
 
 
 
Test av brodder vinteren 2012 / 2013 
 
Dette er en utvidet test av broddetesten som stod på trykk i Fjell og Vidde nr 6 2012.  
 

 
 Type, 

leverandør  
Størrelser,  
passer til,  
antall pigger 
  

Festemåte, 
finesser 

Vekt i 
43, vår 
veiing 
  

Pris ca. 
 
  

Vår vurdering    

 

32NORTH 
STABILICERS NEOS 
Nor Team Engros AS 
norteamengros.no 

S-XXL (ca. str. 37-49)
passer på det meste 
16 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Fotpose med 
snortrekk og 
reim med 
stikkspenne 

1070 g 800 kr Middels på vei 
Gode i terreng og på barmark 
Beskytter mot snø og slaps, gir ekstra 
isolasjon, enkle å ta av og på, tunge, 
store sammenpakket, ganske dyre 

 

32NORTH 
STABILICERS 
HEAVY DUTY 
Nor Team Engros AS 
norteamengros.no 

XS-XXL (ca. str. 35-
50) 
passer på støvler og 
støvletter, ikke sko 
17 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Reimer med 
borrelås  

730 g 400 kr Gode-meget gode på vei  
Meget gode i terreng og på bart 
underlag, litt store sammenpakket, 
ingen pose 

 

32NORTH 
STABILICERS 
SPORT 
Nor Team Engros AS 
norteamengros.no 

XS-L (ca. str. 35-46) 
passer på det meste 
9 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Elastisk gummi 
og avtakbar 
borrelåsreim, 
leveres i 
plastetui 

385 g 350 kr Meget gode på vei  
og bart underlag  
Gode i terreng sitter meget godt også 
uten borrelåsreim, litt krevende å ta på 
og av 



 

32NORTH 
STABILICERS LITE 
Nor Team Engros AS 
norteamengros.no 

S-XL 
passer best på det 
meste 
24 tagger 
 

Elastisk gummi 330 g 195 kr Gode på vei 
Middels i terreng og på bart underlag, 
litt butte tagger, enkle å ta av og på, 
ingen pose 

 

ICEBUG METRO 
BUGRIP 1) 
Nordic Profile AS 
icebug.se 
 

36-47 i halvstr. 2) 
16 stålpigger, herdet 
spiss 

Støvlett med 
glidelåslukking 

(970 g) 
ikke 
tyngre enn 
støvletter 
uten 
pigger 

1600 kr Meget gode på vei  og på bart underlag 
og som standardstøvletter  
Middels-gode i terreng avhengig av 
om de gir ankelstøtte 

 

ICEBUG SPEED 
BUGRIP 1) 
Nordic Profile AS 
icebug.se 
 

36-49 i halvstr. 2) 
16 stålpigger, 
herdet spiss 

Støvler/støvletter 
med snøring 

(1050 g) 
ikke 
tyngre enn 
støvler 
uten 
pigger 

1600 kr Meget gode på vei 
Meget gode i terreng og på bart 
underlag, denne kombinasjonen gjør 
dem best av alle, gode som 
standardstøvletter og vanlige 
vinterturstøvler også 

 

ICER`S SUPERSOLE 
Wenaas Sport og Fritid 
AS 
wsf.no 

8 str. (ca. str. 33-48) 
passer på støvler og 
støvletter, ikke sko 
17 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Reimer med 
borrelås 

680 g 550 kr Gode-meget gode på vei 
 Meget gode i terreng og på bart 
underlag, litt store sammenpakket, 
ingen pose 



 

P-BRODDEN EASY 
Paravan Hans H. 
Thaulow AS 
p-brodden.no 

M og L 
passer på det meste, 
også på sko og 
støvletter med smale 
og høye hæler 
4 pigger under 
forfoten, herdet stål 

Elastisk gummi, 
leveres i pose 

110 g 240 kr Dårlige på vei 
meget gode på bart underlag 
 
Meget dårlige i terreng 
bare feste under forfoten, meget enkle å 
ta av og på, svært lette, små 
sammenpakket, praktisk pose, 
norskprodusert 

 

P-BRODDEN 
JOGGER  
Paravan Hans H. 
Thaulow AS 
p-brodden.no 
 

M og L (ca. str. 35-48)
passer på det meste, 
men ikke store støvler 
og støvletter 
8 pigger, herdet stål 

Elastisk gummi 
og avtakbar 
borrelåsreim, 
leveres i pose 

200 g 370 kr Gode-meget gode på vei og bart 
underlag, like gode uten reim på vei  
 
Dårlige i terreng  
Enkle å ta av og på, lette, små 
sammenpakket, praktisk pose, 
norskprodusert 

 

P-BRODDEN PROFF  
Paravan Hans H. 
Thaulow AS 
p-brodden.no 
 
 

M og L (ca. str. 37-46)
passer best på støvler 
og støvletter 
12 pigger, herdet stål 

Elastisk gummi 
og avtakbar 
borrelåsreim, 
leveres i pose 

285 g 500 kr Meget gode på vei og bart underlag, 
like gode uten reim på vei  
Middels-gode i terreng  
enkle å ta av og på, relativt små 
sammenpakket, praktisk pose, 
norskprodusert 

 

