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INNHOLD LEDER

Vi lever i en stadig mer urbanisert verden. Innen 2050 vil 7 av 10 bo i byer og 
det kommer til å bli trangt om plassen. Samtidig skal fremtidens mobilitet svare 
ut på deler av Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål. Er mikromobilitet svaret?

I 2017 skyllet «dockless» sykkeldeling over verden, og i fjor ble konseptet 
tilpasset elektriske sparkesykler. Farsotten startet på den amerikanske vest-
kysten med Bird og Lime i førersetet – de to selskapene i USA som raskest 
har nådd en markedsverdi på én milliard dollar. Slikt skapes det gullrush 
av, og investorer har de siste fire årene investert seks milliarder dollar i 
mikromobilitet-startups. 

Europeiske byer har fulgt tett etter, som Paris, London, Madrid, Berlin og 
Brussel. Og denne våren står Norge for tur. Delingsløsninger for sparkesy-
kler skal rulles ut i Oslo, Bergen og Kristiansand og kanskje også flere byer. 

Det er flere utfordringer: tyveri, hærverk, «forsøpling», og trafikksik-
kerhet. Sparkesyklene er sidestilt med sykkel – det er ingen aldersgrense 
for bruk, og kjøretøyene kan benyttes der sykler kan benyttes som gangvei 
og fortau. Hvordan sikkerheten til syklister, sparkesyklister og gående skal 
ivaretas i dette nye trafikkbildet, blir et sentralt spørsmål. Skrikende mangel 
på trygg, separat infrastruktur for syklister vil bli enda tydeligere.

Fremtidens mobilitet i byer handler om effektiv arealutnyttelse. Elbiler 
forurenser (svevestøv) og tar like stor plass som andre biler. Kollektiv, gange, 
sykkel og øvrige mikromobilitetsløsninger er arealeffektive, bærekraftige løs-
ninger. Med den rette offentlige regulering og en videre (rask) utbygging av 
sikker infrastruktur for myke trafikanter, kan delingsordninger for elektr iske 
sparkesykler så absolutt ha livets rett – i samvirke med sykkel. 

Og mens vi snakker, er Ubers «micromobility robotics»-divisjon godt i 
gang med å utvikle selvkjørende sykler og sparkesykler.

Morgan Andersson
generalsekretær i Syklistenes Landsforening 
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Sykle eller gå – og få gra
tis kollektivbilletter. Det er 
ideen bak en app som Ruter 
har testet ut. 

Kan belønning i form av gratis bil-
letter til kollektivtransport bidra til 
at folk går eller sykler mer? Det vil 
Ruter ha svar på. Selskapet, som 
administrerer kollektivtrafikken i 

Oslo og Akershus, står for over halvparten av 
landets kollektivtrafikk. Men hva er så poenget 
med å gi bort billetter for å ikke bruke selska-
pets tilbud?

– Ved å gi kundene poeng eller alternative 
betalingsformer som de kan bruke på tjenester, 
har vi muligheten til å endre atferd. Det er stort 
press på knutepunkter i rushtiden, og hvis vi 
kan flytte de som kan og har lyst til å gå eller 
sykle, kan det bli bra for alle. I tillegg bidrar 
det til folkehelsen, sier Marius Røstad, leder 
for nye kundetjenester hos Ruter.

MANGE BLIR MOTIVERT
Gjennom noen måneder har 22 utvalgte pas-
sasjerer brukt testtjenesten RuterPilot. Så langt 
har to av tre svart at appen har bidratt til at de 
har gått eller syklet mer enn de vanligvis gjør. 
Men bare en av fire svarer at de har vekslet inn 
poengene under pilotperioden.

«Har hatt månedskort. Men skal benytte 
poeng på hjemreisen min i dag», lyder en av 
testpersonenes kommentarer. «Venter på å 
samle opp poeng til ukebillett», skriver en 
annen.

De fleste (83 %) svarer at poengene motive-
rer dem til å gå eller sykle mer.

I STARTEN
– Denne uttestingen er kun vårt første forsøk 
på å skrape overflaten på det som handler 
om atferdsendring basert på insentiver, sier 
Røstad. 

Datagrunnlaget fra uttestingen inngår i et 
videre arbeid med å utvikle insentiver for nye 
reisevaner, kalt RuterPilot, som igjen er del 
av et treårig prosjekt kalt Smartere transport 
i Oslo-regionen (STOR). Der deltar også 
Statens vegvesen og Bymiljøetaten i Oslo 
kommune.

NY TJENESTE I ÅR 
– Vi ser på reisevaner i et bredt perspektiv, 
opp mot nullvekstmålet, som innebærer at 
persontransportveksten i byområdene skal tas 
med kollektivtransport, sykkel og gange. Målet 
er å løse problemområdene for transport uten 
at den enkelte må bruke bil, forklarer Røstad.

Ruter jobber nå med å 
teste dette på kundene, og 
hvis det er noe som fun-
gerer for både kundene og 
Ruter, vil selskapet prøve å 
få dette inn i sine tjenester i 
løpet av året. 

BELØNNINGSORDNINGER   Av Roar Løkken

Sykle – og få gratis billetter

BELØNNINNG: Ruter tester ut hvordan selskapet kan bidra til at flere velger å 
sykle og gå mer. Dette som del av en satsing for at all vekst i persontransport 
i byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Foto: Ruter / 
Roar Løkken

Målet er å løse problemområdene for 
transport uten at den enkelte må bruke bil

SYKKELVERDEN RUNDT Av Th ea B. Foslie

I flere britiske bysentra – som i mange byer ellers 
i verden – er det raskere å sykle enn å kjøre, 
underbygger ny rapport. 
Ifølge rapporten, fra trafikkanalysebyrået Inrix, er årsaken den økende 
kø-mengden disse områdene opplever. Bilister i storbyene London og 
Edinburgh har en snittfart på 11 km/t den siste delen av reisen sin (siste 
1,6 km). De blir slått av bysyklistene, som ligger på en snittfart på cirka 
15 km/t. Også i Bristol og Liverpool blir bilene forbikjørt av syklistene. 
Her har bilistene en snittfart på henholdsvis 13 km/t og 14 km/t de siste 
1,6 km. 

Ifølge The Daily Mail tilbrakte britiske bilister i gjennomsnitt 178 
timer i trafikkø i fjor. Befolkningsvekst og økt netthandel, som har ledet 
til flere varebiler på veiene, har blitt utpekt som to av hovedårsakene til 
trafikkøkningen i Storbritannia.

Velocity til Dublin igjen
Dublin er vertsby for Velocity 2019, som blir 
arrangert fra 25. til 28. juni. 

– Velo-city 2019 Dublin vil, som alle våre globale sykkelkonferanser 
gjør, gi en flott mulighet til å dele opplevelser, kunnskap og kompe-
tanse om å fremme syklister over hele verden, frister Bernhard Ensink, 
generalsekretær i The European Cyclists’ Federation, som Syklistenes 
Landsforening er medlem av. 

Det er 14 år siden sist gang Dublin arrangerte Velo-city. Direktøren 
i Velo-city konferanseserie, Marcio Deslandes, har stor tro på valget av 
årets vertsby. – Dublin er et godt eksempel på en by som beveger seg mot 
et mer levende, trygt og aktivt miljø for sine borgere, sier han til efc.com.

Velo-city er verdens største sykkelkonferanse. Årets tema, Cycling 
for the Ages, er knyttet til sykling for mennesker i alle aldre og med alle 
utgangspunkt som en del av deres daglige transport og rekreasjon.

Sykkelvennlige toaletter 
I Taiwans hovedstad, Taipei, er det blitt tilrettelagt slik at også syklister 
kan benytte seg av de offentlige toalettene uten å være redd for at syk-
kelen skal bli borte under besøket.

