
 

 

 
 
 
Information om KIN-BALL® 
 
För att kunna uppnå sådana egenskaper som lätthet och den svävande effekt som så många uppskattar 
med KIN-BALL® så kommer här viktig information: 
 
KIN-BALLen består av två delar:  
 
1.Ytterhöljet är gjort av ett slitstarkt nylonliknande canvas.  
Ytterhöljet håller i många år vid normal användning. Om det blir en reva eller ett hål på ytterhöljet lagar du 
det med den medföljande lagningslappen. (instruktioner om detta medföljer i KIN-BALL® paketet. Om du vill 
laga det enkelt så sätter du en bit silvertejp på insidan av höljet. Vill du ha lagningen ännu starkare så sätter 
du en bit på utsidan också. OBS! Är revan i sömmen så måste du sy fast lagningslappen direkt utan att spela 
mer innan den är på plats. 
 
2.Innerblåsan är gjort av latex/gummi. 
I nästan alla fall då innerblåsan går sönder spricker den som en ballong och blir därefter obrukbar. 
Innerblåsan är känslig då den är extremt uppumpad vid användning. Innerblåsor till KIN-BALL är ett 
förbrukningsmaterial och du får räkna med att blåsorna spricker och går sönder emellanåt pga. den 
extrema uppumpningen. Skulle blåsorna vara tjockare och tåligare skulle tyvärr inte bollen få samma härliga 
flygegenskaper som den har. En blåsa kan hålla i två år men är oturen framme med en vass kant eller ett 
vasst gruskorn inne i bollen så kan den spricka omedelbart. Har man bollen på en grusplan måste man sätta 
en silvertejp eller liknande över blåshålet för att undvika att grus kommer in den vägen. 
Skulle blåsan spricka då du pumpar upp bollen för första gången kan det vara fel på blåsan men detta är 
ytterst ovanligt. Spara alltid innerblåsan då den spruckit utan synbar anledning och fota av datumstämpeln 
på halsen och skicka bilden till din leverantör! 
Innerblåsan skall inte vara uttänjd, dvs. uppumpad mer än 2-3 dagar i sträck. Precis som ett gummiband 
mister blåsan sin elasticitet vid konstant uttänjning! 
Vid längre perioder då du inte använder bollen som t ex under ett sommarlov, häll lite talk inuti blåsan samt 
på utsidan. Förvara den svalt och mörkt i en påse i t ex en skrivbordslåda. 
 
 
Pumpning 
Pumpa bollen hårt. Man har pumpat klart bollen då den är som ett trumskinn och alla små vågor/luftblåsor 
längs sömmarna är utpressade. Ni behöver inte vara rädda att pumpa för hårt det går inte att spränga blåsan 
med hjälp av pumpen! När tillräckligt med luft är i bollen så snurrar man bollen 4-5 helvarv och håller i 
nacken på innerblåsan. Då skruvar sig nacken till en korv som man pressar in under ytterhöljet. Var försiktig 
med naglarna! Använd som regel inte snöret!  
Vid användning av KIN-BALL® ute: 
Försök alltid pumpa bollen utomhus när det är kallt ute. 
Pumpar man bollen inne och sedan tar ut den så är ju luften varmare i bollen än utanför. Då krymper blåsan 
ihop och luften läcker ut. Skulle du ha svårt med att få luften att stanna kvar vid användning i kallt väder 
använd då snöret MEN var försiktig så att du inte knyter så hårt att du sliter sönder gummit. 
 
 
En KIN-BALL® som läcker kan bero på ett par olika saker: 
Du har pumpat i för lite luft i innerblåsan (se ovan) och den trycker då inte tillräckligt mot ytterhöljet. 
Du har pumpat bollen inne och sedan tar ut den. Det är kallare ute än inne och luften kyls av i bollen och 
innerblåsan krymper. Då minskar trycket mot ytterhöljet och bollen tappar luft. För bästa resultat ute: Pumpa 
bollen ute, ta därefter ut luften ur bollen och pumpa upp på nytt. 
 
 
 
Se www.kinball.blogg.se för mer information samt roliga aktiviteter med KIN-BALL® 
 
Hans Granberg 
Skolsport 
0707-685988 



 

 

 
 

 


