjer še vedno pogosto obiskujem družino in prijatelje.

STE SI ŽE POSTAVILI CILJE ZA VAŠO DRUGO KARIERO?
Trdno verjamem, da se vse v življenju zgodi z razlogom. Ko sem 
bila sprejeta na podiplomski program fizične terapije, sem morala 
opraviti še zadnji dve leti šole. Ker sem po naravi perfekcionistka, 
sem se tega izziva lotila z maksimalno odgovornostjo in vnemo. 
Zadala sem si cilj, da bom med najboljšimi v svojem letniku, 
predvsem pa da bom snov maksimalno razumela in se ji posvetila. 
Tudi ko bom študij končala, bom imela odprte oči za nova znanja 
in nove izzive.

“Smučanje še 
vedno ostaja 
najpomembnejši 
del moje identitete. 
Definira mojo bit in 
moje življenje.”
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DIVJE 
MAČKE

Wildcat je nova serija ženskih all mountain 
smuči, ki so jih ustvarile oblikovalke W Studia. 

Odlikujejo jih igrivost, veselje in zabava. Na 
voljo so tudi v elegantni črni barvi.

  Martin Tekše   Arhiv Elan, Klemen Razinger, Samo Vidic
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Zasnova
Tudi serija smuči Wildcat je zasnovana na Elanovi sodobni asimetrični 
zasnovi. Amphibio Truline določa profil in konstrukcijo leve in desne 
smučke za popolne zavoje. Poleg tega uporablja tehnologijo lahkih 
utrditev po celotnem notranjem robu smuči, ki določa profil in 
konstrukcijo leve in desne smuči za popolne zavoje in prinaša še več 
stabilnosti in moči v zavoju. Manj materiala nad zunanjim robnikom pa 
omogoča še učinkovitejši prenos energije iz zavoja v zavoj.
»Elanov sveži pristop k oblikovanju all mountain smuči Wildcat je vodila 
optimizacija prenosa energije iz zavoja v zavoj,« dodaja Klarisa Veselič. 
»Energične, zabavne smuči veliko prispevajo k lepim dnevom na snegu.« 
Smuči Wildcat so oblikovale mojstrice Elanovega W Studia z modernim 
pristopom k all mountain smučanju in združitvijo nagrajenih tehnologij z 
najboljšimi materiali. Nekoliko širša lesena sredica vključuje utrditve iz 
ogljikovih vlaken v obliki palic in vstavkov, ki zmanjšujejo težo in hkrati 
smučarkam prinašajo izredno moč in stabilnost za učinkovit prenos 
energije in popolne zavoje. Na voljo so v štirih različicah: 86CX, 82CX, 82C 
in 76. CX pomeni konstrukcijo z dodatno utrditvijo iz ogljikovih vlaken, C 
pa utrditev iz ogljikovih vlaken v laminirani leseni sredici.

Mačka je zelo zanimiva žival. Njen značaj je svojevrsten preplet igrivosti, 
zvitosti, elegance, energičnosti, poguma, neustrašnosti, premišljenosti, 
dinamike, agilnosti ... Gledati jo v gibanju je poseben užitek. Skoraj 
nepredstavljivo se zdi, kako močan je njen odriv, kako spretno je njeno 
telo in kako dobro delujejo njene tačke, ko z velike višine čisto mehko 
pristane na trdih tleh. Fascinantno je, kako hitro se zna prilagoditi novim 
razmeram, kako dobro se znajde v najrazličnejših okoliščinah. V tem 
oziru se lev kot kralj živali in tiger kot vsemogočni lepotec ne razlikujeta 
od domače Kiki.
Ko so dekleta iz W Studia snovala novo linijo ženskih smuči, so vse 
te mačje lastnosti uspešno prenesle v smučarski svet. Uspelo jim je 
zasnovati smuči, ki so nekakšen povezovalni element med all mountain 
in freeride smučmi. Se pravi, da gre za smuči, ki navdušujejo s svojo 
vsestranskostjo, prilagodljivostjo in uporabnostjo v najrazličnejših 
razmerah. »Zdaj tudi z ženskimi smučmi pokrivamo vse segmente. 
Ženske lahko v Elanovi paleti izbirajo vse od klasičnih vsestranskih in 
all mountain smuči do freeride in turnih smuči. Seveda so vsi izdelki 
konstrukcijsko, grafično in oblikovno prilagojeni ženskam, njihovim 
potrebam in okusu,« pravi Klarisa Veselič, produktna vodja. 

Oblika
Oblikovanje ženskih smuči vsebuje tudi nekaj modnega pristopa. 
Oblikovalec je v tem primeru neke vrste slikar, smučka pa 
platno. »Pri konstrukciji smuči popolnoma zaupamo našim 
razvojnikom, ki so v zadnjih desetletjih že neštetokrat dokazali 
svoje mojstrstvo. A dejstvo je, da ženske kupujejo smuči z očmi, 
zato je v tem primeru pomemben ženstveni pristop do oblike in 
predvsem grafike. Pri tem upoštevamo najnovejše trende, barve, 
ki so določeno sezono v modi. Poleg športnega sveta raziskujemo 
tudi modo, avtomobilizem in druge branže, ki so vedno v stiku s 
časom,« razlaga Klarisa Veselič, ki je po osnovni profesiji grafična 
oblikovalka, zato jo tudi najbolj veseli ta del snovanja smuči, 
čeprav je kot produktna vodja zadolžena za celoten izdelek. 
Smuči serije Wildcat so zasnovane v rahlo zamolklih pisanih 
barvah, ki izžarevajo igrivost, veselje in zabavo. V tem pa se 
pravzaprav skriva bistvo smučanja, ki je mnogo več kot le drvenje 
po strmini proti dolini, temveč gre za celostno gorsko doživetje in 
prijetno druženje.
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»Zaljubljena sem v črno, saj se v njej skrivajo 
vse barve. To je najbolj aristokratska barva. Če si 
oblečen v črno, si lahko čisto tiho in poveš vse,« 
je prepričana priznana ameriška kiparka Louise 
Nevelson. Podobno razmišlja tudi slavna belgijska 
modna oblikovalka Ann Demeulemeester: »Zame 
črna ni temačna, temveč poetična. Ne spominja 
me na gotiko, temveč na klasiko. To pa je velika 
razlika.« Črna je globoka. Črna je markantna. Črna 
je elegantna. Črna je nevtralna. To je barva, ki se 
ujema z vsemi drugimi, hkrati pa se prav dobro 
znajde tudi čisto sama. Skratka, črna je barva vseh 
barv. 
Mogočnosti črne barve se zavedajo tudi snovalci 
avtomobilov, plovil, pohištva, oblačil, modnih 
dodatkov in seveda tudi smuči. Predvsem slednje 
soustvarijo zanimiv vizualni efekt. Ko popolnoma 
črna smučka reže deviško belo snežno podlago, se 
kar sam po sebi ustvari tisti klasični kontrast: črna 
in bela, dan in noč, luna in sonce.
Elanove smuči poleg inovativnosti in naprednih 
tehnoloških rešitev, s katerimi so že večkrat 

Črna
mačka 

odločilno vplivali na razvoj alpskega smučanja, 
odlikujejo tudi atraktiven dizajn, oblika in grafika. 
Elanke so v oblikovalskem smislu v skupini izdelkov, 
ki navdušujejo s svojo podobo. Njihova lepota je v 
skladu z najnovejšimi trendi, hkrati pa tudi večno 
klasična. 
In vse to utelešajo tudi smuči Wildcat Black Edition, 
elegantno odete v brezčasno črnino, ki skriva 
visokotehnološko zgradbo iz ogljikovih vlaken, in 
okrašene z elegantnimi kristali. V teh smučeh se 
brezkompromisne zmogljivosti srečujejo z brezčasno 
eleganco. To so smuči, ki so trikrat črne, saj so v tej 
barvi zasnovane drsna površina, zgornja površina 
in stranice. Tudi smuči Wildcat Black Edition v 
konstrukciji skrivajo tehnologijo Amphibio Truline 
W, najnaprednejšo zasnovo asimetričnih smuči za 
smučarke s podpisom Elanovega W Studia. 
Predvsem pa so to smuči, ki zagotavljajo brezčasno 
smučarsko eleganco. Če bi bile združene še z oblačili 
črne barve, bi brez težav dobile vlogo v kakšnem 
sodobnem prefinjeno akcijskem filmu.

W Studio sestavljajo 
neustrašne, drzne, 
samosvoje, pustolovske 
ženske in dekleta, ki 
so vsaka na svoj način 
zaljubljene v smučanje. 
Že več kot 15 let 
ustvarjajo smuči, ki so 
s svojimi značilnostmi 
namenjene ženskam, 
ki prisegajo na aktivni 
življenjski slog.
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DRZNOST, 
SAMOZAVEST 

IN MOČNE 
NOGE

Kevin Drury, eden najboljših smučarskih 
krosistov na svetu.

  Bor Borg   GEPA Pictures, Arhiv Elan
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istočasno zapodijo po progi, ki je polna skokov in zavojev. Ljudje 
pogosto pravijo, da je to čisto noro. Sam pa jim odvrnem: Seveda, 
ampak točno v tem je bistvo!

KAKO POGOSTO SMUČATE ZA LASTNO VESELJE, S 
PRIJATELJI?
Kadarkoli le lahko. Ko sem živel v Whistlerju, sem izkoristil vsak 
dan. Težava je bila predvsem v tem, da sem večino zime po svetu 
na tekmah. Ko sem za kakšen teden med sezono prišel domov, 
sem moral obiskati vse sorodnike in prijatelje, zaradi česar 
je zmanjkalo časa za smučanje. V pomladanskih mesecih, ko 
tekmovanj ni več, pa uživam v pogostem smučanju s prijatelji. 

KATERA SO VAŠA PRILJUBLJENA SMUČIŠČA?
Whistler, brez dvoma. Rad imam tudi nekatera manjša smučišča, 
na katerih nikoli ni veliko ljudi. Zelo rad smučam v pršiču, vendar 
se tudi jutranje vožnje po sveže pripravljeni progi se ne branim.

KANADSKA EKIPA V SMUČARSKEM KROSU JE V ZADNJIH 
SEZONAH IZREDNO USPEŠNA. V MISLIH IMAMO USPEHE 
KELSEY SERWA REY IN BRITTANY PHELAN, PA BRADYJA 
LEMANA IN VAS. V ČEM JE SKRIVNOST VAŠEGA USPEHA?
Zelo dobro delujemo kot ekipa. Naša komunikacija je odlična. 
Smo prijatelji in med nami ni nikakršnih skrivnosti. Drug drugega 
spodbujamo in veselimo se uspehov sotekmovalcev. 

V ZIMI 2019/20 STE DOŽIVELI PRAVI PREPOROD. 
STE PREMIŠLJEVALI, KATERI SO GLAVNI VZROKI ZA 
NAJUSPEŠNEJŠO SEZONO VAŠE KARIERE? 
Mislim, da gre za preplet več dejavnikov. Lani sem precej skrbel 
za mentalno pripravo, predvsem pa mi je samega sebe uspelo 
prepričati, da se moram vsakega starta lotiti na enak način, naj 
gre za finale ali prvo vožnjo. Svoj del pa so odigrale tudi izkušnje, 
zato je uspešna sezona 2020 tudi rezultat popolnoma organske 
evolucije. 

KAKO VAM JE PO SLABIH ZIMAH USPELO OHRANITI 
MOTIVACIJO IN SAMOZAVEST?
Zima 2018/19 je bila zame zelo težka. Vedel sem, da sem hiter, 
vendar tega nisem znal prenesti na tekme, na katerih sem precej 
pogosto odstopil. V takšnih trenutkih se seveda zamaje tudi 
samozavest in takrat je odločilna potrpežljivost. Morda sem na to 
sploh najbolj ponosen – da sem ohranil vero v lastne sposobnosti, 
tudi ko mi ni in ni šlo. Vse to se je z obrestmi vrnilo v zimi 
2019/20. Moja samozavest je bila izredno visoka. To je res dober 
občutek, saj se tudi po slabem startu na progi nikoli ne prepustiš 
paniki. 