GOD PLASS: I toalettene i denne parken er det plass til at man også kan ta 
med sykkelen inn. Foto: Øystein Røe Larsen

Britiske bilister blir forbikjørt

I TOPPEN: Bilistene i London står nest mest i kø i hele Europa, kun slått av 
Moskva, og det går raskere på sykkel i sentrum av byen. 

HINDRINGER FOR Å GÅ OG SYKLE
I videre arbeid med smartere transportløsninger ser Ruter blant annet på hvilke hindringer for aktiv 
transport folk oppgir – deriblant disse:
• Stram logistikk og dårlig vær
• At det er langt, kaldt eller glatt
• Stor tilgjengelighet på kollektivtrafikk og dermed lav terskel for å velge dette
• Dersom en må bytte fra å gå/sykle til transportmiddel hvis veien er lang
• Egentlig ingen, bortsett fra et supert kollektivnett
• Lange distanser, mørket ute på kveldstid (etter jobb)

HINDRINGER FOR Å GÅ OG SYKLE

70 17 90 00  //  plussreiser.no

Europas vakreste sykkeltur - etapper på 45-60 km
Bodensjøen rundt
Turteam: Geir Sandvik & Kørner Høie

24.06.2019 // 8 dager / Pris fra 17 950,-

Last ned vår nye reisekatalog
på plussreiser.no eller

ring oss på 70 17 90 00
for å få den tilsendt.

NY REISEKATALOG
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GPSsporing som stop
per sykkeltyvene. Det er 
gründerideen som Ole Martin 
Ølmheim har gjort til virke
lighet, i form av en egen
utviklet sporingsenhet som 
nettopp er kommet i salg. 

Som medlem i Syklistenes 
Landsforening får du den og et 
løpende abonnement til reduserte 
priser.

Sykkeltyverier er et stort problem. 
Ifølge Statistisk sentralbyrå ble 13 486 syk-
keltyverier meldt til politiet i 2017. I tillegg er 
det store mørketall. Resultatet er at mange rett 
og slett lar være å sykle på grunn av risikoen 
for at sykkelen kan bli stjålet.

SLF jobber for tryggere parkering, i form 
av eksempelvis sykkelhotell, utendørsparke-

ring med gode stativer og god kontroll samt 
innendørs parkering. Ellers råder foreningen 
syklister til selv å sørge for gode låser og til å 
låse fast sykkelen i rammen med en god lås på 
steder med god belysning og der mange ferdes.

KJENTE INVESTORER
Bare et par prosent av alle stjålne sykler kom-
mer til rette med dagens sykkelregistre. Ole 
Martin Ølmheim har som mål å returnere 
halvparten av syklene som bruker hans spo-
ringsenhet. Den heter det samme som sel-
skapet, Bikefinder. Der er Petter Stordalen, 
Alexander Kristoff og Gjensidige med.

De reklamerer med fullverdi tyveriforsik-
ring på din sykkel, dekning i hele verden og 
gratis egenandel for alle som kjøper enheten 
og tegner abonnement. Enheten monteres i 
sykkelstyret, og den kommuniserer med en 
app på eierens mobil. Den kan varsle eieren 
hvis sykkelen berøres, lage en skarp alarm og 
vise sykkelens posisjon på et kart på mobilen.

STORE UTBETALINGER
Kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i 

Gjensidige har store forhåpninger. Gjensidige 
tilbyr en forsikring uten øvre begrensning eller 
egenandel for kunder som har GPS-sporing.

– Vi har tro på at dette kan bidra til gjenvin-
ning og god forebygging. Det er særlig aktuelt 
for dyre sykler, og dem blir det flere og flere av 
i dag, sier han til Dagens Næringsliv.

Ifølge Rysstad betales det ut rundt 70 mil-
lioner kroner i forsikringserstatning for tapte 
sykler i Norge årlig.

Produktet koster i utgangspunktet 999 
kroner i sportsbutikker og er beregnet på 
ettermontering, men sportskjedene vil også 
preinstallere senderen i sykkelpakker de tilbyr. 
Brukerne må i tillegg betale 59 kroner i måne-
den for at senderen skal være aktivisert, inklu-
dert fullverdi tyveriforsikring og oppfølging fra 
en egen servicesentral hos Bikefinder. Der vil 
de orientere politiet fortløpende ved tyverier.

Medlemspris for sporingsenheten, som sik-
rer fullverdiforsikring uten egenandel, er kr 
699. I tillegg er det rabatt på abonnementet. 

n Se mer info om tilbudet i oversikten over 
medlemsfordeler, side 50.

KAMP MOT TYVERIER Av Roar Løkken (tekst og foto)

Sporing 
som sikrer 
sykkelen

KAMP MOT TYVER: Gründer Ole Martin Ølmheim fra Stavanger håper å levere 16 000 sykkel-
sporingsenheter i det nordiske markedet i år.

KONTAKT VIA APP: 
GPS-enheten monteres i 

sykkelstyret, og det trengs 
spesialverktøy for å få den 

løs. Foto: Bikefinder

Rud - Skøyen - Sagene - Alnabru - Tønsberg - Larvik - birk.no

Birk Sport - best på sykkel

Birk Sport tilbyr rask sykkelservice i alle 
butikker og har et omfattende tilbud på 
utstyr til alle typer sykling. Vi er en ren 
fagbutikk med egenproduserte Birk-
produkter i høy kvalitet og en rekke 
kjente merkevarer. Med SLF-rabatten 
får du ekstra god pris på sykler, klær og 
utstyr.

Ønsker du å prøve en elsykkel før du 
kjøper? Vår nye tjeneste Birk Home lar 
deg prøve elsykkelen hjemme på din 
adresse - gratis og helt uforpliktende. 
Les om Birk Home på birk.no
adresse - gratis og helt uforpliktende. 
Les om Birk Home på birk.no

 Superior eRX 690 Touring
 Veil. pris: 32.900,-
 SLF-pris: 27.965,- Birk E-Raceway

 Veil. pris: 24.490,-
 SLF-pris: 20.817,-

15%
medlems-

rabatt

SLF-medlemmer får alltid 
15% rabatt på sykler og 

utstyr hos Birk Sport.

(gjelder kun på veiledende priser)

 Birk E-One
 Veil. pris: 29.900,-
 SLF-pris: 25.415,-

 Fuji Absolute 1.3
 Veil. pris: 7.990,-
 SLF-pris: 6.792,-

 Fuji Jari 1.5
 Veil. pris: 12.900,-
 SLF-pris: 10.965,-
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– Dette er jo litt i overkant av 
hva man kan forestille seg.

Jan Petter Brennsund har akkurat flyttet 
vekk et lite lass med papir, skruer og 
andre smådeler fra kontorstolen som 
står presset inn mellom sykkeldeler, 
gamle plakater og hjulfelger. Her tar 

journalisten plass med øynene på stilker. Det 
er sykler over, under og ved siden av en uansett 
hvor man befinner seg inne i labyrinten av et 
verksted. Selv tar han plass på en liten krakk 
før han fortsetter.

– Jeg hadde jo aldri tenkt at det var jeg som 
skulle overta etter Einar, men det måtte jo red-
des for ettertiden, sier konservatoren som til 
daglig jobber på Norsk Folkemuseum.

Brennsund er den nye eieren av det ikoniske 
sykkelverkstedet Den Rustne Eike og den 
medfølgende, enorme sykkelsamlin-
gen til Einar Støp-Bowitz, etter 
hans bortgang sommeren 2018. 

EN OASE
Einar Støp-Bowitz drev sykkel-
verkstedet i 36 år. De første 22 
årene var sammen med kompan-
jong og oppstarter av stedet, Lars B. 
Hotvedt. De holdt til i Oscars gate, ikke 
så langt fra Slottet i Oslo, før verkstedet og sam-
lingen ble flyttet til Sofies gate på Bislett i 2007.

