Kort bruksanvisning för Stroms Grip-Guide
Enkel och kort bruksanvisningen för den utan förkunskaper. Mer detaljerad med bilder och
förklarande text, se den långa bruksanvisningen eller gå in på www.stroms.biz.
A. Rita streck på lång och ringfingret. Rita på första leden för fingertipp eller andra leden för
konventionellt grepp.
B. Filma med din telefon då du viker in och sträcker ut fingrarna så mycket det går. Detta för att
kunna avgöra dina fingras böjlighet. Fortsätt filma alla punkter så slipper du fundera på att
skriva upp måtten. Allt syns på filmen.
C. Rätt storlek på lång och ringfingret är när du enkelt utan motstånd får ner respektive finger
till strecket.
D. Rätt storlek på tummen är den storlek där du utan motstånd får i tummen.
E. Längd mäter du från innersta av tumvecket och när du lägger fingrarna längs den svängda
delen på Grip-Guide där de röda måttstrecken finns. Tummen ska vara längs den raka
kanten, fingrarna och handen ska ha kontakt med Grip-Guides rundade del när fingrarna
sträcks ut. Placera det gröna strecket på Grip-Guide längst inne i tumvecket. Rita gärna ett
kryss inne i tumvecket för enklare kunna sikta med det gröna strecket och mäta fingrarnas
längd längs den röda skalan.
F. Sista du gör innan du skickar filmen till din klotborrare, är att rita två sträck på tummen ömse
Grip-Guide när du håller den mellan lång och ringfinger.
Kort bruksanvisningen till en utbildad klotborrare. Läs den korta bruksanvisningen ovan, se på
filmen och översätt till den borrningsmetod du brukar använda. Behöver du mer utbildning, kontakta
www.stroms.biz

Lycka till hälsa Anders Ström, Ströms Bowlingshop.
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Lång bruksanvisning för Stroms Grip-Guide
Filma med telefon när du provar dina fingrar i Grip-Guide. Filma alla moment från B till G så slipper
du lära dig och fundera på vad de olika måtten står för. Din klotborrare vet och ser på filmen vad det
är.
A. Rita hjälplinjer.
Använd bläckpenna eller tunn tuschpenna. Rita raka streck, lättare med linjal eller
Grip-Guide kanten. Rita streck vid både första och andra leden på fingrarna. Rita ett
streck längs de bägge fingrarna, både på sidan och på insidan. Dra streck på bägge
sidor längs tummen där tummen är som bredast. Om du har valkar eller knutor på
fingrar och tummen, markera de extra med en rund ring.

B. Filma när du sträcker ut och bockar in fingrar och tumme så mycket som möjligt. Detta gör att en
utbildad klotborrar rätt kan anpassa dina vinklar i hålen som är en kombination av dina fingrars
böjlighet och längden mellan tummen och fingrarna.
C1. KONVENTIONELLT. Utprovning av storlek på ring och långfingret, konventionellt-grepp.
Rita streck på den andra leden. Prova på Stroms
Grip-Guide tills den storlek där du utan problem
kan stoppa ner fingret tills strecket når
plexiglaset. Det ska gå lätt, det ska inte ta emot
och fingret ska utan problem komma ända in till
linjen du har ritat på andra leden. Om du
trycker, så ska du kunna passera linje med
någon mm. Beror lite på hur kraftiga dina leder
är. Men fram till linjen ska det gå lätt. Gör detta
på både ring och långfingret. Fota eller filma
(bäst) eller skriv upp storleken.
C2. FINGERTIPP. Utprovning av storlek på ring och långfingret, fingertipp-grepp.
Rita streck på den första leden. Prova på Stroms Grip-Guide tills
den storlek där du utan problem kan stoppa ner fingret tills
strecket når plexiglaset. Det ska gå lätt, det ska inte ta emot och
fingret ska utan problem komma ända in till linjen du har ritat
på första leden. Om du trycker så ska du kunna passera linje
med någon mm. Gör detta på både ring och långfingret. Fota
eller filma (bäst) eller skriv upp storleken.
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D. KONVENTIONELLT och FINGERTIPP. Storlek på tummen.
Samma på fingertipp och konventionellt. Leta upp
storlek där du utan problem och helt utan motstånd kan
få igenom tummen. Vänd mätaren 90 grader. Då ska du
med motstånd kunna få i tummen pga att hålet är ovalt
och smalare när du vänt ovaliteten "fel". Du har rätt
storlek om det går lätt då hålets ovalitet motsvarar
tummens, men med visst motstånd då du vänt mätaren
90 grader. Filma (bäst) eller skriv upp denna tumstorlek.
Filmar du behöver du bara skicka filmen och helt strunta
i att skriva upp några mått.

E. LÄNGD
Samma procedur till konventionellt och fingertipp, men med den skillnaden att man mäter till första
ledens streck vid fingertipp och andra ledens streck vid konventionellt. Mät längd till både lång och
ringfingret.
Förberedelser. Rita ett plus (+) längst inne i tumvecket. Ena strecket i pluset är parallellt med pek och
tummen då du håller ihop dessa fingrar kring mätare. Det andra strecket i pluset, ritas på insidan som
följer tummen och pekfingret. Detta plus, som rätt placerat finns längst inne i tumvecket, är det du
utgår ifrån och mäter längden till långfingret och ringfingret.

Mätaren ska ligga emot handen ut till resp finger. Det gröna nollhacket på Grip-Guide, ska vara i
pluset längst inne i tumvecket och fingrarna utsträckta längs Stroms Grip-Guides kortsida så du kan
läsa av, eller bäst, filma, längden till lång och ringfingret. Tummen längs kanten och sträck ut
fingrarna. Stroms Grip-Guides rundade kortsida ska ha kontakt med handens insida hela vägen, ingen
luft emellan Grip-Guiden och handen. Filma. Längden mäts i tum. Varje streck mellan tum är 1/8
delar. Så strecket mellan 4 och 5 är 4 4/8, dvs 4 1/2. Som sagt, fotar eller filmar du behöver du inte
kunna mäta i tum.
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F. Tummens ovala borrningsvinkel.
Sätt den gröna nollpunkts strecket på samma sätt som du gjorde när du mätte längden. Dvs sätt den
längst in i tumvecket där du har ritat ett kryss. Grip-Guide ska du nu ha mellan lång och ringfingret.
Rita längs de bägge sidorna på Grip-Guiden.

Du har nu två streck inne på tummen. På filmen du skickar så ska du röra tummen så både dessa
streck och strecken längs tummen bredaste sida syns. Då kan din klotborrare lätt räkna ut vinkeln på
din tumme.

Du är nu klar!
Skicka filmen till din klotborrare så kommer du snart ha ett klot som passar din hand perfekt.

Slutsats och några ord till klotborraren som ska översätta kundens film.
Filmen du får från kunden innehåller allt du behöver veta. Nu kan du översätta till den
borrningsmetod du använder. Behöver du extra hjälp finns ett tilläggsprogram för professionella
klotborrare här.
Genom att ha ritat på både första och andra leden kommer du ha både mått som kan användas till
konventionellt, tvåhands eller fingertipp. Dvs om kunden först vill ha konventionellt och sen vill ha
fingertipp behöver du inte ta nya mått. Allt finns redan på filmen kunden skickat dig. Har kunden följt
instruktionerna så kan du även i framtiden göra tvåhands och semitipp mfl exotiska grepp. Du har
alla instruktioner som behövs för alla typer av grepp.
Behöver du vidareutbilda dig eller få tag i omvandlingstabell för borrning av rätt vinklar, ovalitet och
andra tips finns extra utbildning att får via www.stroms.biz
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