SE SPOMINJATE TRENUTKA V VAŠEM OTROŠTVU, KO STE 
DOKONČNO VEDELI, DA ŽELITE POSTATI SMUČAR?
Z bratom sva kot obsedena spremljala smučarska tekmovanja 
severnoameriške serije USSA World Cup. Od takrat vem, da me 
zanima samo smučanje. 

KDO SO BILI VAŠI VZORNIKI?
Čeprav sem Kanadčan iz Toronta, sem v otroštvu smučal za klub 
iz ameriške zvezne države New York, zato so bili vsi moji vzorniki 
Američani. Na prvem mestu je bil zagotovo Bode Miller. Oboževal 
sem njegov način smučanja.

KO VAS LJUDJE SPRAŠUJEJO O SKRIVNOSTI VAŠEGA 
USPEHA, POKAŽETE NA SVOJE MOČNE NOGE. KO VAS 
VPRAŠAJO, KATERE SO VAŠE ŠIBKE TOČKE, PA POKAŽETE 
NA SVOJE KRATKE NOGE. LAHKO NEKOLIKO RAZLOŽITE TA 
NENAVADNI PARADOKS?
Ha, ha, moje noge so res kratke, a hkrati zelo močne. Zaradi njih 
lahko preskočim določene ovire in grbine. Brez močnih nog tega ne 
bi mogel početi.

TUDI VI STE V SMUČARSKI KROS PRIŠLI IZ ALPSKIH 
DISCIPLIN. KAKO STE SE ODLOČILI ZA TA KORAK?
Ko sem končal šolo, sem razmišljal o tem, da bi se začel ukvarjati 
s kolesarstvom. Ker sem imel precej prijateljev in znancev, ki so se 
v Kanadi ukvarjali s smučarskim krosom, sem se odločil poskusiti. 
Poklical sem Willyja Raina, ki je bil takrat direktor kanadske ekipe. 
Najprej so me povabili na pripravljalni tabor, potem pa se je vse 
začelo. Na prvi tekmi v Whistlerju sem zasedel drugo mesto, kar je 
bila odlična spodbuda.

KAKO BI NA KRATKO DEFINIRALI SMUČARSKI KROS?
Vedno pravim, da je stvar zelo preprosta. Štirje smučarji se 

Zima 2018/19 za Kevina Druryja ni bila najboljša. Pravzaprav 
je komaj čakal, da se vse skupaj konča, a v svoji glavi je imel 
pripravljen odličen bojni načrt. Zavedal se je, da potrebuje počitek, 
da mora zbrati misli. Po krajšem odklopu se je z maksimalno 
zagnanostjo vrgel v trening. Garal je, se znojil, napenjal mišice, trpel 
... A vse z jasnim ciljem. Ko se je v sezoni 2019/20 prvič pojavil v 
startni hišici, je njegov pogled izžareval nekaj drugega. Iz njegovih 
oči je streljala kombinacija samozavesti, odločenosti in bojevitosti. 
Izpod njegovega kombinezona so se kazali obrisi še bolj izklesanih 
mišic. Vse to je seveda prenesel tudi na progo. Zmagal je kar na 
štirih tekmah svetovnega pokala, poleg tega pa je bil še trikrat 
drugi. Na koncu sezone je bilo njegovo ime zapisano ob številki 1. 
Zbral je 768 točk in v velikem slogu osvojil kristalni globus. Zdaj 
ima nove načrte, sanja o olimpijski medalji in naslovu svetovnega 
prvaka. Glede na njegove odlične predstave se ta dva cilja zdita 
popolnoma uresničljiva. 
Simpatični Kanadčan, ki poleg smučanja obožuje tudi gorsko kolo, 
naravo in golf, je vse svoje uspehe dosegel na smučeh Elan. 
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IN VSI SMUČATE NA SMUČEH ELAN?
Seveda, to so najboljše smuči za smučarski kros na svetu. 
Navdušeni smo nad možnostjo, da lahko svoje smuči sami 
soustvarjamo.

KAJ VAM JE PRI ELANKAH NAJBOLJ VŠEČ?
V smuči Elan sem se zaljubil, ko sem jih prvič zagledal. So odlične 
tako na razgibanem terenu kot tudi v hitrih zavojih. Poleg tega jih 
odlikuje izredna hitrost.

KAKŠNE SE VAM ZDIJO NOVE SMUČI ACE?
IN BLAŽ LAZAR VEDNO USLIŠI VAŠE ŽELJE IN POTREBE?
Blaž je res super fant. Vedno nam pomaga in svetuje. Brez težav 
mi je priskrbel tudi par smuči za pršič, čeprav so bile uradno 
povsod razprodane. 

SE TUDI VI NAVDUŠUJETE NAD GORSKIM KOLESARSTVOM?
Ja, seveda. Večina kanadskih smučarskih krosistov je odličnih 
gorskih kolesarjev. Britt je poleti celo profesionalna gorska 
kolesarka. V poletnem času sem skoraj vsak dan na gorskem 
kolesu. 

KJE NAJRAJE KOLESARITE?
Tudi v tem oziru obožujem Whistler. Tam je res nešteto poti, na 
katerih prav vsak lahko najde svojo najljubšo. 

BI SE STRINJALI, DA STA SI SMUČANJE IN GORSKO 
KOLESARJENJE V MNOGIH OZIRIH PODOBNA?
Ja, zagotovo. Pri smučarskem krosu moraš vedno najti pravo linijo 
in sprejemati hitre odločitve. Enako velja tudi za gorsko kolo. 

V KANADI LAHKO NA VSAKEM KORAKU ZAČUTIŠ LJUBEZEN 
DO NARAVE. KAKŠEN JE VAŠ OSEBNI ODNOS DO NARAVE IN 
ŠPORTOV, KI SE ODVIJAJO NA PROSTEM?
Naravo obožujem. Poleti grem skoraj vsak dan na kolo ali vsaj 
na sprehod v gozd. Lansko poletje sem se z zaročenko udeležil 
100 milj dolge preizkušnje z gorskimi kolesi, na katero sva se 
intenzivno pripravljala. Za celotno pot sva potrebovala več kot 
deset ur. Na cilju sva bila čisto izčrpana, a hkrati nasmejana. 

KAKO SICER DOŽIVLJATE POLETJE? ALI UŽIVATE V 
POLETNIH DEJAVNOSTIH ALI ODŠTEVATE DNI DO ZAČETKA 
NOVE ZIME?
Pozimi toliko časa preživimo na smučeh, da poleti uživam na 
gorskem kolesu. Zame je to idealen ritem. Ob koncu zime začnem 
pogrešati gorsko kolo, proti koncu poletja pa že komaj čakam, da 
se vrnemo na sneg. 

MORDA JE NEKOLIKO PRESENETLJIVO, DA STE TUDI 
NAVDUŠENI NAD GOLFOM, KI PRAVZAPRAV NIMA 
DOSTI SKUPNEGA Z DIVJIM SMUČANJEM IN GORSKIM 
KOLESARJENJEM?
Prepričan sem, da je vse mentalna igra. Pri golfu mi je všeč nuja 
po maksimalni koncentraciji. Vem, da je vedno mogoče izvesti še 
boljši udarec. Pravzaprav je to zame odlična psihološko-mentalna 
priprava na smučanje. Ker sem precej tekmovalen tip človeka, me 
zelo razburi, ko izvedem slab udarec, a hkrati vem, da se moram 
zelo hitro zbrati za naslednjega. S podobnim pristopom se lotevam 
tudi svojega smučanja. 

KAKŠNI SO VAŠI CILJI ZA PRIHODNOST?
Imam kar velike načrte. Sanjam o olimpijski medalji, naslovu 
svetovnega prvaka, še kakšnem kristalnem globusu. Vem, da vse 
to ne bo prišlo naenkrat, ampak človek mora imeti sanje, kajne?
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  Bor Borg   Samo Vidic

Smuči serije Ace s svojo klasično zasnovo, ki je 
oplemenitena z določenimi sodobnimi priboljški, 

zadovoljujejo tekmovalce v smučarskem krosu in tiste 
najboljše rekreativne smučarje, ki na smučiščih s 

svojim dinamično popolnim rezanjem zavojev privabljajo 
poglede in navdušenje.

KOT
PUŠČICA
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Tekmovalni uspehi kot navdih
In točno takšne so smuči Ace, za katere navdih prihaja iz bogate tradicije znamke Elan na 
tekmovanjih v klasičnih smučarskih disciplinah in smučarskem krosu. V tem svetu ima Elan resnično 
pisano zbirko. Včasih so zmagovali v klasičnih alpskih disciplinah, v katerih so kraljevali Ingemar 
Stenmark, Bojan Križaj, Mateja Svet, danes pa smučarski krosisti, ki po zaslugi Filipa Flisarja, Kelsey 
Serwa Rey, Brittany Phelan, Bradyja Lemana, Kevina Druryja in drugih osvajajo olimpijske naslove, 
kristalne globuse in druge dragocene lovorike. Smučarska tekmovanja v tradicionalnih disciplinah 
so več kot 80 let predstavljala vrhunec našega športa. To je resničen preizkus smučarskega znanja 
in sposobnosti, hkrati pa tudi najboljše prizorišče za preizkus novih izdelkov in inovacij. Toda razvoj 
smučanja je v zadnjih desetih letih oblikoval novo generacijo tekmovalcev v smučarskem krosu – 
disciplini, ki zahteva izredno natančnost in moč.
»Ko tekmovalci v smučarskem krosu ne tekmujejo, želijo smučko, kot je novi Ace. Smučka prinaša 
brezkompromisno zmogljivost, vendar je za razliko od težkih, zahtevnih čistokrvnih dirkaških 
smuči hkrati dovolj lahkotna in vodljiva za celodnevno drvenje po steptanem snegu,« pravi vodja 
tekmovalne ekipe Blaž Lazar.

Puščica
Smuči Ace svoje zmogljivosti dosegajo z novo tehnologijo Ace Arrow, ki s strateško postavljenimi 
ploščami in utrditvami iz titana omogoča izredno igrivost in energičnost. Na smučko je pritrjena 
upognjena podložna plošča, ki je utrjena s karbonom in deluje kot ojačevalnik, ki ustvarja moč 
po celotni površini od konice do repa, medtem ko titanova utrditev v obliki puščice prenaša 
energijo. Zgornja puščica na sprednjem delu smuči v trenutku spremeni energijo s podložne 
plošče v neprekosljiv pritisk na robnike, v nasprotno stran obrnjena puščica na spodnjem delu 
pa zmanjšuje količino materiala v konicah in repih za hiter, lahkoten vstop in zaključek zavojev. 
»Smuči s tehnologijo Ace Arrow reagirajo hitreje. So stabilnejše in omogočajo več nadzora v 
zavoju, s prihrankom materiala v konicah in repih pa lahko začutite razliko in uživate v lahkotnosti 
smučanja,« je še razložil Lazar. »Smučka poleg vseh navedenih lastnosti ponuja smučarju predvsem 
predvidljivost, zaradi katere bo že po nekaj zavojih dobil zaupanje vanjo, bistvo vsega pa je dejstvo, 
da vsa ta tehnologija pomaga smučarju pri vrhunski izpeljavi zavoja in mu s tem še dodatno 
omogoča doživljanje tistega prvinskega v smučanju, to je uživanja na snegu,« pa dodaja David 
Primožič, produktni vodja smuči serije Ace, sicer pa nekdanji svetovni prvak v telemark smučanju. 
Ob vsem tem že omenjena tehnologija Ace Arrow ob brezkompromisni hitrosti in natančnosti 
omogoča tudi udobje za ves dan smučanja, kar pomeni, da v teh smučeh lahko uživajo tudi odlični 
rekreativni smučarji in ne nazadnje tudi mladi tekmovalci, saj so smuči serije Ace na voljo tudi v 
otroški oziroma mladinski različici. 