Brennsund var stamkunde fra starten av. 
Han er en ivrig sykkelsamler, og Den Rustne 
Eike var en oase av gamle deler han ikke kunne 
finne andre steder, og det skulle ikke gå lang 
tid før stamkunden ble en del av inventaret på 
stedet.

– Etter hvert fant vi ut at vi kunne bytte litt 
tjenester, så jeg bygde noen hjul for ham og 
fikk noen deler tilbake. Dette utviklet seg til 
et vennskap hvor vi byttet varer og tjenester. 
Jeg hjalp ham også med å finne frem deler til 

kunder her. Utenom ham var jeg kanskje den 
eneste som kunne klare å finne en gitt del i en 
av skuffene her inne. Det er jo ganske mange 
hundre skuffer i dette systemet, men det er 
ikke noe problem for meg for jeg har jo vært 
innom her de siste tretti åra.

HUNDREVIS AV SYKKELMERKER
Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor 
Brennsund er mannen som har overtatt den 
unike samlingen. Til tross for at Den Rustne 
Eike huser over 500 sykkelmerker fra forskjel-
lige tidsepoker, virker det som om han kan 
historien til hver og en av dem han passerer på 
rundturen gjennom verkstedet. 

– Den sykkelen som henger der i taket, er 
en 1889/90-modell som kommer fra før man 
fant opp luftgummien, så det er massivgummi 
på den. Det er steget etter Velte-Petter’n det 

der, forteller han og peker opp i taket. 
Ned en liten trapp, opp en 

annen og inn i en smal, syk-
kelbekledd gang stopper han 
opp igjen:

– Og se her ja, denne til-
hørte en formann på Gresvik-

fabrikken i Oslo, forteller han 
entusiastisk om en han passerer 

på sin vei gjennom lokalet. 

EN DRØM I OPPFYLLELSE 
Einar Støp-Bowitz drømte om et sykkelmu-
seum for sin samling på hundrevis av norsk-
produserte sykler fra perioden 1890–2000. Og 
Brennsund kan forteller at til sommeren skal 
den drømmen gå litt i oppfyllelse. 

– Vi har fått inn 80 sykler fra hans sam-
ling på Norsk vegmuseum. Der lages det en 
permanent utstilling som åpner 9. juni. Og 
der vil Einar også bli presentert som Norges 
sykkelikon. Så hans drøm om å få noen av 
syklene hans permanent på museum, går nå i 
oppfyllelse, ivrer Brennsund.

– Men det står jo fortsatt noen sykler igjen 
i lokalet her, så det hadde jo vært morsomt 
å ha et mer lokalt Oslo-museum som kunne 
fortelle litt om sykkelens utvikling. Særlig nå 
som kommunen satser så mye på sykkelkultur. 
Da er det jo greit å vise frem at folk har syklet 
de siste 120 årene også, legger han til. 

I EINARS ÅND
Det er ikke bare sykkelsamlingen som skal iva-
retas. Selve verkstedet har Brennsund bestemt 
seg for å holde åpent hver torsdag fra 16.00 til 
19.00. Han har det klart for seg hvordan han vil 
drive verkstedet videre. 

– I og med at jeg jobber på museum, vet 
jeg hvordan man skal ta vare på ting, og jeg 
har jo lyst til å ta vare på Einars ånd, kultur 
og verksted for fremtiden. Det er behov for en 
spesialbutikk som forstår hva det vil si med 
klassiske sykler og som har klassiske deler. 
Frem til 80-tallet så var det mange sykkeldeler 
som var like, men nå er det ikke noe god sjanse 
for at man kan gå til en vanlig sportsbutikk for 

DEN RUSTNE EIKE DRIVES VIDERE Av Th ea B. Foslie (tekst og foto)

Ny luft i 
gamle dekk

Hør Jan Pett er fortelle 
om noen av sine 

favoritt sykler i samlin-
gen i digitalutgaven 

av Syklistene!

å finne deler til en 70-talls DBS-sykkel. Så vi 
må jo ha dette stedet. 

– Men blir ikke dette mye ved siden av en 
fulltidsstilling på Folkemuseet da?

– Nei da, jeg liker å ta vare på gamle sykler, 
reparere dem og sørge for at de ikke blir kasta. 
Jeg vil gi nytt liv til gamle sykler, det er jo så 
morsomt! 

STORSAMLINGEN:
Man kan nærmest 
gå seg vill blant alle 
sykkeldelene som 
finnes i lokalet. – Jeg 
hadde jo aldri tenkt 
at det var jeg som 
skulle overta etter 
Einar, men det måtte 
jo reddes for etter-
tiden, sier Jan Petter 
Brennsund.

RULLER VIDERE:
Den Rustne Eike 

holder det gående 
med Jan Petter 

Brennsund som ny 
eier. 

DEN RUSTNE EIKE DRIVES VIDERE

DEN RUSTNE EIKE
• Det ikoniske sykkelverksteder ligger i Sofies 

gate 60 på Bolteløkka i Oslo.
• Verkstedet ble startet av Lars B. Hotvedt og 

Kjetil Ryen i Oscars gate i 1982.
• Einar StøpBowitz (19472018) drev stedet i 36 år 
• Ny eier er Jan Petter Brennsund.
• Åpningstider: Torsdager 16.0019.00.

DEN RUSTNE EIKE
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BOKSERIE FOR BARNBOKSERIE FOR BARN Av Th ea B. Foslie

– Jeg vokste opp rett etter krigen i et Oslo 
med få biler, så det var mange barn og mye 
lek i gatene. Etter hvert ble byen mer og mer 
dominert av biler, og i tiden som kunsthisto-
riestudent laget jeg et stort bilde med mange 
kjempehøye sykler i Oslo sentrum.

Dette forteller forfatter og illustratør av 
boken, Ola Slaatten, som har skrevet og illus-
trert hele tre bøker i serien om Hjulia Grande. 
Den første boken kommer nå i slutten av 
mars, bok nummer to kommer til høsten og 
bok nummer tre til neste år.

– Boken passer for barn fra cirka fem år og 
oppover, og jeg håper også at de voksne som 
leser for barna finner glede i den, sier Slaatten.

VERDENS STØRSTE SYKKEL
Boken til Slaatten handler om verdens største 
sykkel, som i all hemmelighet blir laget i et 
verksted i Oslo og i en hytte i skogen. Ideen 
kom da han som pensjonist fant frem det 
bildet han en gang hadde laget som student. 

– Dette sykkelbildet var som et rop om å 
gi plass til mennesket i byen. Jeg tok det fram 
for å lage en bildeserie over temaet. Da fikk 
jeg etter hvert ideen til å lage en bildebok med 
fortellinger hvor en gigantisk sykkel har en 
hovedrolle, forteller han. 

Tre år senere er boken om to brødre, 
Hjulia Grande, verkstedeier Gnikkerud og 
onkel Georg, klar for lansering.

– Jeg har stor glede av å sykle, og de 
gøyale situasjonene som oppstår rundt Hjulia 
Grande, kan sees som et uttrykk for min 
begeistring for sykkelen som oppfinnelse, sier 
forfatteren.

– LETT Å BLI NOSTALGISK 
Det er ikke tilfeldig at det nettopp er en sykkel 
i fokus i bøkene til Slaatten. Selv syklet han 
til jobben før han ble pensjonist og nå er syk-
kelen både trimkompanjong, handlevenn og 
feriekamerat. 

– En påske syklet jeg fra Tønsberg til 
Skrimfjellet. I nedfarten fra fjellet brakk sty- ret plutselig tvers av. Jeg kom meg hjem som 

Reodor Felgen med et sykkelstyre av stokker 
og rusten ståltråd, forteller han. 

Som oslogutt er han heller ikke helt uen-
gasjert i sykkelens plass i bybildet og hvordan 
man kan gjøre det bedre for syklister, spesielt 
i sentrum.