P-BRODDEN TOTAL 
3) 
Paravan Hans H. 
Thaulow AS 
p-brodden.no 

M og L (ca. str. 35-48)
passer best på sko og 
støvletter 
8 pigger, herdet stål 

Elastisk gummi, 
leveres i pose, 
borrelåsreim kan 
leveres som 
ekstrautstyr 

170 g 300 kr Gode-meget gode på vei og bart 
underlag 
 
Dårlige i terreng  
Meget enkle å ta av og på, lette, små 
sammenpakket, praktisk pose, 
norskprodusert 



 

SNOWLINE LIGHT 
Hansi AS 
hansi.no 

S-L (ca. str. 32-46) 
passer på det meste 
10 tagger, herdet stål 

Elastisk gummi, 
leveres i etui 

240 g 600 kr Gode på vei  
 
Meget gode i terreng  
Middels på bart underlag, enkle å ta av 
og på, relativt lette, praktisk etui 

SNOWLINE PRO 
Hansi AS 
hansi.no 

S-XL (ca. str. 32-48) 
passer på det meste 
11 ståltagger 

Elastisk gummi, 
leveres i etui 

350 g 500 kr Gode på vei og bart underlag  
Meget gode i terreng  
enkle å ta av og på, praktisk etui 

SPRINGYARD 
CROSS COUNTRY  
Wenaas Sport og Fritid 
AS 
wsf.no 

M-XL (ca. str. 36-48) 
passer på sko det 
meste 
6 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Elastisk gummi, 
leveres i pose 
med 6 
ekstrapigger 

205 g 270 kr Gode på vei 4) og bart underlag  
 
Dårlige i terreng 4)  
lette, små sammenpakket, praktisk pose 

SPRINGYARD 
ICERUNNER  
Wenaas Sport og Fritid 
AS 
wsf.no 

M-XL (ca. str. 36-48) 
Passer best på sko og 
støvletter 
7 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Elastisk gummi, 
leveres i 
plastpose 

195 g 225 kr Meget dårlige på vei 4) 
Meget dårlige i terreng 4) 
gode på bart underlag,  
helpiggene glir opp på baksiden av 
støvelen, vanskelige å få på og av, lette, 
små sammenpakket 



SPRINGYARD 
SNOW STAR FRONT 
Wenaas Sport og Fritid 
AS 
wsf.no  
 

M-XL (ca. str. 36-48) 
passer på det meste, 
også sko og støvletter 
med smale og høye 
hæler 
5 pigger under 
forfoten, herdet stål, 
utskiftbare  
 

Elastisk gummi, 
leveres i pose 

175 g 200 kr Dårlige på vei 
Meget dårlige i terreng  
gode på bart underlag, bare feste under 
forfoten, meget enkle å ta av og på, 
lette, små sammenpakket, praktisk pose  

SPRINGYARD 
STABILITY 
Wenaas Sport og Fritid 
AS 
wsf.no 

S-XL (ca. str. 35-48) 
passer best på sko og 
støvletter 
6 pigger, herdet stål, 
utskiftbare  
 

Elastisk gummi, 
leveres i pose 

140 g 200 kr Middels-gode på vei 4) 
Meget dårlige i terreng 4) 
gode på bart underlag, enkle å ta på og 
av, faller av og til av, svært lette, små 
sammenpakket, praktisk pose  

SPRINGYARD 
STEADY 
Wenaas Sport og Fritid 
AS 
wsf.no 

S-XL (ca. str. 35-45) 
passer på det meste 
7 pigger, herdet stål, 
utskiftbare 

Elastisk gummi, 
leveres i pose 

105 g 200 kr Gode-meget gode på vei 4) og bart 
underlag  
Dårlige i terreng 4) 
 enkle å ta av og på, svært lette, små 
sammenpakket, praktisk pose, rimelige 

YAKTRAX XTR 
EXTREME 
Kniht Lite Europe AS 
knightlite.no 

XS-XL (ca. str. 32-48)
passer på det meste 
10 ståltagger 

Elastisk gummi 
Og reim? 
leveres i pose 

350 g 600 kr Gode på vei  
Meget gode i terreng 
middels på bart underlag, enkle å ta av 
og på, praktisk pose 



YAKTRAX PRO 4) 
Knight Lite Europe AS 
knightlite.no 
 

S, M, L (ca. str. 38-
46) 
passer til det meste, 
ståltråd, ingen pigger 

Elastisk gummi 
og avtakbar 
borrelåsreim 

145 g 300 kr Dårlig-middels på vei 
Meget dårlige-dårlige i terreng 
Middels-gode på bart underlag, greie 
uten reim på vei, sklir sideveis, gode på 
litt mykere underlag, enkle å ta på og 
av, svært lette, hendige å pakke, ingen 
pose. 

 

YAKTRAX RUN 
Kniht Lite Europe AS 
knightlite.no 

XS-XL (ca. str. 35-48) 
6 pigger under 
forfoten, herdet stål, 
ståltråd, ikke pigger 
under hælen 

Elastisk gummi 
og borrelåsreim 

255 g 400 kr Middels-gode på vei 
og bart underlag 
Middels i terreng 
hælen sklir noe sideveis, relativt lette, 
litt store sammenpakket, ingen pose 

   
1) Samme såle fins på mange støvletter, turstøvler og joggesko. 
2) Men ikke str. 39 1/2. 
3) Identisk med Total, men uten borrelåsreim. Den fins som ekstrautstyr. 
4) Noen av piggene løsnet svært raskt på enkelte av broddene. Da ble de vesentlig dårligere. 
5) XXL selger også str. XL (ca. str. 46-48).      

      
      
      
 