»Rana ura, zlata ura,« je mantra najbolj ZAPRISEŽENIH smučarjev – tako tekmovalcev kot 
tistih rekreativcev, ki so že od otroštva zaljubljeni v »smučarijo«. Razlog je več kot jasen: 
užitek prve »fure« po sveže zlikani progi je orgazmičen. Rezanje zavojev po tistih tankih 
rebrcih, ki jih za seboj pusti snežni teptalnik, je nekaj daleč najboljšega. Ko je temperatura 
okoli pet stopinj pod ničlo, ima sneg tisto pravo strukturo, ki omogoča dober oprijem. Če ima 
smučar v takšnih idealnih razmerah na nogah prave smuči, jih lahko z ekstremnimi nakloni 
robnikov izkoristi do potankosti. Uživa v vseh silah, ki delujejo nanj, in jih brez težav nadzoruje 
in obvladuje. In zaradi vsega tega ni težko odpreti oči ob budilkinem zvonjenju, ko je zunaj 
še tema. Ob vznemirjenju, ki ga prinaša pričakovanje najpristnejših smučarskih občutkov, na 
nekakšen neracionalen način še zimski mraz postane topel. 
Vse to je mogoče pod tremi pogoji. Smučar mora dobro obvladati tehniko in biti primerno 
telesno pripravljen, predvsem pa mora imeti prave smuči. Ko se ti trije dejavniki združijo v 
celoto, nastane prizor, ki ga je užitek gledati. 

In kakšne so te prave smuči?
To so smuči razmeroma tradicionalne zasnove. Namenjene so najzahtevnejšim 
uporabnikom, z njimi pa bodo uživali tudi dobri smučarji, ki prisegajo na hitrost in popolne 
zavoje.
Bistvo teh smuči je lesena sendvič konstrukcija, ki je seveda lahko oplemenitena z 
nekaterimi sodobnimi priboljški. Bistvo teh smuči je v njihovi natančnosti in oprijemu. Na 
snegu delujejo kot neke vrste puščice, ki vedno zadenejo tarčo. To so smuči, na katere 
prisegajo tekmovalci. Njihovi robniki delujejo kot britve, njihova struktura pa smučarja 
dobesedno izstreli v naslednji zavoj. 
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MLADA
KRI

Elanova vitrina je polna uspehov, zmag, medalj, kristalnih globusov, 
naslovov svetovnih prvakov, ki so jih klesali najboljši smučarji vseh 

časov. A po zaslugi številnih mladcev je svetla tudi prihodnost. Ti fantje 
in dekleta so vitezi domišljije in novih pogledov, ki smučanju dajejo 

novo svežino. Predstavljamo vam Elanovo mlado kri.

  Martin Tekše   Arhiv Elan, John Kespy, GEPA Pictures, 

osebni arhiv Maj Štirn, Simon Hitti, Lea Bouard, 

Molly Armarino, Maël Ollivier, Jenni Kaipainen
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LÉA BOUARD

Maël Ollivier je eden izmed tistih smučarjev, ki se na Freeride World Touru 
neustrašno vržejo v globino, skačejo prek klifov, predvsem pa se ne bojijo 
strmine in hitrosti. Ob gledanju njegovih vragolij gledalcem zastaja dih, hkrati 
pa jih preplavlja val navdušenja. Maël je doma iz francoskih Alp, kjer imajo 
več kot odlične pogoje za zganjanje takšnih in drugačnih smučarskih norosti. 
Trenutno živi v La Foux d’Allos. Čeprav je pravi adrenalinski zasvojenec, 
pravi, da uživa tudi v sproščenih smučarskih dnevih s prijatelji. Zanimivo 
je, da tudi on vzporednice s smučanjem išče na gorskem kolesu, surfu in 
v plezalni steni. »Zame je freeride posebna zvrst umetnosti. Naše smučine 
so kot risbe v neskončni beli pokrajini, zato smo v večnem iskanju popolne 
linije.« Zase pravi, da je srečen, navdušen, šaljiv, predan in strog, zima pa je 
zanj posebna oblika raja. In o snegu se mu sanja tudi poleti, ko naokoli skače 
v kratkih hlačah.

MAËL OLLIVIER 

Léa je bila sicer rojena v Nemčiji, a se je že pri devetih letih preselila 
v Francijo. Danes ima 24 let in je prava svetovljanka, saj je le redko 
več kot en mesec na enem mestu. A kovčke vedno pakira v francoskih 
Alpah. Včasih je smučala po grbinah, danes prisega na prosti slog, 
še najbolj pa uživa v skokih. In še zdaleč ni samo smučarka, temveč 
vsestranska športna zasvojenka, ki se ukvarja še z deskanjem, 
plesom, jogo, trailingom, crossfitom ... poleg naštetih pa se posveča 
tudi slikarstvu. Ob vseh dejavnostih jo vedno spremlja dobra glasba. 
»Pravzaprav imajo smučanje, glasba in umetnost močno povezavo. 
Vsakdo izmed nas ima svoj slog smučanja, glasbe in umetnosti,« 
razloži povezanost svojih treh strasti. »Če narediš nekaj dobrega, ti bo 
to zagotovo povrnjeno. Predvsem pa ima vsakdo pravico do sreče in 
ljubezni,« se glasi njen življenjski moto. 
Po naravi je vztrajna in se ne ustraši še tako velikih ovir in izzivov, poleg 
tega je tudi trmasta, saj vedno vztraja pri tem, za kar se odloči. 
Seveda je zima njen najljubši letni čas: »Enostavno uživam, ko sem 
na svežem zraku na snegu in se počutim povezano s svetom, ki me 
obkroža. In skoraj vsako noč sanjam o tem, kako smučam po svežem 
pršiču.«

27-letna Kalifornijka je doma z jezera Tahoe, ki je ena izmed zibelk 
ameriškega smučanja. Molly sebe označuje z besedami ambiciozna, 
motivirana, zabavna, skrbna in strastna. Smučanja se loteva na unikaten 
način, saj obožuje divjo zimsko naravo, visoke gore in skoke prek klifov, na 
drugi strani pa jo navdušuje mirnost zimske pokrajine, po kateri se počasi 
premika s smučmi. 
Poleg smučanja se že od otroških let ukvarja tudi s plezanjem in jadranjem, 
ob vsem tem pa najde dovolj časa tudi za udejstvovanje pri okoljevarstvenih 
projektih, saj sodeluje z nekaterimi organizacijami, ki si prizadevajo za 
ohranitev naravnega okolja. Kot prostovoljka pa deluje tudi v Wildlife Centru 
na jezeru Tahoe.
»Zima mi pomeni čistost. Vedno bom za pomiritev potrebovala snežinke, ki 
mirno padajo in nežno pristanejo na tleh. Oster zimski zrak je zame izraz 
čistosti in sreče. Vse to pa je zame motivacija, da s še večjo predanostjo 
skrbimo za naš planet in ga ohranjamo tudi za vse tiste, ki prihajajo za nami. 
Seveda zima pomeni tudi smučanje, zabavo, dobre vibracije in vznemirjenje. 
Če si obkrožen z ljudmi, ki jih imaš rad, je vse skupaj še boljše,« razlaga z 
nasmehom na obrazu. Prav zato vsak dan moli za sneg.

MOLLY ARMANINO

Kranj je mesto z eno izmed največjih koncentracij odličnih športnikov in 
smučarjev na svetu. Eden izmed njih je zagotovo Maj Štirn, ki je kljub samo 
23 letom že izkušen smučarski zasvojenec. Prisega na freeride, se pravi, 
da si na noge natakne široke Elanke in z njimi izvaja čudeže po deviškem 
pršiču. Tudi v poletnem času prisega na adrenalinske športe, ki so sorodni 
smučanju. Blizu so mu deskanje, gorsko kolesarjenje, plezanje in kajtanje. 
Ko ga povprašamo po drugih hobijih, hudomušno vpraša nazaj: »Ali sploh 
obstaja življenje zunaj športa?« Logično je, da je zima zanj najljubši letni čas: 
»Zima pomeni smučanje in smučanje zame pomeni življenje.« Za sneg ne 
moli, ampak ga gre raje poiskat. 

MAJ ŠTIRN
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Jenni je doma s finskega dela Laponske iz majhne vasice Pelkosenniemi 
blizu smučišča Pyhä. V svojem življenju je precej časa preživela v Alpah, 
trenutno pa v Estoniji študira veterino, poleti pa dela na Norveškem. V 
smučarskem pogledu je prava freeriderka. Zase pravi, da ima agresiven slog 
s primesmi igrivosti. V poletnih mesecih igra odbojko na mivki, se ukvarja 
z gorskim kolesarstvom, včasih pa je tudi jezdila konje. Zelo uživa tudi v 
taborjenju v divjini, kjer spi v šotoru in začuti bitje narave. Prosti čas preživlja 
tudi s svojim desetletnim kužkom Nyytijem.
Glede na to, da je rojena znotraj arktičnega kroga, je na zimo dobro 
navajena. »Zima mi pomeni vse. Že od otroških let sem navajena zimskih 
razmer z obilico snega, a po koncu zime se vedno znova razveselim tudi 
sončnih žarkov, ki prinašajo poletje. Glede na to, da imamo pri nas na severu 
kar nekaj mesecev teme, v svetlobi vidimo tudi precej simbolike.«
»Zelo rada igram klavir. Na žalost je to instrument, ki ga ne moreš vzeti s 
sabo. Tudi sicer med glasbo in smučanjem vidim precej podobnosti. Klasični 
glasbeniki me spominjajo na tekmovalce v alpskih disciplinah, džezovski 
glasbeniki pa so podobni smučarjem prostega sloga. Zase bi si želela, da bi 
bila še bolj kreativna tako pri smučanju kot pri glasbi.«

JENNI KAIPAINEN
Simon Hitti je Italijan iz Južne Tirolske. To pomeni, da odlično govori tako 
italijansko kot nemško, pa še v kakšnem drugem jeziku mu beseda odlično 
steče. Vsak dan ob svojem oknu uživa v pogledu na Dolomite: »Prijatelji 
pravijo, da sem smučar, ki prisega na hitrost. Rad iščem strme linije, po 
katerih smučam čim hitreje.« Glede na to, da so Dolomiti njegovo domače 
igrišče, uživa tudi v padalstvu in gorskem teku.
Čeprav ima šele 25 let, je že pred nekaj leti s še dvema prijateljema 
ustanovil marketinško-komunikacijsko agencijo, ki ima že 20 zaposlenih in 
izpostave na štirih lokacijah, zato nenehno krmari med delom in športnimi 
strastmi. »Tudi zame je smučanje svojevrstna oblika umetnosti, v kateri 
se vsakdo lahko izraža na svoj način.« Zase pravi, da je vedno srečen, 
impulziven, ambiciozen, nepotrpežljiv in razmišljujoč. Čeprav je nor na 
smučanje, pa ni tako nor na zimo: »Morda se sliši nekoliko čudno, ampak 
mraza ne maram preveč. K sreči je smučanje zame dovolj velika motivacija, 
da se pozimi spravim ven, po drugi strani pa imam rad slabo vreme. Ko sem 
v slabem vremenu v naravi, se z njo čutim še bolj povezanega.«

SIMON HITTI

Courtney Hoffos je mlada smučarska krosistka. Odraščala je v Britanski 
Kolumbiji, zdaj pa je doma v olimpijskem Calgaryju v kanadski provinci 
Alberti. Zanimivo je, da se je pred smučanjem resno ukvarjala z odbojko, 
zdaj pa igra nogomet v ligi Co-Ed, obožuje pa tudi golf in številne vodne 
športe. Ljubiteljsko se že nekaj časa ukvarja tudi s fotografijo. Zase 
pravi, da je preprosta, igriva, praktična, prijazna in sočutna. 
Zanimivo je tudi, da kot smučarka pravzaprav ne mara mraza: »A to le 
dokazuje, kako zelo rada imam smučanje.« 

COURTNEY HOFFOS

Če je kdo doma iz Åreja, obstaja velika verjetnost, da bo postal smučar. V 
primeru Davida Mobärga je točno tako. Pravzaprav je doma iz manjše vasice 
Undersåker v neposredni bližini Åreja in smuča že od otroških let. Svoj slog 
opisuje kot mešanico elegance in moči, predvsem pa je velik navdušenec 
nad športi, ki se odvijajo na svežem zraku. Je mojster ravnotežja, saj poleg 
smuči obvlada tudi rolko, gorsko kolo, kajak in jadralno desko. Moč nabira v 
telovadnici, za sprostitev in meditacijo pa mu služita ribolov in glasba. 
Najraje pa se izraža s smučmi, zanj je to posebna oblika kreativnosti 
in zabave. Vseeno pa se tudi smučanja loteva s kombinacijo mirnosti, 
kreativnosti, ponižnosti, studioznosti in radovednosti. »Zima je zame 
ultimativni izraz sreče, saj se po njeni zaslugi lahko ukvarjam s športom, ki 
ga imam daleč najraje.«

DAVID MOBÄRG 
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STRMINE 
LEDENE 
DEŽELE

Islandija, čeprav majhna, ponuja ogromno. Resnično težko je z besedami opisati bogastvo 
narave na tem otoku. Tudi smučarji si bomo obliznili prste.