– Det er lett å bli nostalgisk når jeg ten-
ker tilbake til et bilfattig Oslo der vi barna 
hadde  det moro med lek i gatene. En hest 
hadde en rute inn i gata med frakting av 
skyllebøtter. Den sto og tygde havre utenfor 
leiegården. Sånn sett virker dagens rushtrafikk 
som et mareritt. 

VERKSTEDET: Sykkeldelene til Hjulia Grande blir laget i all hemmelighet om natten i verkstedet til 
Guttorm Gnikkerud. Illustrasjon: Ola Slaatten

De gøyale situasjonene som oppstår rundt 
Hjulia Grande, kan sees som et uttrykk for 
min begeistring for sykkelen som oppfinnelse

GOD UTSIKT: Man vekker oppsikt når man tar med seg verdens største sykkel ut i Oslos gater. Illustrasjon: Ola Slaatten

OM FORFATTEREN
• Ola Slaatten er tidligere kunst og håndverks

lærer, dykker, drosjesjåfør, badevakt, anleggs
gartner og bryggesjauer.

• Han har opprettet forlaget Knortekjepp. «Høyt 
til værs med Hjulia Grande» er hans første 
utgivelse.

• Boken kan bestilles på facebooksiden Hjulia 
Grande eller på hjemmesiden hjuliagrande.com.

OM FORFATTEREN

Høyt 
over 
mas og 
eksos
Har du noen gang drømt om 
å sykle høyt over trafikkens 
mas og eksos? I boken 
«Høyt til værs med Hjulia 
Grande» er det to brødre 
som gjør nettopp det. 
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I forbindelse med utbygg
ingen av en bybanetunnel i 
Bergen etableres det også en 
2,9 kilometer lang tunnel – 
kun for syklister og fotgjen
gere. 
Tunnelen skal være 7,5 meter bred og 5,5 
meter høy, og skal strekke seg fra Fyllingsdalen 
til Minde. Byggingen på den unike tunnelen 
har allerede startet, og Bybanen Utbygging 
estimerer at den vil stå ferdig i 2022. Tunnelen 
skal også fungere som rømningstunnel for 
Bybanen. 

– Det er fint at infrastruktur for syklister er 
et tema når andre store samferdselsprosjekter 
planlegges og gjennomføres. Det er derimot 
ofte slik at løsningene for syklister ikke blir 
optimale når sykkelinfrastruktur bare er en 
liten del av et stort prosjekt som har et annet 
hovedformål, som veiutbygging og i dette 
tilfellet en ny linje på bybane-nettet. Når det 
er sagt, har vi litt flaks i akkurat dette tilfel-
let. Det er nemlig sykkelvei i begge ender av 
den planlagte tunnelen, sier lokallagsleder i 
Syklistenes Landsforening Bergen og omegn 
Reidar Thorstensen. 

Fjellet tunnelen skal gå gjennom, 
Løvstakken, skiller Bergensdalen fra drabant-

bydelen Fyllingsdalen. Tunnelen vil koble 
dette området sammen med store arbeids-
plasser på Mindemyren, samt Høyskolen på 
Vestlandet og Haukeland universitetssykehus. 
Tunnelen vil altså binde sammen sentrale deler 
av Bergen med bydelen på en ny måte. I dag 
kan man velge en forholdsvis lang omkjørings-
vei rundt fjellet, eller å krysse over.

– Vi er spent på hvordan sykkelandelen vil 

påvirkes av en slik lang tunnel, som åpenbart 
endrer konkurranseforholdet mellom de ulike 
transportformene. Svaret på dette er viktig med 
tanke på fremtidige planer for sykkelinfra-
struktur. Bergen har som kjent mange fjell, og 
mange biltunneler gjennom disse fra bydelene 
og inn mot sentrum. Konkurranseforholdet 
mellom transportformene er viktig for at flere 
skal velge sykkel, forklarer Thorstensen. 

Verdens lengste sykkeltunnel
SYKKEL-NORGE RUNDT Av Thea B. Foslie

Feirer med splitter nytt sykkelritt
Lørdag 29. juni er det duket for 
Skogvokterdag med et splitter 
nytt sykkelritt i Saltdal.
Skogvokterdagen i Storjord i Nordland feirer 
20 år i sommer og skal i den forbindelse arran-
gere sykkelrittet «Skogvokterrittet» sammen 
med Statskog, Fauske Sykkelklubb og Team 
Rynkeby. Overskuddet vil gå til forskning på 
barnekreft.  

– Alle kan være med og delta i 
Skogvokterrittet, både voksne og barn, tur-
syklister og mosjonister. Det som er fint med 
et slikt sykkelritt, er at det samler venner og 
familie rundt en aktivitet, og det fremmer fol-
kehelsa i tillegg, sier en av arrangørene av 
Skogvokterdagen, Wenche Larsen fra  IL /Ul 
Heimhug. 

– Vi har et mål om at hele 400–500 tar til 
sykkelsetet denne dagen, og med rundt 3000 
besøkende på Skogvokterdagen blir det litt av 

en velkomst ved målgang, sier Statskogs regi-
onsjef i Salten, Jan Nilsen. 

SPRENGER SEG FREM: Her lager gravemaskinene hull til første «salve» med sprengning. Foto: 
Bybanen Utbygging

POPULÆRT: Det årlige arrangementet finner sted på Skogvoktergården, nord for Saltfjellet. Foto: Jim 
Tovås Kristensen

LANGTUR – JORDA PÅ LANGS Av Teresie Hommersand (tekst og foto)

Fra Cape til Kapp – på to år

– Mitt livs 
eventyr

CAPE AGULHAS: Det sydligste punktet i Afrika! Her møtes Atlanteren og Det indiske havet.

Hva gjør man når man etter seks år på sør
spissen av Afrika skal vende snuta tilbake til 
Norge og ikke kan fly? Hopper på sykkelen!
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LANGTUR – JORDA PÅ LANGS LANGTUR – JORDA PÅ LANGS

Etter seks år i Cape Town bestemte Teresie 
Hommersand (32) fra Sandnes seg for å vende 
nesen hjemover igjen – på sykkel! Nå har hun 
syklet jorda på langs i over et og et halvt år og 
nærmer seg hjemlandet med stormskritt. Først 
når hun når Nordkapp, er hun i mål. Her er 
hennes historie. 

I 2012 bestemte jeg meg for – etter beste 
evne – å prøve å la være å fly, på grunn av 
klimaendringene og et ønske om å reduse-
re karbonutslippet mitt. Det høres kanskje 
forferdelig begrensende ut å ikke fly, men 

se hva det har ført til; mitt livs eventyr! Jeg har 
nå nådd Europa!

VALG AV TRANSPORTMIDDEL  
= VALG AV OPPLEVELSER
Hvilket transportmiddel man velger, påvirker 
hva man opplever på reise. Hvor man ferdes. 
Hva man ser. Hvem man treffer og hvordan 
man interagerer. Et av de tidligste eksemplene 
på dette fikk jeg da jeg syklet gjennom The 
Klein Karoo i Sør-Afrika. Her er det langt 
mellom folk og fe. Semi-ørken. Grusvei. Vide 
horisonter. Åser. Gylne ettermiddagsfarger. Om 
vinteren er det varmt om dagen. Kaldt om 
natta. Her er det viktig å ha nok vann. 

En sen ettermiddag, idet sola holdt på å 
gå ned, suste jeg gjennom dette karrige land-
skapet så sykkelveskene hoppet, på jakt etter 
folk og en varm seng. Fant endelig en grusvei 
med et gårdsskilt. Etter fem kilometer på 
denne veien var det fremdeles ingen tegn til 
liv. Det så ut som at det kom til å bli en kald 
natt med overnatting i telt. Så så jeg noen trær 
lengre fremme. Var det hustak mellom dem? ... 
Biler?... Plutselig stod jeg i oppkjørselen til en 
gård! Og der stod bonden! Hei!

