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Tufft test för trailskor och pannlampor
när idrottsklassikern 10MILA genomförs
Mer än 10 000 löpare tävlar helgen 4-5 maj i idrottsklassikern 10MILA. Det är en
tuff orienteringstävling inte minst för löparna som springer de riktigt långa
nattsträckorna. Här finns inget utrymme för skor som inte håller måttet eller
pannlampor som inte ger perfekt ljus. För C2 Vertical Safety, Petzl och La
Sportiva är det ett efterlängtat möte med de mest kräsna kunderna.
Inte bara orienterare. Det är längesen som det enbart var orienterare som
sprang utanför de upptrampade stigarna och använde pannlampa.
Multisportare, trailrunners och löpare som vill ha omväxling efterfrågar också

skor som tål tuffa tag i skog och mark. Samma sak är det med pannlampan.
Mörker är inget hinder för de som cyklar, jagar, rider eller går ut och går med
hunden. Pannlampa på och äventyret fortsätter. Trots det är orienterarna
kanske de som är de mest utsatta – särskilt nu när 10MILA närmar sig.
Knut Nord, C2 Vertical Safety är ansvarig för Petzls lampor och La Sportivas
skor på den svenska marknaden – och en välkänd profil inom svensk
orientering.
- Orienterare är väldigt intressanta för oss och en viktig referenspunkt när det
gäller utveckling och prestanda för skor och pannlampor. Det är få som rör
sig i en mer utsatt miljö än löparna som är här med sina klubblag för att
tävla. Det gäller att ha rätt skor när man är där ute mitt i natten och utan ett
välfungerande ljus är det inte lätt att prestera. Det här en mycket intressant
tävling. Både för oss på den svenska marknaden men också internationellt.
Erfarenheter och synpunkter från ett sånt här stort evenemang ger eko i
resten av världen och bidrar med spännande input för produktutveckling och
feed-back på våra produkter på marknaden, säger Knut Nord, C2 Vertical
Safety.
Under 10MILA helgen finns C2 Vertcal Safety på plats. Ofta ute bland
orienterarna för att prata lampor och skor och i Sporttältet som i år finns
uppställt på tävlingsområdet.
Här finns också aktuella produkter som många av orienterarna har valt inför
årets tävling som till exempel Petzl Ultra Rush och trailskovinnare - La
Sportiva Anakonda.
Besök oss gärna i Sporttältet på 10MILA:s tävlingsområde.
C2 Vertical Safety, Petzl och La Sportiva är partner till 10MILA 2013,
www.10mila.se
Generalagent för Petzl och La Sportiva i Sverige är C2 Vertical Safety.

C2 Vertical Safety är generalagent i Sverige för världsledande varumärken
som Petzl, Beal, La Sportiva, Inova, Genuine Guide Gear G3 och Bollé Safety

som erbjuder fallskydd, klätterutrustning, säkerhetsutrustning och personligt
ljus till krävande specialister. C2 Vertical Safety erbjuder även utbildningar i
säkert och effektivt arbete på hög höjd eller i trånga utrymmen i sitt
utbildningsprogram C2 Vertical Training. C2 står för Climbing Competence.
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