    Rožle Bregar   Rožle Bregar
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Testiranje, prevoz, let, testiranje, let, prestop, let, testiranje, vdih in izdih ... Pozdravljena, 
Islandija, dežela ognja in ledu. Po dolgem koronskem letu sem ponovno pristal na otoku 
sredi Atlantika blizu arktičnega kroga. Natovorjen s cepini, turnimi smučmi, snemalno 
opremo sem čakal Siggija, islandskega prijatelja, in njegov »avtodom«, da bi se podala 
na pot odkrivanja novih kotičkov te magične dežele, ki v sebi skriva vulkane, prečudovite 
reke, gejzirje, bele ledenike, zelene prostrane travnike, mogočne slapove ...
Islandija pravih ljubiteljev narave ne bo pustila ravnodušnih. Vrnitev na ta otok je po 
mojem mnenju neizbežna. Tako sem se tudi letos vrnil tja. Izkoristil sem kratkotrajno 
rahljanje ukrepov in po kopici dovoljenj, dokazil, letalskih kart pristal na letališču Keflavik 
v bližini aktivnega vulkana Meradalir, ki je z marčevskim izbruhom po več kot 600 letih 
postal nova (turistična) destinacija fotografov, domačinov in tudi turistov. Obisk Islandije 
v času epidemije je popolnoma drugačno doživetje, saj dežela ni preplavljena s turisti in 
nudi pravi oddih od evropskega dogajanja. 

Islandija pravih ljubiteljev 
narave ne bo pustila 

ravnodušnih.
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Islandska karantena

S Siggijem sem se nemudoma odpravil na severovzhod, kjer sva se na pol poti ustavila 
na turistični lokaciji Kirkjufell, saj sem moral po vstopu v državo prvih pet dni prebiti v 
karanteni. Islandska karantena se razlikuje od karantene v Sloveniji predvsem v tem, 
da je dovoljeno zadrževanje na prostem, v naravi. Seveda sva to »dovoljenje« izkoristila 
z ogrevanjem po okoliških travnatih strminah. Zjutraj, po deseti uri, ko se je končno 
zdanilo, sva se s cepini v rokah in smučmi na hrbtu podala čez zaledenele slapove. Po 
nekaj 100 višinskih metrih sva prišla na prečudovite bele strmine s pogledom na morje. 
Vreme je na Islandiji izredno nepredvidljivo, saj se zaradi lege in vpliva morja hitro 
spreminja. Ob odhodu sva na primer še imela jasno nebo, v eni uri so modrino preplavili 
oblaki, nad oceanom se je že stemnilo in čez nekaj minut naju je že ujel snežni metež. 
A nenehen veter na otoku je hitro odžene slabo vreme in ponovno lahko uživamo v 
modrini nad otokom, a kaj, ko dnevna svetloba že izgublja moč. Zaradi severne lege so 
zimski dnevi izredno kratki. Na dnevno turo se odpravimo šele okoli 11. ure, seveda pri 
tem ne igra vloge samo severna lega, ampak tudi islandski način življenja, saj se jim 
nikamor ne mudi. Okoli četrte ure popoldan že vlečemo čelno svetilko iz nahrbtnika. 
Ob zvoku smuči in soju luči se pod nogami lesketajo snežinke, na nebu pa prečudoviti 
pojav severnega sija, ki me še vedno vsakič znova pusti brez besed. Ta zelena svetloba, 
ki poplesuje na nebu in jo lahko občudujem le na skrajnem severu oziroma jugu, me 
opominja na dragocenosti Islandije in seveda ne morem iz svoje kože, zato skušam s 
kamero ujeti vsak trenutek te čarobnosti, čeprav to pomeni prebedeti noč(i).  

Nadaljevanje

Po petih dneh karantene sva bila pripravljena na nadaljevanje poti, vendar se nama je ponudila neprecenljiva izkušnja. 
Povabili so naju na večdnevno potovanje po zahodnih fjordih (West Fjords) z jadrnico. Seveda sva se na povabilo takoj 
odzvala in odpravila na skrajni severovzhod. Preden sva lahko začela jadrati, sem moral opraviti še zadnje obvezno 
testiranje, s katerim sem karanteno zaključil. Že sama pot do pristanišča na zahodnih fjordih je dolga, midva pa sva 
morala narediti še ovinek v Reykjavik in z negativnim testom sva se končno podala na pot. Po desetih urah vožnje po 
neskončno dolgih, zavitih fjordih se ti zdi, da poti ne bo nikoli konec. Vmes, sredi same divjine, se nama je pokvaril še 
»avtodom«, najbližje mesto pa je bilo več kot uro stran. Po vseh dogodkih na poti sva pozno zvečer končno dosegla 
pristanišče Ísafjörður. Vso potrebno opremo skupaj s smučmi sva vrgla na krov in že smo pluli po grenlandskem morju 
proti zelo odmaknjenemu naravnemu rezervatu Hornstrandir. Zbudil sem se, ko smo bili že zasidrani v prečudovitem 
fjordu, v mistični meglici, ki nas je spremljala vse naslednje dni. Islandcem malo slabše vreme ne predstavlja ovire, 
izkoristijo vsak trenutek svetlobe. Dneve smo preživeli na smučeh, večere in noči pa na jadrnici. Odšli smo na prav 
posebne smučarske ture. Kaj je bilo tako posebnega? Dostop do fjordov je mogoč le s čolnom. Izredno poseben občutek 
je naložiti smuči in nahrbtnik z jadrnice na čoln ter se z njim odpraviti proti obali. S pancerji na nogah narediš še dva, 
tri korake po morju in nato stopiš na smuči. Razmere pa ... Raj vsakega ljubitelja smučanja, kaj šele turnega smučanja. 
Nedotaknjen pršič, ki pokriva vulkanska tla, popolna tišina in čudovit razgled. Siggi in jaz sva izkoristila idealne pogoje za 
snemanje poučnega videoposnetka o turnem smučanju za islandsko gorniško platformo. 
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Smučarsko doživetje

Razčlenjena Islandija s tisočerimi fjordi ponuja resnično izjemno smučarsko 
doživetje z razgledi, o katerih lahko marsikje v Evropi le sanjajo. Morje te spremlja 
tako ob vzponu kot spustu. Kdo bi se branil smučati po nedotaknjenem snegu s 
pogledom na morje? Ena izmed takšnih lokacij leži na skrajnem severu na t. i. 
polotoku Troll, kjer se prava turna smuka šele začne. Po mojem mnenju je to ena 
izmed destinacij, ki jih mora vsak strasten turno smučar na potovanju po Islandiji 
obiskati. Gorovje se sicer dviga le do višine 1500 metrov, a vse ture se začnejo 
pri morju. Najvišji vrh Islandije Hvannadalshnjúkur namreč sega le 2110 metrov 
visoko. Ture so kratke, nezahtevne, a sladke, predvsem pa ponujajo neizmerno 
uživanje. Tu sva preživela zadnji teden in imela prečudovito sončno vreme brez 
oblačka, kar je za ta otok kar neverjetno. Večni pršič, ki v izredno mrzlih pogojih 
in klimi zdrži dolgo, nama je omogočal neprecenljive vzpone in spuste. Po turi pa 
sva si po navadi privoščila najpopularnejšo islandsko jed – burger, za pripravo 
katerega so Islandci resnično strokovnjaki. Za piko na i pa sva se namakala 
v termalnih vrelcih, ki jih tam ne manjka, saj je dežela vulkanskega izvora s 
tisočerimi izviri tople vode. Ves trud je s tem poplačan.

Vedno z lastnim prevozom

Pravo doživetje na Islandiji ponuja potovanje z avtomobilom, saj javnega 
prevoza ni. Islandija, kot sem že večkrat zapisal, ponuja nešteto možnosti, zato 
je pametno s seboj vzeti čim več opreme za različne dejavnosti, saj je vreme 
tisto, ki bo delno narekovalo potek potovanja. Čeprav je bila zima, sva izkusila 
jadranje, ledno plezanje, pohode, turno smučanje, kopanje ... in seveda severni 
sij. Ko se je moj delovni dopust počasi začel iztekati, sva se po dveh tednih z 
najinim »avtodomom« odpravila nazaj proti glavnemu mestu Reykjavik, kjer 
sva pot začela. Med vožnjo sem opazoval okolico, hribe s primernimi nakloni 
za smuko, slapove za ledno plezanje in travnike ter že koval načrte za naslednji 
obisk svojega drugega doma. Islandija, čeprav majhna, ponuja ogromno. 
Resnično težko je z besedami opisati bogastvo narave na tem otoku. V upanju na 
ponovno snidenje – adijo, draga Islandija!
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86
Ingemar Stenmark je najboljši smučar vseh časov. Je lastnik številnih 

neverjetnih smučarskih rekordov. Med drugim je zmagal kar na 86 tekmah 
svetovnega pokala, kar je dosežek, ki je že več kot 30 let nedotaknjen. Vse 

od prve do zadnje je dosegel na smučeh znamke Elan.

  Gregor Šket   Arhiv Elan

Stenmark se je podpisal tudi pod nekaj drugih rekordov in dosežkov, ki se 
zdijo kot iz rubrike Saj ni res, pa je. V sezoni 1978/79 je zmagal na vseh 
desetih veleslalomih. Če k temu prištejemo še zmago na zadnji tekmi 
sezone 1977/78 in zmage na prvih štirih tekmah v sezoni 1979/80, je 
neverjetni zmagoviti niz trajal za kar 15 zmag. Tudi v zimi 1979/80 je z 
izjemo enega tretjega mesta dobil vseh osem veleslalomov tiste zime. 
Nekoč je na kitzbühelskem slalomu drugouvrščenega Phila Mahra prehitel 
za več kot tri sekunde, na veleslalomu v Jasni pa Bojana Križaja za debele 
štiri sekunde. Zato so njegovi tekmeci uvedli interni štos in svoje zaostanke 
preračunavali glede na čas drugouvrščenega. 
Do zanimivega podatka je prišel njegov dolgoletni serviser in zaupnik Jure 
Vogelnik, ki je izračunal, da je v svoji karieri skupno kar 165 krat stal na 
odru za zmagovalce. To pomeni, da je skoraj pol leta svoje kariere vsak dan 
stopil na zmagovalni oder.
Ima popolno zbirko vseh dragocenih smučarskih lovorik, saj je osvojil tudi 
dva naslova olimpijskega in tri naslove svetovnega prvaka. Tudi teh medalj 
bi bilo v njegovi vitrini še več, če mu ne bi birokrati preprečili nastopa na 
olimpijskih igrah v Sarajevu. 
Ob vsem tem pa je bil tudi vsesplošni športni talent. Salto nazaj je obrnil 
kot za šalo, tudi na ulici, če je bilo treba. Z mesta je v daljino skočil krepke 
tri metre. Po vrvi je hodil kot akrobat. Pred nekaj leti pa je svoje motorične 
sposobnosti prikazal tudi kot plesalec v švedskem televizijskem spektaklu 
Zvezde plešejo.