VILTDYRSAFARI OG BÆSJSPYTTING
Det viste seg at jeg hadde ankommet vertska-
pet for bøndene i området sin månedlige sam-
menkomst! Hadde jeg valgt en annen vei ville 
jeg ha kommet til tomt hus! Her kom den ene 
bonden etter den andre! Og jeg ble så godt tatt 
imot av de alle! Så inkludert. Så velkommen 
og så velfødd med den beste hjemmelagde 
afrikaaner-kost. Etterpå vanket det peiskos 
med kakao. Jeg gikk glad og takknemlig til 
sengs på gjesterommet.

Morgenen etter, idet jeg gjorde meg klar til 
å sykle videre, kom bonden Wessel. 

– Du vil ikke være med på viltdyrsafari da? 
Jeg kunne ikke takke nei til det! Dag to 

befant jeg meg på kloss hold av impala, oryx, 
sabel antiloper, struts og eland. Jeg fikk klappe 
vannbøfler, lære om det unike lokale øko-

ET SISTE FARVEL: Bakgården 
min i Cape Town, SørAfrika. 
Det var vanskelig å si farvel. 

Foto: Yvann Macherez

STARTSKUDDET: Cape Point i 
SørAfrika. Her tok jeg mine 
første tråkk på sykkelen på 

vei til Nordkapp!

VARM VELKOMST: Et vakkert og unikt møte ved 
Lake Turkana i Kenya.

IKKE ALENE: Hyenespor rundt teltet mitt i Hell’s 
Gate National Park i Kenya.

MILEPÆL: Turens første grensekryssing! Masse 
følelser.
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første solo-kvinnen som har syklet gjennom 
Suezkanal-tunnelen! INGEN har lov til dette, 
men etter to dager med å prøve å få tillatelse, 
fikk jeg det. Mye takket være et velformulert 
brev fra FNs miljøprogram. 

Jeg må også trekke fram at å besøke 
Petra i Jordan, feire jul i Bethlehem, oppleve 
Jerusalem, flyte i Dødehavet ved solnedgang 
med intenst rødfargete fjell i horisonten og å 
danse hele natta i Tel Aviv til noen av verdens 
beste DJ-er er opplevelser jeg vil bære med 
meg resten av livet!

TÅRER OG STEINKASTING
Noen utfordringer har det selvsagt vært langs 
veien. Å sykle gjennom Sahara i Sudan i 50 
varmegrader var helt forferdelig. Jeg gråt litt 
daglig på denne etappen. Så å si ingen skygge. 
Vannet i drikkeflaskene mine var like varmt 
som tevann. Har du noen gang måttet fikse 
en punktering midt på dagen, midt i ørkenen 
under slike forhold? 

I Etiopia ble jeg kastet stein på (det er ikke 
uvanlig) og piska i forbifarten på sykkelen 
av en gammel mann. I Botswana ble jeg og 
to andre jeg syklet sammen med, jaget av en 
elefant. Det kunne fort blitt stygt! Tror ingen 

av oss har syklet så fort før eller siden. I Egypt 
har jeg blitt seksuelt trakassert. I Tanzania gråt 
jeg av redsel for å treffe på løvene i et område 
jeg syklet gjennom. Jeg så sporene på den røde 
landeveien jeg syklet på. Det var nok for meg! 

Jeg er blitt frastjålet mobil, penger og hjelm, 
men i disse tilfellene fikk jeg alt tilbake takket 
være hjelp fra politi og lokale innbyggere. 
Zambia var det første landet jeg fikk veldig 
mye oppmerksomhet i, noe som var vanskelig 
å håndtere. Det var umulig å slippe unna store 
grupper med velmenende, men skrikende 
og jagende unger når jeg sliten og fæl måtte 
takle bratte stigninger på sykkelen. Jeg følte 
meg som en sirkusløve. Og i Kenya hadde jeg 
hyener luskende rundt teltet mitt to netter. 

Men når alt dette er sagt, gitt hvor mange 
kilometer jeg har syklet, hvor sårbar man er 
når man reiser solo og på sykkel, hvor mange 
ulike områder jeg har syklet gjennom og hvor 
mange folk jeg har truffet, er dette egentlig 
bare småtterier. I tillegg har jeg lært masse fra 
alle disse opplevelsene som jeg ikke ville vært 
foruten. Nesten. ;-)

systemet, og hvordan det og familiene som 
avhenger av det, påvirkes av klimaendringene. 
OG! Jeg ble utfordret til en runde bokdrol 
spoeg! En tradisjonell afrikaaner-konkurran-
se der man ser hvem som kan spytte kudubæsj 
lengst! Jeg tapte. 

Om kvelden benkret vi oss alle foran 
TV-en og familiens favoritt–komedieshow. Så 
hjemmekoselig! Da de spurte om jeg ikke ville 
bli en dag til, klarte jeg nesten ikke å si nei ...

SYKLING – EN DØRÅPNER
Jeg tviler på at de – og de flere hundre til-
feldige familiene jeg har søkt ly hos på tvers 
av landegrensene på vei opp det afrikanske 
kontinentet – ville tatt meg like godt imot hvis 
jeg hadde dukket opp i en bil. Å sykle åpner 
dører! Folk er nysgjerrige. Ser innsatsen din. 
Åpner hjemmene sine. Synes det er rått og vil 
støtte deg videre på veien! De er fantastiske! 
Så generøse. 

Dersom noen tviler på menneskeheten, 
burde de legge ut på en lengre sykkeltur og se 
hvor mye varme, omsorg, omtanke og kjær-
lighet det faktisk finnes mellom vilt fremmede 
mennesker!

HØYDEPUNKTER PÅ REKKE OG RAD 
Opplevelsene på turen så langt har stått i kø! 
Det er vanskelig å bare trekke frem noen få. Å 
sykle over saltslettene i Botswana var rått! Å 
svømme på stupet av Victoria Falls i Zambia 
likeså. Til jul klatret jeg Mount Kenya, og på 
nyttårsaften danset jeg langs kysten av Kenya. 

Å krysse grensa til Etiopia vest for 
Turkanasjøen på sykkel er noe jeg aldri kom-
mer til å glemme. Tøft, men givende når 

man kommer gjennom det! Her er det langt 
mellom landsbyer, vann og mat. Forferdelig 
varmt og til tider så utfordrende vei at man 
bare kan klare 40 kilometer om dagen. 
Danakildepresjonen i Etiopia var spektaku-
lært! Ørkenen i Sudan vakker. Jeg har storkost 
meg med å sykle fra det ene egyptiske tempe-
let til det andre. Så mye fascinerende historie! 

Jeg har lært å dykke – i Rødehavet! Det 
var ikke planlagt. Og jeg er muligens den 

n Lokker en lengre sykkeltur? I så tilfelle, hva trenger du? Jeg liker å være 100 % selvforsynt, så 
foruten en sykkel med stålramme, 26” hjul og fester til sykkelveskene har jeg det jeg trenger for å 
overnatte i telt og lage min egen mat. 
n Hvor mye vann, mat, mange lag med klær, sovepose og telttype man burde ha med seg i ves
kene, kommer helt an på hvilket klima man ferdes i og hvor lett tilgang det er til føde. Hvis jeg må, 
kan jeg lagre 10 liter med vann og i Afrika hadde jeg for eksempel bare en lakenpose og nødteppe 
i stedet for sovepose. 
n Jeg liker å ha en så lett sykkel som mulig, men samtidig ha det jeg trenger. Du finner også ut av 
hva du trenger underveis. Jeg startet med fem sokkepar og fem truser. Nå har jeg bare to av hver! 
Sykler man på det afrikanske kontinentet, burde man ha malariamedisin, vannfilter, kanskje et 
solcellepanel, solkrem, stor hatt og dekke seg til for ikke å bli svidd. 
n Og: Til orientering er appen maps.me genial. Den fungerer offline!

Teresies langturtips

VEIEN HJEM: Sykkelruta slik den så ut før avreise. Et par endringer har det selvsagt blitt, som å også sykle gjennom Jordan, Palestina, Israel og Tyrkia. Det 
var ikke del av den originale planen!

ET MINNE FOR LIVET: Telting ute på en av verdens største saltsletter. Å krysse Makgadikgadi i Botswana på sykkel var absolutt et høydepunkt!

JERUSALEM: Telting utenfor Jerusalem ved et 
eldgammelt oliventre. 

LANGTUR – JORDA PÅ LANGS LANGTUR – JORDA PÅ LANGS

I Botswana ble jeg og to andre jeg syklet 
sammen med, jaget av en elefant

Siste etappe, bla om! 
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I månedsskiftet januar–februar ankom jeg 
Tyrkia og Europa! Jeg seilte hit fra Israel 
via Kypros, ettersom det ikke frista å sykle 
gjennom Syria på dette tidspunktet. Det er 
fremdeles for mye voldelig konflikt i dette 
området. 
Det er rart og fint å 
være her, et år og åtte 
måneder på vei og 
med 14 000 kilometer 
bak meg! Nå har jeg 
virkelig satt kurs for 
Nordkapp og er veldig 
spent på hvordan det 
blir å sykle gjennom 
Vinter-Europa! 

Dersom du vil vite 
mer om dette prosjek-
tet og følge med videre 
og se hvordan det går, 
hadde det vært kult! 
Kanskje vi ses på syk-
kel i Norge nærmere 
sommeren? Uansett: Nyt opplevelsene sykkelen bringer, enten det er på 
vei til jobb eller på tvers av kontinent! 

n Følg Teresie videre på ferden: Facebook: Cape to Kapp. Instagram: teresi-
ehommersand 

Nordkapp neste!

Se filmer fra turen til Teresie i 
digitalutgaven av Syklistene

UTSTYRET: Utstyret endrer seg litt basert på kli-
maene jeg sykler gjennom. Jeg pakker minima-
listisk. Her er det grunnleggende jeg har i sykkel-
veskene for å sykle gjennom Europa om vinteren.

LY FOR NATTEN: Rose og sykkelen hennes. Vi møttes syklende på veien i 
Zambia. Jeg spurte om jeg kunne sove hos henne den natta, ettersom sola 
skulle til å gå ned. Vi raste gjennom buskas, på rød jordvei, forbi en liten for
samling av hus, dypere og dypere inn i hjerte av Afrika, til huset hennes. Der 
tviler jeg på at det har vært langdistansesyklister før!

LANGTUR– JORDA PÅ LANGS LANGTUR – TIPS OG TRIKS   Av Øyvind Wold (tekst og foto)

Noen velger langtur i fjerne himmelstrøk, men for mange 
er tursykling den optimale måten å oppleve Norges vari
erte og spennende landskap på. 
Kombinerer du syklingen med oppakning, mat 
og campingutstyr, får du en unik frihet til å 
legge opp ruta, tempo og dagsetappene som du 
føler for, og kan spise og overnatte uten å måtte 
tenke på booking av hotell eller hytter. 

Slike turer krever litt planlegging og for-
arbeid. Her er tipsene som kan være nyttige 
for deg som tenker på tur med en eller flere 
overnattinger.

 HVOR ER DET FINT Å SYKLE?
Det er et stort antall attraktive sykkelruter i 
Norge, og en ideell sykkelrute har gjerne veier 
med lite biltrafikk, relativt lite motbakker og i 
tillegg åpent eller spektakulært landskap. Hvor 
finner du slike ruter?

Et forslag er å se nærmere på kart over 
noen av de mange fjellveiene på Østlandet 
som holder høyden over lengre strekninger. 
Nordlige trakter i Oppland og Hedmark er 
særlig aktuelle. Om du foretrekker lavlandet, 

kan du studere veinettet på noen av de mange 
store øyene i midt- og Nord-Norge, eller se på 
kartet etter sideveier/småveier langs kysten. 
Nasjonal sykkelrute 1, kjent som Kystruta, er 
et veldig bra utgangspunkt og har fordelen av 
at den er skiltet.

Andre spennende muligheter kan være å 
sykle langs elver, der man ofte finner lettsykle-
de veier rett ved, i tillegg til at det ofte er lett å 
finne steder som teltplasser, badeplasser og fis-
keplasser. Det er også verdt å merke seg at det 
finnes vakre og mye mindre trafikkerte side-
veier, «baksideveier», gjennom både Numedal, 
Hallingdal, Gudbrandsdalen og Østerdalen. 
Her er det som regel minimalt med biltrafikk 
og ganske familievennlig å ferdes med sykkel.

Husk ellers på at et turområde ikke trenger 
å ligge langt unna for å være attraktivt. Folk i 
Oslo-området for eksempel, kan finne mange 
idylliske strekninger og trivelige veier i nærfyl-
kene Akershus, Vestfold og Østfold. 

Kartressursen ut.no/kart, er et godt sted å 
lete etter veier og ruter. Her kan man zoome 
seg inn og ut på kart over hele Norge, også i 
flybilde-modus. Turkart i målestokk 1: 100 000 
har med det aller meste av veier, og er egnet 
både for å planlegge og til å gjennomføre syk-
kelturer.

 HVOR LANGE DAGSETAPPER?
Når man skal planlegge lengden på sykkeletap-
pene, er det viktig å vite noe om stigninger, 
underlaget (asfalt eller grus) og ta i betrakt-
ning vekten på oppakkingen. Husk også å ta 
høyde for motvind og regnvær, som gjerne 
gjør etappene kortere enn planlagt. 

For nybegynnere er det viktig å ikke bli 
for ambisiøs i forhold til distanser, å presse 
seg vil neppe øke turgleden. Som et utgangs-
punkt kan man vurdere dagsetapper på rundt 
fem–sju mil under normale forhold, kortere 
om man bare skal ferdes på grusveier, har med 
halvstore barn på egen sykkel og/eller en tem-
melig tung oppakning. 

 VÆR OG KLÆR
Å kle seg riktig for sykling i varierende norsk 

Rådene som gir 

FRIHETSFØLELSE
LANGT NÆRT: Du trenger ikke sykle i ukesvis om du skal på langtur. Har du en langhelg, kan du ofte finne flere flotte ruter i nærområdet, mener artikkel-
forfatteren.

elsidig
el-sykkel \ allsidig \ smidig

BENNO.  EN SYKKEL TIL ALT.

Benno er en �erbrukssykkel.
Det er det som gjør den annerledes.

Benno er smidig og morsom å sykle på, 
med evnen til å bære akkurat det du trenger.

Vi tror folk trenger EN hverdagssykkel
som løser alle daglige gjøremål.

Rett og slett en elsidig sykkel.



Syklistene 1-19  |  2120  |  Syklistene 1-19 

LANGTUR – EUROPEISKE ELVEBREDDER  Tom Helgesen (tekst og foto)

sommervær krever erfaring. Temperaturene 
kan svinge fra over 30 grader ned til bare noen 
få varmegrader og sludd på høyfjellet på virke-
lig sure dager. 

Vær utstyrt både med shorts, kort trøye, 
samt lue, votter og ullundertøy. Et lett sett med 
pustende regntøy er også et must. Det finnes 
egne varianter tilpasset syklisters sittestilling 
og bevegelser, for eksempel med mulighet til 
å stramme inn bukseleggen slik at den ikke 
kommer borti kjedet. Vanntette hansker/vot-
ter er noe du bør ha med, særlig om du skal 
sykle i fjellet. Vær obs på at vanntette plagg må 
re-impregneres med jevne mellomrom for å 
beholde tettheten.