86 je smučarska čarobna številka. Je standard za neverjetno in 
nedosegljivo. Postavil ga je legendarni Šved Ingemar Stenmark, ki 
je med decembrom 1974, ko je v Madonni di Campiglio prvič stal 
na najvišji stopnički, in februarjem 1989, ko se je v Aspnu še zadnjič 
povzpel na vrh, zbral 86 zmag (40 v slalomu, 46 v veleslalomu). 
Dosegel jih je v času, ko superveleslaloma še ni bilo, smuka pa sploh 
ni vozil. Takrat so smučali še s sulicami, s katerimi je na nepredstavljiv 
način znal celo rezati loke. In vseh 86 zmag je dosegel s smučmi Elan. 
Nosile so oznake Impuls, RC04, RC05, RC08, RC GS, RC SL, Comprex ...
Zmagoval je tako suvereno in tako pogosto, da so zaradi njega 
celo spreminjali tekmovalna pravila. Nekatera so bila popolnoma 
nesmiselna, vendar so mu z njimi preprečili, da bi serijsko osvajal tudi 
kristalne globuse. Do neke mere jim je to celo uspelo, saj je osvojil 
»le« tri velike in 16 majhnih. Z današnjim načinom točkovanja bi jih 
bilo verjetno še precej več, vendar mu njegovega zbiranja posamičnih 
zmag ni mogel preprečiti nihče. Lovili so ga številni izjemni smučarji. 
Alberto Tomba se je ustavil pri številki 50. Hermann Maier je zmogel do 
številke 54. Vreni Schneider je dosegla še eno več. Annemarie Moser¬ 
Pröll jih je zbrala 62. Marcel Hirscher je kariero končal pri številki 67. 
Še najbolj se mu je približala Lindsey Vonn, ki je čisto odkrito napadala 
Stenmarkov dosežek, vendar dlje kot do 82 zmag ni zmogla. Med 
aktivnimi smučarkami pa mu je najbližja in morda tudi najbolj nevarna 
Mikaela Shiffrin, ki je trenutno pri 69 zmagah.
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Smuči so tudi neke vrste slikarsko platno. Sicer nekoliko 
nenavadno podolgovatega formata, a vendarle. In s svojimi 
podobami pripovedujejo zgodbe iz smučarske zgodovine. Veliko 
jih je. O popolnih zavojih, prvih smučarskih korakih, gorah, 
nepozabnih doživetjih, o vzponih, padcih in podvigih, o zmagah in 
porazih ...
Lahko bi rekli, da ima tudi smučarsko-slikarska umetnost različna 
obdobja. Vse se je začelo z leseno dobo, ko so bile smuči tudi na 
zgornji površini lesene, le sem ter tja so imele na različne načine 
zapisana imena mojstrov, ki so jih izdelali. Potem so prišle barve. 
To je bilo neke vrste monokromatsko-minimalistično obdobje. 
In potem se je zgodilo prelomno leto 1963. Takrat je Elanovcem 
njihov nemški dobavitelj laka predstavil tehnologijo sitotiska, 
za katero je bil prepričan, da bi bila uporabna tudi pri dekoraciji 
zgornje površine smuči. Takratni Elanov oblikovalec Andrej 
Čufer mlajši je kmalu dobil prvo sito in se začel ukvarjati s 
celotno zasnovo uporabe te takrat razmeroma mlade tiskarske 
tehnologije. Ko so v Elanu domislili vse potrebne postopke, so bili 
lahko pri snovanju podobe smuči prilagodljivejši in ustvarjalnejši. 
Pred tem so morali Elanove nalepke, na katerih je bil praviloma 
le napis Elan, pripravljati mesece vnaprej, sitotisk pa jim je 
omogočil spremembe tako rekoč z danes na jutri. Sicer so imeli 
težave z materiali, posebnimi fotoobčutljivimi emulzijami in 
ustreznimi tkaninami, pa tudi z znanjem, ki so ga po drobcih 
nabirali na različnih sejmih. Kljub temu so uspešno premagali 

večino začetnih težav in postali prvi izdelovalec smuči, ki je 
tehnologijo sitotiska uporabljal za oblikovanje dizajna smuči. S 
to novo tiskarsko tehnologijo se je dobesedno odprl nov svet, saj 
so se pri oblikovanju grafičnega videza smuči lahko popolnoma 
prepustili ustvarjalnosti in domišljiji. Že leta 1964 so dokazali, 
kaj vse omogoča nova tehnika. Takrat so za svetovno novinarsko 
prvenstvo v smučanju izdelali izredno zanimive smuči, katerih 
zgornjo površino so krasila imena oziroma zaščitni znaki vseh 
najpomembnejših časopisov in publikacij tistega časa. 
Postopek sitotiska je pravzaprav neke vrste začetek nove dobe 
dizajna smuči. V naslednjih letih je bilo v igri kar nekaj variacij. Do 
leta 1989 so sitotisk izvajali neposredno na smučko. Med letoma 
1989 in 1995 je bila v veljavi kombinacija sitotiska na smučko 
in sitotiska na prozorno oblogo, ki se je v nadaljevanju v procesu 
sestave smuči vstavila v smučko kot zgornja plast. Med letoma 
1995 in 2011 so izvajali sitotisk na oblogo, pozneje pa je prišla v 
veljavo kombinacija digitalnega tiska in sitotiska na oblogo. 
Elan je edini smučarski proizvajalec, katerega zgodbo in 
zgodovino si je mogoče ogledati v posebnem muzeju. V Begunjah 
na Gorenjskem je namreč že nekaj let odprt izredno zanimiv Alpski 
smučarski muzej Elan, v katerem so na ogled tudi legendarne 
smuči, ki so jih leta 1964 izdelali za novinarsko svetovno 
prvenstvo v smučanju, poleg tega pa še številne druge smuči 
ter zgodbe o mejnikih, s katerimi je Elan v svoji več kot 75-letni 
zgodovini spreminjal smučanje. 

  Rebeka Lah   Arhiv Elan, iStock Photo

Elan je že v šestdesetih letih kot prvi smučarski 
proizvajalec začel uporabljati tiskarsko tehnologijo 

sitotiska za oblikovanje podobe smuči.

SMUČKA KOT 
SLIKARSKO 

PLATNO
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  Rok Rozman   Sandi Bertoncelj, Martina Radekova

Smučanje je nastalo iz iskrene ljubezni do zime in gora. 
Vmes je morda celo nekoliko zašlo, a zadnja zima je 

dokaz, da je še vedno lahko točno takšno, kakršno je v 
svojem bistvu. 

V zgodnjem jutru tresoč stopam iz mrzlega bivaka v vlažne smučarske 
čevlje. Na zamrznjene smuči se trudim nalepiti kože, saj sem to 
sinoči, opojen s snežnimi dogodivščinami, seveda pozabil. Del sebe mi 
pravi: Pojdi nazaj v toplo spalno vrečo. Drugi del pa zasliši skovikanje 
koconogega čuka, opazi sramežljivo svitanje za vzhodnim grebenom 
in zazna tisti nezamenljivi vonj pomladi v gorah. Brez razmišljanja in 
obotavljanja se zaženem navkreber. Kot bik v maline. Skrbi pustim za 
seboj, vseeno pa med dolgo hojo premlevam globoke misli; hipnotično 
gibanje med turno smuko jim nekako pomaga, da dosežejo spoznanja, 
ki jih v dolini enostavno ne bi. Ob zori zapojejo še ruševci.
Med hojo se jasno zavem, da vsi deli opreme, ki jo uporabljam, ob 
njihovi proizvodnji za seboj pustijo odtise. Prav tako kot jaz z vsakim 
korakom rišem vzporednici navkreber. Tako to pač je, vsa bitja s svojim 
življenjem puščajo odtise, take in drugačne. Volk in gams jih skušata 
prikriti, ker se jima to obrestuje. Podobno se dandanes godi nam. A 
če želim smučati in sem odkrit, bom to težko počel brez smuči. In 
pancerjev, palic, jakne, čelade, nahrbtnika, rokavic … Zakaj bi imel 
slabo vest, da se preganjam po hribih, ko pa ravno ob tem razvijam 
povezavo z njimi?  Ravno ta je namreč nujno potrebna za to, da se 
bom zaljubil vanje in jih bom, če bo treba, branil pred buldožerji in 
nepotrebnimi novimi mega »resorti«. Zadeve so vedno relativne. Tako 
kot je vrh gore od doline oddaljen manj kot njegova absolutna višina, 
tako nekaj posekanih dreves za izdelavo smučke relativno odtehta 
škodo naravi s tem, ker ljudi pripelje na kraje, ki jim vzamejo sapo. 
Naravovarstvo ni izključitev človeka iz narave, pač pa vabilo človeku v 
naravo, da jo intimno spozna in se sam odloči, ali bi ji rad pomagal. Le 
tako se rojevajo pravi borci za očuvanje neokrnjenih kotičkov, saj tako 
kot drugje tudi tu deluje vzročno posledična povezava. 
Vzgib o trajnostnih izdelkih, prijaznih do okolja in ljudi, je zdrav in 
dober. Človeštvo je do danes prikorakalo prav zaradi tega, ker je bilo 
trajnostno naravnano. Kjer še prebiva zdrava pamet, je kmetu jasno, da 
v Alpah nima smisla gojiti kengurujev, da z enim majhnim travnikom 
ne more preskrbeti 12 krav, pač pa dve, in da je za gradnjo senika ter 
ograj bolje uporabljati les iz okoliških gozdov, ker je enostavno lažje 
in ceneje iz drevesa izdelati deske bližje domu, pa še »bolj ziher« je. 
Zaradi tega tudi brani gozdove, travnike in reke okoli svojega doma. 
Enako je smučarju stare šole jasno, da je domača gora ali majhno 
lokalno smučišče najboljši poligon. Zaradi tega bo z obiskom tistega 
kuclja podpiral njegovo obratovanje. Gre za enostaven prastar koncept, 
da si pač ne odžagaš veje, na kateri sediš. Takšno vedenje se seveda ni 
razvilo naključno – kot pri preostalih procesih je evolucija izbrala pravo. 
Ali, če hočete, trajnostno. 
Za naravo bo glavo dal na tnalo le tisti, ki jo zares pozna; smučar, 
lovec, ribič, pohodnik ali kajakaš. Vsak od njih bo delček narave vsakič, 
ko gre v svoj element, malce spremenil, tako kot bo narava njega. Če 
se nam bo uspelo držati enostavnih naukov naših dedov in babic s 
podeželja, bomo vsi skupaj lahko še dolgo smučali v odročnih dolinah, 
na ravno prav velikih smučiščih z dobrimi, vzdržljivimi smučmi in brez 
slabe vesti.
Če za smučko torej potrebuješ les, s pametjo sekaj drevesa v okolici 
tovarne. Če potrebuješ kovino, poišči lokalnega predelovalca. Ko 
potrebuješ znanje in ideje, daj priložnost ljudem iz okolice tovarne, 
saj bodo le oni zares »pri stvari« in bodo proizvodnji vdihnili življenje. 
Na koncu boš dobil skupnost, neusahljiv vir dobrih idej, ohranil 
funkcionalne gozdove, zanesljivo dobavo materialov in, če boš želel, 
tudi etiketo, ki bo vse omenjene ekshibicije zdrave pameti deklarirala 
kot zeleno in trajnostno. 
Na srečo kaj takega še obstaja. Eno takšnih skupnosti je najti pod 
Krpinom v Begunjah.