Sykkelshorts og sykkelhansker er viktig for 
komforten på tur, og det er ikke noe problem 
å ha på vanlige shorts eller langbukser utenpå 
sykkelshortsen. Som fottøy er det fortsatt vik-
tig med komfort, noen velger joggesko, andre 
foretrekker fritidssko eller lette halvhøye tur-
sko med litt stivere såle. Mange tursko fås med 
vanntett membran, som kan kjennes litt klamt 
på varme sommerdager, men er superpraktiske 
i regnvær eller på litt kjølige dager.

 VALG AV SYKKEL
Underlaget er viktig for hva slags sykkel du 
bør velge. Til turer utelukkende på asfalt vil 
en hybridsykkel med smale dekk (32–37 mm) 
trille veldig bra og være høyaktuell. 

Til en tur på en blanding av asfalt og grus-
veier vil en hybridsykkel eller gravel-sykkel 
med litt bredere dekk (38–42 mm) i utgangs-
punktet fungere godt. 

Går ferden stort sett på grusveier av varier-
ende eller ukjent kvalitet, er terrengsykkelen 
med stiv gaffel og endra bredere dekk (45–
55 mm), kanskje det beste valget. Gå gjerne 
for en dekkmodell med relativt lave knaster. 
Støtdemper er sjelden aktuelt for en tursykkel, 
med mindre du planlegger en krevende trase 
med mye bruk av kjerreveier og stier.

 MAT OG DRIKKE 
Gode rutiner for mat og drikke er noe av det 
aller viktigste for å kunne gjennomføre en len-
ger sykkeltur. Drikk og spis jevnlig, helst før 
du er begynt å kjenne tørst eller sult. Ha flere 
drikkeflasker på sykkelen og eventuelt en drik-
kesekk på veldig varme dager. Ha i bakhodet 
at du vil komme til å trenge en del mer mat 
enn det du gjør i det daglige, når du handler 
inn for turen. 

Det finnes flere steder i Norge der det kan 
være en hel dags sykkeletappe, eller mer, mel-
lom matbutikkene. Skal du ut i grisgrendte 
strøk, bør du sjekke hvor disse butikkene ligger.

 NØDVENDIG VERKTØY
Det er få sykkelverksteder langs landeveien, 
og du vet aldri når du punkterer eller når en 
skrue eller eike løsner. Grunnleggende utstyr 
som reserveslange, dekkspaker, pumpe og et 
lite multiverktøy (sekskantnøkler/ torxnø-
kler/ skrutrekker/ eikestrammer) er enkle å 
bruke og tar lite plass i bagasjen. En liten olje-
flaske med tett skrukort vil du også garantert 
få bruk for. Se også Mats Mekker-tips på side 
26 og 27. 

 PAKKING OG VEKTBEVISSTHET
Hvor mye bagasje og vekt du har med på 
turen, har en del å si for hastigheten din, 
særlig i kupert terreng. En oppakning som 
er liten i volum, vil som regel veie mindre og 
vil også fange mindre vind. Lette kroppsnære 
varianter av allværsplagg, vindjakker, fleece 
og ulltrøyer tar ikke mye plass og egner seg 
bra til tursykling. Ta med litt klessåpe, da 
trenger du ikke mange skift. Vanntette lette 
sko-overtrekk tar mye mindre plass enn et par 
ekstra støvler.

Tenk vekt også på mat, unngå tung embal-
lasje som glass og metall. Skal du ha med 
campingutstyr, finnes det i dag svært lette og 
overraskende lite voluminøse utgaver av både 
telt, soveposer og ikke minst liggeunderlag. 
Det finnes også små lette reisevarianter av 
diverse turutstyr, som for eksempel låser, lyk-
ter, håndklær og toalettartikler. Jobber du med 

å begrense volumet på det du tar med, kan du 
kanskje klare deg med kun en styreveske og to 
store vesker bak. Da sparer du samtidig vekten 
av frontbærer og fronthjulsvesker.

 PRØVETUR – VIKTIG!
Før du skal ut på en flere dagers sykkeltur, er 
det viktig å bli kjent med oppakking, sykkel og 
utstyr. En helt ny sykkel (eller en som stått vel-
dig lenge i kjellerboden …) trenger en innkjø-
ringsperiode der du får finjustert sittestilling, 
gir og bremser. Ta en tur over flere timer og 
test selv. Sitter du behagelig, for høyt, for lavt 
eller kanskje for mye foroverbøyd? Fungerer 
girene lett og raskt? Er det ulyder du ikke kla-
rer å lokalisere? Triller sykkelen bra, eller bør 
du prøve med et litt annet dekktrykk? 

Er du usikker på hvordan du justerer slike 
ting selv, er det noe din lokale sykkelforhand-
ler er ekspert på, bruk dem. Prøv deg også 
gjerne på ujevn vei. Sitter bagasjebærerne og 
veskene skikkelig fast, kjennes vektfordeling 
på sykkelen bra ut, er bagasjen lett nok til at du 
ikke gruer deg til oppoverbakkene? Hvis ikke, 
har du anledning til å gjøre noe med det før 
turen din starter på ordentlig.

Når du har sjekket ut disse tingene, blir det 
mer tid og energi til å nyte langturen!

Tursykkelentusiastene Øyvind Wold (artik-
kelforfatteren) og Lars Erik Sira arbeider med 
en ebok om forberedelser til lengre sykkelturer, 
med planlagt lansering våren 2019. 

LANGTUR – TIPS OG TRIKS

TETT PÅ: Øyvind Wold anbefaler alle å oppleve Norge fra sykkelsetet.

Syklistenes medarbeider har fortsatt sykkelferden videre 
langs Donau fra Passau til Budapest i Ungarn via Wien i 
Østerrike og Bratislava i Slovakia. 700 kilometer gjennom 
landsbyer, langs diker, forbi slott og klostre og ikke minst 
innom tre europeiske hovedsteder.

I Syklistene nr. 2-2018 tok vi deg med langs tyske 
Donau. Her fortsetter turen langs Europas nest 
lengste elv (etter Volga), gjennom tre hovedste-
der og fire land.

Dette er en ferd gjennom store deler 
av Europas kultur, historie og geo-
grafi. Ja, litt flåsete kan vi kalle det 
en slags dannelsesreise. Ved Donau 
gikk Romerrikets grenser, og her 

hersket habsburgerne i århundrer. I vår tid er 

elva fremdeles ei svært viktig ferdselsåre mel-
lom innlandet og Svartehavet, og det går hun-
drevis av lasteskip og turistbåter langs floden 
hver eneste dag. 

I fjor ble de 600–700 første kilometerne av 
Donau i Tyskland tilbakelagt på sykkelsetet fra 
starten i Schwarzwald til Passau. Da holdt vi 
oss innenfor landegrensene til et land, men nå 
skulle altså neste etappe gjennomføres via hele 
fire europeiske stater.

SYKKEL PÅ FLY
Syklene ble fraktet fra Norge i såkalte sykkel-
bagger, eller presenninger med borrelås som 
det egentlig ligner mest på. De er i overras-
kende «godt hold» etter både fly Gardermoen– 
München og tog München–Passau. På platt-
formen i den tyske byen ved Donau er det 
bare å skru opp setet, snu styret og pumpe luft 
i dekkene. 

I vakker kveldssol og full sommer rekker vi 
å komme tre–fire mil nedover langs elva første 
dagen, og grensa til Østerrike blir plassert i fin 
stil. Litt rart å tenke på når vi tråkket ned til 
jernbanestasjonen hjemme i plaskende regn 
samme morgen for å rekke flytoget.

AU-AU 
– Nå får vi for en gang skyld prøve å få planlagt 
overnattingene, sier den kvinnelige deltakeren 
i sykkelduoen fra Norge. Som sagt så gjort. 