SMUČANJE
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RIPSTICK
TOUR 94
Atk

PRODAJNA KODA
ADHJJP21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Bridge 
Technology,
360° Sidewall, 
Laminated
Woodcore, Carbon
Reinforcement, 
Fiberglass

GEOMETRIJA
129/94/109

DOLŽINA/RADIJ
157 (12.0), 164(13.7),
171(15.6), 178(17.4),
185(19.4)∙ 

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
C-RAIDER 12 - 97 mm

RIPSTICK
TOUR  88
Atk

PRODAJNA KODA
ADKJPV21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Bridge 
Technology,
360° Sidewall, 
Laminated
Woodcore, Carbon
Reinforcement, 
Fiberglass

GEOMETRIJA
128/88/108 

DOLŽINA/RADIJ
156(14.8), 163(15.6),
170(16.8), 177(17.6),
184(18.8)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
C-RAIDER 12 - 91 mm

AMPHIBIO
18 Ti2
Fusion X

PRODAJNA KODA
ABHGFQ20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA 
Amphibio TruLine 
Technology, RST 
Sidewall, Laminated 
Woodcore,
Dual Ti

GEOMETRIJA
121/73/104 

DOLŽINA/RADIJ
160(13.3), 166(14.5), 
172(15.7), 178(17.0)  

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X 

VEZ
EMX 12.0 GW FUSION 
X BLK/SIL

AMPHIBIO 
16 Ti
Fusion X

PRODAJNA KODA
ABIGBS20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, RST 
Sidewall, Laminated 
Woodcore, 
Mono Ti 

G  EOMETRY
121/73/104

DOLŽINA/RADIJ
160(13.3), 166(14.5), 
172(15.7), 178(17.0) 

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X

VEZ
EMX 12.0 GW FUSION 
X BLK/GRN

AMPHIBIO 
14 Ti 
Fusion X   

PRODAJNA KODA 
ABJGFT20

PROFIL
Amphibio  

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, RST 
Sidewall, PowerShell, 
Power Woodcore, 
Mono Ti

G  EOMETRY
125/76/104  

DOLŽINA/RADIJ
152(11.6), 160(13.1), 
168(14.6), 176(16.2) 

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X 

VEZ
EMX 11.0 GW FUSION 
X BLK/GRN

AMPHIBIO 
12 C
Power Shift

PRODAJNA KODA 
ABKGFW20

PROFIL
Amphibio  

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, RST 
Sidewall, PowerShell, 
Power 
Woodcore, 
Carbon 

G  EOMETRY
125/76/104 

DOLŽINA/RADIJ
152(11.6), 160(13.1), 
168(14.6), 176(16.2) 

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift 

VEZ
ELS 11.0 GW SHIFT 
BLK/GRN 

WINGMAN 86 CTI
Fusion X/Flat

PRODAJNA KODA
ABAHBR21, ABAHBS21 
(Flat)

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology,  
SST Sidewall, Tubelite 
Woodcore,  
Carbon Rods, Mono Ti 

G  EOMETRY
130/86/115

DOLŽINA/RADIJ
160(13.8), 166(14.7), 
172(15.6), 178(16.5), 
184(17.4)

SISTEM/PLOŠČA 
Fusion X / Flat

VEZ
EMX 12.0 GW 
FUSION X 
BLK/GRN

WINGMAN 86 TI 
Fusion X/Flat

PRODAJNA KODA
ABDHBX21, ABDHBY21 
(Flat)

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, 
SST Sidewall, 
Laminated Woodcore, 
MonoTi

G  EOMETRY
130/86/115

DOLŽINA/RADIJ 
160(13.8), 166(14.7), 
172(15.6), 178(16.5), 
184(17.4)

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X / Flat

VEZ
EMX 11.0 GW 
FUSION X 
BLK/GRN

WINGMAN 82 CTI 
Fusion X/Flat

PRODAJNA KODA
ABBHBT21, ABBHBU21 
(Flat) 

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology,  
SST Sidewall, TubeLite 
Woodcore,  
Carbon Rods, Mono Ti

G  EOMETRY
129/82/112

DOLŽINA/RADIJ
160(12.0), 166(13.1),
172(14.3), 178(15.5), 
184(16.7)

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X / Flat

VEZ
EMX 12.0 GW 
FUSION X
BLK/ORG

WINGMAN 82 TI 
Power Shift/Flat

PRODAJNA KODA
ABFHBV21, ABFHBW21 
(Flat) 

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology,  
SST Sidewall, 
Laminated Woodcore,
Mono Ti

G  EOMETRY
129/82/112 

DOLŽINA/RADIJ
160(12.0), 166(13.1),
172(14.3), 178(15.5), 
184(16.7)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift / Flat

VEZ
ELX 11.0 GW SHIFT 
BLK/ORG

WINGMAN 78 TI 
Power Shift

PRODAJNA KODA
ABGHBZ21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology,  
SST Sidewall, 
PowerShell,  
Power Woodcore, 
Mono Ti

G  EOMETRY
125/78/104

DOLŽINA/RADIJ
152(11.6), 160(13.1), 
168(14.6), 176(16.2)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
ELS 11.0 GW SHIFT 
BLK/GRN

WINGMAN 
78 C
Power Shift

PRODAJNA KODA
ABGHKC21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology,  
SST Sidewall, 
PowerShell,  
Power Woodcore, 
Carbon

GEOMETRIJA
125/78/104

DOLŽINA/RADIJ
152(11.6), 160(13.1), 
168(14.6), 176(16.2)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
EL 10.0 GW 
SHIFT
BLK/ORG

RIPSTICK 116 

PRODAJNA KODA
ADAGCX20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
Sidewall, TubeLite 
Woodcore, Carbon 
Rods, VaporTip, 
Fibreglass 

GEOMETRIJA
146/116/132  

DOLŽINA/RADIJ
177(19.4), 185(20.4), 
193(23.3) 

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK 17 MN W_O 
BRAKE

RIPSTICK 106

PRODAJNA KODA
ADBGDC20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
Sidewall, TubeLite 
Woodcore, Carbon 
Rods, VaporTip, 
Fibreglass  

GEOMETRIJA
143/106/120

DOLŽINA/RADIJ
164(16.0), 172(17.0), 
180(18.1), 188(20.4) ∙ 

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ATTACK 14 MN W_O 
BRAKE

RIPSTICK 106 
BLACK 
EDITION

PRODAJNA KODA
ADAHPB21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
sidewall, TubeLite 
Woodcore, QuadRod 
Reinforcement, 100% 
Recycled Vapor Tip 
Inserts

GEOMETRIJA
143/106/120

DOLŽINA/RADIJ
164(16.0), 172(17.0), 
180(18.1),
188(20.4)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK 14 MN W_O 
BRAKE

RIPSTICK 96 
BLACK 
EDITION

PRODAJNA KODA
ADDHMV21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
sidewall, TubeLite 
Woodcore, QuadRod 
Reinforcement, 100% 
Recycled Vapor Tip 
Inserts

GEOMETRIJA
136/96/110 

DOLŽINA/RADIJ
164(15.1),
172(16.2),
180(18.0),
188(19.5) 

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK 11 MN W_O 
BRAKE

RIPSTICK 96 

PRODAJNA KODA
ADCGDF20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
Sidewall, TubeLite 
Woodcore, Carbon 
Rods, VaporTip, 
Fibreglass 

GEOMETRIJA
136/96/110  

DOLŽINA/RADIJ
164(15.1), 172(16.2), 
180(18.0), 188(19.5) ∙ 

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ATTACK 14 MN W_O 
BRAKE

RIPSTICK 88 

PRODAJNA KODA
ADDGEE20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, 
SST Sidewall, 
TubeLite Woodcore, 
Carbon Rods, VaporTip, 
Fibreglass 

GEOMETRIJA
130/88/105 

DOLŽINA/RADIJ
148(13.0), 156(13.7), 
164(14.2), 172(15.4), 
180(17.0), 188(18.9) 

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ATTACK 11 MN W_O 
BRAKE

VOYAGER
BLACK
Fusion X

PRODAJNA KODA
AARHLK20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA 
Amphibio TruLine 
Technology, Connect 
Technology, Laminated 
Woodcore, Titanium 
Reinforcement, 
Carbon Box

GEOMETRIJA
127/78/110 

DOLŽINA/RADIJ
160(12.6), 166(13.7), 
172(14.9)  

SISTEM/PLOŠČA
Carbon Reinforced 
Fusion Plate 

VEZ
EMX 12.0 GW FUSION X

VOYAGER
PINK
Fusion X

PRODAJNA KODA
AARHLM20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA 
Amphibio TruLine 
Technology, Connect 
Technology, Laminated 
Woodcore, Titanium 
Reinforcement, 
Carbon Box

GEOMETRIJA
127/78/110 

DOLŽINA/RADIJ
160(12.6), 166(13.7), 
172(14.9)  

SISTEM/PLOŠČA
Carbon Reinforced 
Fusion Plate 

VEZ
EMX 12.0 GW FUSION X

VOYAGER
GREEN
Fusion X

PRODAJNA KODA
AARHLL20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA 
Amphibio TruLine 
Technology, Connect 
Technology, Laminated 
Woodcore, Titanium 
Reinforcement, 
Carbon Box

GEOMETRIJA
127/78/110 

DOLŽINA/RADIJ
160(12.6), 166(13.7), 
172(14.9)  

SISTEM/PLOŠČA
Carbon Reinforced 
Fusion Plate 

VEZ
EMX 12.0 GW FUSION X

IBEX TACTIX 
CARBON ION 12

PRODAJNA KODA
ADPEPU18

PROFIL
Mountain Rocker 

TEHNOLOGIJA
Bridge Technology, 
TubeLite Woodcore, 
Folding ski 
TEHNOLOGIJA, 
Fibreglass, Carbon 
Rods 

GEOMETRIJA
120/84/105 

DOLŽINA/RADIJ
163(18.0/17.0), 
170(19.0/18.0)

SISTEM/PLOŠČA
Tactix Carbon Plate 

VEZ
ION 12 Demo 
BLK

IBEX 84
CARBON

PRODAJNA KODA
ADMEUN19

PROFIL
Mountain Rocker 

TEHNOLOGIJA
Bridge Technology, 
TubeLite Woodcore, 
Carbon Rods, Vapor 
Inserts, CYA Plate, 
Fibreglass  

GEOMETRIJA
120/84/105

DOLŽINA/RADIJ
149(16.0/15.0), 
156(17.0/16.0), 
163(18.0/17.0), 
170(19.0/18.0), 
177(20.0/19.0)  

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ION 12 Demo 
BLK

IBEX 94 CARBON

PRODAJNA KODA
ADKEUD19

PROFIL
Mountain Rocker

TEHNOLOGIJA
Bridge Technology, 
TubeLite Woodcore, 
Carbon Rods, Vapor 
Inserts, CYA Plate, 
Fibreglass 

GEOMETRIJA
130/94/111 

DOLŽINA/RADIJ
163(18.9), 170(20.1), 
177(21.2), 184(22.7)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ION 12 Demo 
BLK

IBEX 84

PRODAJNA KODA
ADNEYB19

PROFIL
Mountain Rocker

TEHNOLOGIJA
Bridge TEHNOLOGIJA, 
Laminated Woodcore, 
Vapor Inserts, CYA 
Plate, Fibreglass

GEOMETRIJA
120/84/105

DOLŽINA/RADIJ
149(16.0/15.0), 
156(17.0/16.0), 
163(18.0/17.0), 
170(19.0/18.0), 
177(20.0/19.0)   

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ION 12 Demo 
BLK

IBEX 78

PRODAJNA KODA
ADOEUP19

PROFIL
Mountain Rocker 

TEHNOLOGIJA
Bridge TEHNOLOGIJA, 
Laminated Woodcore, 
Vapor Inserts, 
CYA Plate, 
Fibreglass 

GEOMETRIJA
114/78/100

DOLŽINA/RADIJ
149(16.0/15.0), 
156(17.0/16.0), 
163(18.0/17.0), 
170(19.0/18.0), 
177(20.0/19.0)  

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ION 12 Demo 
BLK

ELEMENT BLACK 
RED
Light Shift

PRODAJNA KODA
ABFHQY21

PROFIL
Parabolic Rocker

TEHNOLOGIJA
Groove TEHNOLOGIJA, 
Power Shell, Dual 
Woodcore, Fibreglass

GEOMETRIJA
127/76/102 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.6), 152(12.0),
160(13.5), 168(15.2), 
176(16.9)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift

VEZ
EL 10.0 GW 
SHIFT 
BLK/BLK

ELEMENT ORANGE 
Light Shift

PRODAJNA KODA
ABFHQX21

PROFIL
Parabolic Rocker

TEHNOLOGIJA
Groove TEHNOLOGIJA, 
Power Shell, Dual 
Woodcore, Fibreglass

GEOMETRIJA
127/76/102 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.6), 152(12.0),
160(13.5), 168(15.2), 
176(16.9)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift

VEZ
EL 10.0 GW 
SHIFT 
BLK/ORG

ELEMENT GREEN 
Light Shift

PRODAJNA KODA
ABMHQZ21

PROFIL
Parabolic Rocker

TEHNOLOGIJA
Groove TEHNOLOGIJA, 
Power Shell, Dual 
Woodcore, Fibreglass

GEOMETRIJA
127/76/102 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.6), 152(12.0),
160(13.5), 168(15.2), 
176(16.9)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift

VEZ
EL 10.0 GW 
SHIFT 
BLK/GRN

KOLEKCIJA
SMUČI
ELAN
2021/2022
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KOLEKCIJA
SMUČI
ELAN
2021/2022

TWEENER /
JUNIOR

RIPSTICK 
86 T

PRODAJNA KODA
ADGGEA20

PROFIL
Mountain Rocker 

TEHNOLOGIJA
SST Sidewall, 
Laminated Woodcore, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
123/86/112 

DOLŽINA/RADIJ
138(11.5), 148(12.9), 
158(15.0), 168(16.7)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK2 11 
GW W_O BRAKE

RIPSTICK 
86 TW

PRODAJNA KODA
ADGGDY20

PROFIL
Mountain Rocker

TEHNOLOGIJA
SST Sidewall, 
Laminated Woodcore, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
123/86/112 

DOLŽINA/RADIJ
138(11.5), 148(12.9), 
158(15.0), 168(16.7)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK2 11 
GW W_O BRAKE

KOLEKCIJA
SMUČI
ELAN
2021/2022

RC WINGMAN
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFCHSG21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
EST Sidewall, Channel 
Woodcore, Fibreglass 

GEOMETRIJA
115/70/100

DOLŽINA/RADIJ
120(7.4), 130(9.0), 
140(10.4), 150(11.9),
160 (13.7)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT BLK

ACE SCX
Fusion X
Plate

PRODAJNA KODA
AAJHRC21, AAJHRF21 
(Plate)

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
Ace Arrow Technology, 
RST Sidewall, 
R2 Frame
Woodcore, 
Dual Ti, Power 
Rebound System

GEOMETRIJA
113/67/100 

DOLŽINA/RADIJ
155(13.5), 161(14.3),
167(15.1), 173(15.9), 
179(16.7) 

SISTEM/PLOŠČA
PRS (Fusion X + 
Composite plate) /
WCR 14 Raceplate

VEZ
EMX 12.0 GW 
FUSION X 
BLK/BLUE / ER. 17.0 
FREEFLEX ST BRAKE

ACE GSX
Fusion X

PRODAJNA KODA
AAJHRB21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
Ace Arrow Technology,
RST Sidewall, 
R2 Frame
Woodcore, 
Dual Ti, Power 
Rebound System

GEOMETRIJA
110/69/94

DOLŽINA/RADIJ
169(17.4), 174(19.0), 
179(21.1)
  
SISTEM/PLOŠČA
PRS (Fusion X + 
Composite plate) 

VEZ
EMX 12.0 GW 
FUSION X 
BLK/BLUE

ACE SLX
Fusion X

PRODAJNA KODA
AAKHRD21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
Ace Arrow Technology,
RST Sidewall, 
R2 Frame
Woodcore, 
Dual Ti, Power 
Rebound System

GEOMETRIJA
121/68/104 

DOLŽINA/RADIJ
149(10.0),
154(11.0), 159(12.0), 
164(12.8), 169(13.5)

SISTEM/PLOŠČA
PRS (Fusion X + 
Composite plate) 

VEZ
EMX 12.0 GW 
FUSION X 
BLK/BLUE

ACE SL
Fusion X

PRODAJNA KODA
AALHRE21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
Ace Arrow Technology,
RST Sidewall, 
R2 Frame
Woodcore, MonoTi, 
Power Rebound 
System

GEOMETRIJA
121/68/104 

DOLŽINA/RADIJ
154(11.0),
159(12.0), 164(12.8), 
169(13.5)

SISTEM/PLOŠČA
PRS (Fusion X + 
Composite plate) 

VEZ
EMX 11.0 GW 
FUSION X 
BLK/GREEN

JETT 
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFDHSH21

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex Technology,  
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass

GEOMETRIJA
101/69/90

DOLŽINA/RADIJ
70(2.5), 80(3.5), 
90(4.8), 100(6.2), 
110(7.0), 120(8.6), 
130(9.4), 140(11.2), 
150(13.1)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT BLK

RC MAGIC
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFBHSF21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
EST Sidewall, Channel 
Woodcore, Fibreglass 

GEOMETRIJA
115/70/100

DOLŽINA/RADIJ
120(7.4), 130(9.0), 
140(10.4), 150(11.9),
160 (13.7)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT WHT

RC ACE 
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFAHSE21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
EST Sidewall, Channel 
Woodcore, Fibreglass 

GEOMETRIJA
115/70/100

DOLŽINA/RADIJ
120(7.4), 130(9.0), 
140(10.4), 150(11.9),
160 (13.7)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT BLK

MAXX
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFDHSK21

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex TEHNOLOGIJA,  
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass

GEOMETRIJA
101/69/90

DOLŽINA/RADIJ
70(2.5), 80(3.5), 
90(4.8), 100(6.2), 
110(7.0), 120(8.6), 
130(9.4), 140(11.2), 
150(13.1)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT BLK

MAXX BLK RED
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFDHSK21

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex Technology,  
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass

GEOMETRIJA
101/69/90

DOLŽINA/RADIJ
70(2.5), 80(3.5), 
90(4.8), 100(6.2), 
110(7.0), 120(8.6), 
130(9.4), 140(11.2), 
150(13.1)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT BLK 

STARR
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFDGBH20

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex Technology,  
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass

GEOMETRIJA
101/69/90

DOLŽINA/RADIJ
70(2.5), 80(3.5), 
90(4.8), 100(6.2), 
110(7.0), 120(8.6), 
130(9.4), 140(11.2), 
150(13.1)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT WHT

SKY
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AFFEZG19

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex Technology,  
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass

GEOMETRIJA
101/69/90

DOLŽINA/RADIJ
70(2.5), 80(3.5), 
90(4.8), 100(6.2), 
110(7.0), 120(8.6), 
130(9.4), 140(11.2), 
150(13.1)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5_7.5 GW 
SHIFT WHT

PORSCHE DESIGN 
ELAN ACE
Fusion X + PRS

PRODAJNA KODA
AAJHNV21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
Ace Arrow Tech.,
RST Sidewall, 
R2 Frame
Woodcore, 
Dual Ti, Carbon 
reinforcemen,
Power Rebound 
System

GEOMETRIJA 
113/67/100

DOLŽINA/RADIJ
161(14.3),
167(15.1),
173(15.9),
179(16.7)

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X + Power 
Rebound System

VEZ
EMX 12.0 GW
FUSION X 
BLK/SIL

PORSCHE DESIGN 
ELAN AMPHIBIO
Fusion X

PRODAJNA KODA
ABBHNP21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
TEHNOLOGIJA, SST 
Sidewall, Laminated 
Woodcore, 
Mono Ti, Carbon 
reinforcemen

GEOMETRIJA
129/82/112

DOLŽINA/RADIJ
160(12.0),
166(13.1),
172(14.3),
178(15.5)

SISTEM/PLOŠČA
Fusion X

VEZ
EMX 12.0 GW 
FUSION X 
BLK/SIL

SLING SHOT
Flat

PRODAJNA KODA
ADRGJP20

PROFIL
JIB Rocker

TEHNOLOGIJA
Monoblock, Laminated 
Woodcore, Fibreglass 

GEOMETRIJA
118/86/113 

DOLŽINA/RADIJ
149(11.9), 156(12.9), 
161(14.0), 166(15.2), 
171(16.3), 176(17.5)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK2 11 GW W_O 
BRAKE

PRODIGY 
Light Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
AESGJT20, AESGJS20 
(Flat)

PROFIL
JIB Rocker

TEHNOLOGIJA
Full Power Cap, Dual 
Woodcore, Fibreglass 

GEOMETRIJA
116/84/111 

DOLŽINA/RADIJ
155(13.8), 165(16.1), 
175(18.4)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift / Flat 

VEZ
EL 10.0 GW SHIFT 
BLK/BLK, ATTACK2 11 
GW W_O BRAKE

LEELOO
Light Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
AESGJR20, AESGJF20 
(Flat)

PROFIL
JIB Rocker

TEHNOLOGIJA
Full Power Cap, Dual 
Woodcore, Fibreglass 

GEOMETRIJA
116/84/111 

DOLŽINA/RADIJ
155(13.8), 165(16.1), 
175(18.4)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift / Flat 

VEZ
EL 10.0 GW SHIFT 
BLK/BLK, ATTACK2 11 
GW W_O BRAKE

PRODIGY TEAM 
Quick Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
AETGJW20, AETGJV20 
(Flat)

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass 

GEOMETRIJA
112/81.5/107  

DOLŽINA/RADIJ
125(9.6), 135(10.9), 
145(12.3)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift / Flat

VEZ
EL 4.5_7.5 GW SHIFT 
WB BLK

LEELOO TEAM
Quick Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
AEUGJE20, AEUGJU20 
(Flat)

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
Full Power Cap, 
Synflex, Fibreglass 

GEOMETRIJA
112/81.5/107  

DOLŽINA/RADIJ
125(9.6), 135(10.9), 
145(12.3)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift / Flat

VEZ
EL 4.5_7.5 GW SHIFT 
WB BLK

PRODIGY PRO
Quick Shift

PRODAJNA KODA
AETGHE20

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex Technology, Full 
Power Cap, Synflex, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
105/72/97   

DOLŽINA/RADIJ
95(9.4),
105(7.0),
115(8.8)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5 GW AC 
SHIFT BLK/SIL

LEELOO PRO
Quick Shift

PRODAJNA KODA
 AEUGHF20

PROFIL
EarlyRise Rocker

TEHNOLOGIJA
U-Flex Technology, Full 
Power Cap, Synflex, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
105/72/97   

DOLŽINA/RADIJ
95(9.4),
105(7.0),
115(8.8)

SISTEM/PLOŠČA
Quick Shift

VEZ
EL 4.5 GW AC 
SHIFT WHT
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RIPSTICK
TOUR 94
Atk

PRODAJNA KODA
ADHJMV21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Bridge 
Technology,
360° Sidewall, 
Laminated
Woodcore, Carbon
Reinforcement, 
Fiberglass

GEOMETRIJA
129/94/109

DOLŽINA/RADIJ
157 (12.0), 164(13.7),
171(15.6), 178(17.4)

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
C-RAIDER 12 - 97 mm

WILDCAT 86 CX
Power Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
ACRGHL20, 
ACMGQU20 (Flat)

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, 
SST Sidewall, Tubelite
Woodcore,
Carbon Rods

GEOMETRIJA
127/86/113

DOLŽINA/RADIJ
152(12.9), 158(13.8),
164(14.7), 170(15.6)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift / Flat

VEZ
ELW 11.0 GW
SHIFT 
BLK/PURPLE

WILDCAT 82 CX
Power Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
ACSGAF20, ACNGQV20 
(Flat)

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
TEHNOLOGIJA, 
SST Sidewall, Tubelite
Woodcore,
Carbon Rods

GEOMETRIJA
129/82/112

DOLŽINA/RADIJ
146(11.0),
152(11.0), 158(12.0),
164(13.1),
170(14.3)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift / Flat

VEZ
ELW 11.0 GW
SHIFT 
BLK/TRQ

WILDCAT  82 C
Power Shift/
Flat

PRODAJNA KODA
ACTGKD20, ACPGRA20 
(Flat)

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, SST 
Sidewall, Laminated
Woodcore,Carbon 
Reinforcement

GEOMETRIJA
129/82/112

DOLŽINA/RADIJ
146(11.0),
152(11.0), 158(12.0),
164(13.1)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift / Flat

VEZ
ELW 9.0 GW 
SHIFT
BLK/COR

WILDCAT  76
Light Shift

PRODAJNA KODA
ACUGKE20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, SST 
Sidewall, Laminated
Woodcore
 
GEOMETRIJA
127/76/104

DOLŽINA/RADIJ
144(10.1), 150(11.5),
158(13.9),
166(14.4)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift

VEZ
ELW 9.0 GW 
SHIFT
BLK/PURPLE

IBEX 84W 
CARBON

PRODAJNA KODA
ADMFJH19

PROFIL
Mountain Rocker

TEHNOLOGIJA
Bridge Technology, 
TubeLite Woodcore, 
Carbon Rods, Vapor 
Inserts, 
CYA Plate, Fibreglass 

GEOMETRIJA
120/84/105 

DOLŽINA/RADIJ
149(16.0/15.0), 
156 (17.0/16.0), 
163(18.0/17.0), 
170(19.0/18.0), 
177(20.0/19.0) 

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ION 12 Demo 
BLK

WILDCAT 86 C 
BLACK EDITION
Power Shift

PRODAJNA KODA
ACRHXE21 

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
Technology, SST 
sidewall, Laminated 
Woodcore,
Carbon Reinforcement

GEOMETRIJA
127/86/113 

DOLŽINA/RADIJ
152(12.9),
158(13.8), 164(14.7), 
170(15.6)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
ELX 11.0 GW
SHIFT 
BLK/BLK

WILDCAT 76 C
BLACK EDITION 
Power Shift
 
PRODAJNA KODA
ACUHRP21 

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Amphibio TruLine 
TEHNOLOGIJA, SST 
sidewall, Laminated 
Woodcore,
Carbon Reinforcement

GEOMETRIJA
127/76/104

DOLŽINA/RADIJ
144(10.1), 150(11.5), 
158(13.9), 166(14.4)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
ELX 11.0 GW SHIFT 
BLK/BLK

INSOMNIA 12 C
Power Shift
  

PRODAJNA KODA
ACEGAH20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
TruLine Technology, 
RST Sidewall, 
PowerShell, Power 
Woodcore, Carbon

GEOMETRIJA
125/76/107 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.2), 150(11.6), 
158(13.1), 166(14.6)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift 

VEZ
ELW 9.0 GW SHIFT 
BLK/PURPLE

INSOMNIA 10 
WHITE
Light Shift

PRODAJNA KODA
ACGGKA20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
TruLine Technology, 
RST Sidewall, 
Laminated Woodcore

GEOMETRIJA
127/76/104 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.1), 150(11.5), 
158(13.9), 166(14.4)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift 

VEZ
ELW 9.0 GW SHIFT 
BLK/PURPLE

INSOMNIA 10  
BLACK
Light Shift

PRODAJNA KODA
ACGGKH20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
TruLine Technology, 
RST Sidewall, 
Laminated Woodcore

GEOMETRIJA
127/76/104 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.1), 150(11.5), 
158(13.9), 166(14.4)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift 

VEZ
ELW 9.0 GW SHIFT 
BLK_COR

KOLEKCIJA
SMUČI
ELAN
2021/2022

W STUDIO

SPEED MAGIC
Power Shift

PRODAJNA KODA
ACAHRJ21

PROFIL
Camber

TEHNOLOGIJA
Ace Arrow Technology,
RST Sidewall, 
R2 Frame
Woodcore, 
Dual Ti

GEOMETRIJA
111/67/98

DOLŽINA/RADIJ
149(12.7), 155(13.5),
161(14.3), 167(15.1),
173(15.9)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
ELX 11.0 GW SHIFT 
BLK/BLK

INSOMNIA ELITE TI
Power Shift

PRODAJNA KODA
ACBGJX20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
TruLine Technology, 
RST Sidewall, 
Laminated Woodcore, 
Mono Ti 

GEOMETRIJA
121/71/102

DOLŽINA/RADIJ 
146(10.9), 152(12.3), 
158(13.3), 164(14.6)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
ELX 11.0 GW SHIFT 
BLK/BLK

INSOMNIA 16 TI
Power Shift

PRODAJNA KODA
ACCGAE20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
TruLine Technology, 
RST Sidewall, 
Laminated Woodcore, 
Mono Ti 

GEOMETRIJA
121/73/104 

DOLŽINA/RADIJ
146(11.3), 152(12.2), 
158(13.3), 164(14.5), 
170(15.7)

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift

VEZ
ELW 11.0 GW SHIFT 
BLK/TRQ

INSOMNIA 14 TI
Power Shift

PRODAJNA KODA
ACDGAG20

PROFIL
Amphibio 

TEHNOLOGIJA
TruLine Technology, 
RST Sidewall, 
PowerShell, Power 
Woodcore, Mono Ti 

GEOMETRIJA
125/76/107 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.2), 150(11.6), 
158(13.1), 166(14.6) 

SISTEM/PLOŠČA
Power Shift
   
VEZ
ELW 9.0 GW SHIFT 
BLK/BLK

RIPSTICK  
102 W

PRODAJNA KODA
ADEGDL20

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
Sidewall, TubeLite 
Woodcore, Carbon 
Rods, VaporTip, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
136/102/115

DOLŽINA/RADIJ
154(15.0), 162(15.8), 
170(17.0), 178(18.1)

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ATTACK2 13 AT W_O 
BRAKE

RIPSTICK  
94 W

PRODAJNA KODA
ADFGDR20

PROFIL
Amphibio 

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
Sidewall, TubeLite 
Woodcore, Carbon 
Rods, VaporTip, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
136/94/110

DOLŽINA/RADIJ
146 (13.2),
154(14.0), 162(15.0), 
170(16.2), 178(18.0)

SISTEM/PLOŠČA
Flat 

VEZ
ATTACK2 11 GW W_O 
BRAKE

RIPSTICK  
88 W

PRODAJNA KODA
ADGGEK20

PROFIL
Amphibio 

TEHNOLOGIJA
Carbon Line 
Technology, SST 
Sidewall, TubeLite 
Woodcore, Carbon 
Rods, VaporTip, 
Fibreglass

GEOMETRIJA
130/88/105

DOLŽINA/RADIJ
146(13.0), 154(13.7), 
162(14.2), 170(15.4), 
178(17.0)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
ATTACK2 11 
GW W_O BRAKE

ELEMENT W 
WHITE
Light Shift

PRODAJNA KODA
ABMHPH21

PROFIL
Parabolic Rocker

TEHNOLOGIJA
Groove Technology, 
Power Shell, Dual 
Woodcore, Fibreglass

GEOMETRIJA
127/76/102 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.6),
152(12.0),
160(13.5), 
168(15.2)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift

VEZ
ELW 9.0 GW 
SHIFT 
BLK/PURPLE

ELEMENT W 
BLACK
Light Shift

PRODAJNA KODA
ABMHPJ21

PROFIL
Parabolic Rocker

TEHNOLOGIJA
Groove Technology, 
Power Shell, Dual 
Woodcore, Fibreglass

GEOMETRIJA
127/76/102 

DOLŽINA/RADIJ
144(10.6),
152(12.0),
160(13.5), 
168(15.2)

SISTEM/PLOŠČA
Light Shift

VEZ
ELW 9.0 GW 
SHIFT 
BLK/TRQ

RIPSTICK
TOUR  88
Atk

PRODAJNA KODA
ADKJQG21

PROFIL
Amphibio

TEHNOLOGIJA
Carbon Bridge 
Technology,
360° Sidewall, 
Laminated
Woodcore, Carbon
Reinforcement, 
Fiberglass

GEOMETRIJA
127/88/106 

DOLŽINA/RADIJ
156(14.8), 163(15.6),
170(16.8), 177(17.6)

SISTEM/PLOŠČA
Flat

VEZ
RAIDER 12 DEMO - 
91 mm
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Ace SCX

Glen Plake

Sprememba 
načrtov

Spremembe načrtov so reden spremljevalec moje dolgoletne kariere. 
Včasih jo zakuha vreme, včasih plazovi, pa odpovedani leti in linije v 

gorah, ki se preprosto ne izidejo. Včasih je treba preprosto poiskati nove 
rešitve in iti naprej. Toda še nikoli nisem videl česa, kar bi povzročilo toliko 

sprememb, kot smo jih bili deležni v preteklem letu.
Spomladi 2020 sva bila s Kimberly v Evropi in načrtovala družinsko srečanje in 

smučanje v Alpah, ko se je ves svet nenadoma ustavil. Postalo je jasno, da bova 
morala pospešeno prilagoditi svoje načrte, zato sva hitro spakirala, kar sva lahko, 
in skočila na letalo nazaj v Združene države. Ni lahko, ko se načrti tako spremenijo. 
Še posebej, kadar je vzrok nekaj povsem izven našega nadzora, a to ni ne prvič ne 
zadnjič.
Ko sva pristala v ZDA, sva večji del poletja preživela tako kot vedno, le z nekaj 
manj prijatelji in družinskimi člani okoli sebe. Postorila sva nekaj potrebnih del na 
kamperju in ga pripravila za zimo, smučala na vodi, kolesarila po Nevadi, opravila 
čisto preveč Zoom klicev in se zadrževala v bližini doma. Pravzaprav je bila to prav 
lepa priložnost za uživanje v najinem lokalnem okolju, ki sva ga gotovo spoznala 
bolje, kot bi ga sicer.
Jeseni sva začela delati na novi Ripstick Tour, turni smučki, ki smo jo razvijali z 
Elanovo ekipo. Nekaj mesecev prej so me Elanovci vprašali, če bi sodeloval pri 
razvoju posebnega modela smuči z mojim imenom, ki bi imela vse zmogljivosti 
Ripsticka pri teži turne smučke. Kombinacija ne bi mogla biti boljša. Veliko sem 
sodeloval pri razvoju prve Ripstick in pri delu v gorskem vodništvu je turna smučka 
z mojim imenom res super stvar.
Ko je na vrata potrkala zima, so bila potovanja še vedno prepovedana. Najprej sva 
načrtovala odhod v Evropo, tako kot že vrsto let prej, toda ... Načrti so se spremenili. 
Namesto vkrcanja na let v Chamonix sva se v začetku januarja vkrcala v najin 
kamper "Big Red" in se odpravila v Mammoth Mountain. Preostanek zime sva 
preživela na smučanju in turnem smučanju s prijatelji v gorovju Sierra.  
V Sierri se že vse svoje življenje počutim kot doma. Zame so to eni najlepših hribov 
na svetu in idealen kraj za preizkušanje smuči. Pristopi so divji, gore so visoke in v 
enem dnevu presmučaš prav vse tipe snega. Če se turna smučka dobro obnese tu, 
bo delovala prav povsod, in prav to smo želeli doseči z Ripstick Tour.
Razvoj smučke od ideje do izdelka ni preprosta stvar, še posebej če gre za turno 
smučko. Turne smuči potrebujejo vse zmogljivosti smuči za urejena smučišča, hkrati 
pa morajo odlično obvladati tudi slabe pogoje. Ob tem morajo biti še dovolj lahke 
za učinkovito vzpenjanje.  Vsakih nekaj tednov naju je pri kamperju pričakal paket z 
novo rundo prototipnih smuči in proces preizkušanja in izboljševanja se je nadaljeval 
še vso pomlad. Sezono sva zaključila aprila s fotografiranjem in zaključnim 
testiranjem Ripstick Tour v Mammoth Mountain in okolici.
Zdaj, ko to pišem, je zunaj poletje in življenje se počasi vrača v normalne tirnice. 
Sneg v Kaliforniji se je stopil in počasi že razmišljam o čolnu in smučanju na vodi. 
Ko razmišljam o tej nenavadni zimi, se spomnim na to, kako lahko spremembe 
načrtov prinesejo nove priložnosti.  Jaz sem priložnost izkoristil za stvari, ki jih 
delam najraje s prijatelji, in delo na projektu, ki je zame zelo pomemben. Resnično 
upam, da vam bodo rezultati všeč. Skočite po svoje Ripstick Tour in se vidimo na 
snegu naslednjo zimo.

- Plake

Kolekcija Elan ACE vsebuje DNK dirkaških smuči in se požvižga na 
hitrostne omejitve ter priredi dirko čisto za vas na vsaki progi.
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Elan je sinonim za dobre čase in najbolj dragocen je vedno
čas, preživet v družbi prijateljev in družine v naročju gora.
Naj gre za družinski izlet za konec tedna na najljubši kraj
v bližini ali avanturo s prijatelji daleč od množic, vedno je
najlepše, ko smo obkroženi s svojimi najbližjimi.