Gjennom tre 
hovedsteder 
og fire land

SLOTTET I BRATISLAVA: Det er flotte sykkelveier langs Donau i Slovakia, her med slottet i Bratislava i bakgrunnen. 
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Undertegnede tok ansvar, eller rettere sagt, 
tok fram mobiltelefonen og sykkelboka om 
Donau. Kartet ble gransket, og der fant vi 
et sted med seng noen timers sykling unna. 
Stedet het Au, for bak i boka sto overnattings-
steder i alfabetisk rekkefølge. På blanding av 
gebrokkent tysk og litt bedre engelsk fikk vi tak 
i et ledig to-mannsrom på et lekkert hotell i Au 
an der Donau. 

Det lakket og led mot kveld, og ved Au 
skulle veien stoppe. Her gikk det ferje på dag-
tid over til den andre siden av Donau. Men da 
vi ankom Au, var det ikke noe som lignet på 
det flotte hotellet vi hadde bestilt rom på. Vi 
så kun en skrøpelig bygning og en bobil. Ut 
av bobilen dukket en hyggelig tysker opp. Jeg 
tok fram ovennevnte sykkelbok og etterlyste 

hotellet i Au. Han kikket hoderystende på oss 
før han sa: Ach, andere Au! Det var med andre 
ord to steder langs elva som het Au. Snakk om 
idiotisk misforståelse, og «andere Au» lå flere 
mil unna. 

Nå ble gode råd dyre. Verten på det over-
fylte gjestehuset på nabogården syntes synd på 
to fortvilte nordmenn. Han hadde ikke flere 
senger igjen, men ferjeskipper var han. Ved 
hjelp av noen telefoner og god lokalkunnskap 
skaffet han oss to senger i Inzell, på motsatt 
side og snaue tre kilometer lengre ned langs 
elva. Ferja mellom Au og Schlögen fikk seg 
derfor en ekstratur over Donau da kveldsmør-
ket kom krypende. Her endrer for øvrig Donau 
sitt løp, nesten 180 grader to ganger rett etter 
hverandre, men det er en annen historie. 

PÅ UNESCOS VERDENSARVLISTE
Østerrike er et vakkert land, og her kommer 
det høydepunkter i fleng, også for oss på syk-
kelsetet. Ikke minst klosteret Stift Melk med 
aner tilbake til 1089, som troner mektig på 
bredden av Donau. Både fantastisk beliggen-
het, vakker barokkarkitektur og nesten tusenå-
rig historie gjør dette til et av verdens mest 
berømte klostre. Klosteret i Melk med Wachau 
kulturlandskap er også inne på UNESCOs 
verdensarvliste. Lett å forstå der vi sykler 
videre nedover den frodige dalen omkranset 
av vingårder.

På sykkel langs Donau er kanskje ikke 
storbyer med masse biltrafikk høydepunktet, 
men Wien har selvsagt utrolig mye å by på. 
Schloss Schönbrunn er en av de viktigste 

LANGTUR – EUROPEISKE ELVEBREDDER

kulturskattene i Østerrike og står også på 
UNESCOs verdensarvliste. «Vegg i vegg» fin-
ner vi Palmehuset og den botaniske hagen, så 
her er det ingen problemer med å bruke en 
dag eller to ekstra. Selv om dette er en gigan-
tisk millionby, skal vi ikke mange kilometere 
nedover langs Donau før badestedene dukker 
opp. Med 35 grader i skyggen blir dukkerter 
i Europas livsåre etter hvert en dyd av nød-
vendighet. 

TETT MELLOM HOVEDSTEDENE
Ingen hovedsteder ligger så nærme hverandre 
som østeriske Wien og slovakiske Bratislava. 
Kun 67 kilometer skiller de to storbyene, og 
det er sannelig ikke mye som skiller de to 
EU-landene fra hverandre på andre måter 
heller. Jernteppet har forsvunnet, og for en 

stakkars syklist er det ikke lett å skjønne når 
riksgrensa er passert. 

Grensestasjonen er nedlagt, og det var 
egentlig kun bilskiltene der SK overtok for A 
som satte oss på sporet. Når vi ser det hvite 
og imponerende slottet i Bratislava, der det 
ligger oppe på en høyde og skuer ut over byen, 
forsvinner all tvil.

UNGARNS STØRSTE KIRKE
Bortsett fra en hetebølge går turen videre ned-
over til den ungarske grensa smertefritt. Den 
fantastiske byen Esztergom med Esztergom-
katedralen har et eventyrlig skjær over seg der 
den kneiser over Donau. Kirkebygget tar seg 
best ut fra Štúrovo i Slovakia, så dette er abso-
lutt i grenseland. Katedralen er Ungarns største 
kirke, og den ble oppført på 1800-tallet med 

ikke mindre enn Peterskirken som forbilde. 
Apropos ovennevnte hetebølge, vet du hvor 

lang tid det tar for ei klissvåt t-skjorte å tørke 
på en varm syklistkropp med slike tempera-
turer? Ja, ganske nøyaktig ti minutter. Tro det 
eller ei, men Syklistenes utsendte testet dette 
flere ganger med dypping i Donau.

SLOTT OG KILDEBAD
Ut på ettermiddagen ruller vi inn i den ungar-
ske hovedstaden, og Budapest kan også by 
på severdigheter i fleng. Budaslottet er en av 
byens, og hele Ungarns, store attraksjoner, og 
det samme må sies om Ungarns parlaments-
bygning i nygotisk stil ved Donaus østre bredd. 
Dette er en stor turistmagnet og samtidig den 
største bygningen i landet. Mange bivåner også 
det meget spektakulære vann- og lysshowet i 

GRENSEPASSERING I STRÅLENDE 
SOMMERVÆR: Fra Sparavollen i 
Drammen med sykkel i plaskende regn 
om morgenen, til kryssing av grensa 
mellom Tyskland og Østerrike samme 
kveld i strålende sol.

MILJØVENNLIGE 
KOMMUNIKASJONSMIDLER: 

Trikk er et populært kommunika
sjonsmiddel i Linz i Østerrike, men 

mange sykler også i byen.

KATEDRAL I GRENSELAND: 
Katedralen ved Esztergom 

i Ungarn har et eventyr
lig skjær over seg der den 

kneiser over Donau. Bildet 
er tatt fra Štúrovo i Slovakia.

Litt rart å tenke på at vi tråkket ned til jernbane-
stasjonen hjemme i plaskende regn samme  
morgen for å rekke flytoget

LANGTUR – EUROPEISKE ELVEBREDDER
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Margitparken på kvelden, der rytmen i høyt-
talermusikk styrer vann- og lysformasjoner. 

På dagtid er heller ikke Szechenyi kildebad 
i den ungarske hovedstaden det verste stedet 
å oppholde seg. Dette er et av Europas største 
spa-anlegg med en rekke fasiliteter. I tillegg til 
så mye som 15 innendørsbasseng og ti saunaer 
eller damprom, finner du to flotte utendørs-
bassenger i anlegget.  Vannet i  Szechenyi blir 
faktisk levert fra to varme kilder, og det 
hele er flankert av en vakker byg-
ning. Dette er en verdig avslut-
ning på en reise gjennom fire 
europeiske land og tre hoved-
steder.

RIKT DYRE- OG FUGLELIV
Selv om det er nokså urbant på 
flere av strekkene mellom Passau 
og Budapest, er det et bemerkelses-
verdig rikt dyre- og fugleliv her. For nord-
menn er stork langs sykkeltraseen et artig 

bekjentskap, men hegrer og en rekke arter av 
ender gir fine opplevelser i tillegg. 

Stilig er det også å observere flere typer 
rovfugler som svever over jordene og langs 
trerekkene ved Donau. Ja, nærkontakt med 
både bever, rådyr og hare satte også en ekstra 
spiss på turen. 

LANGT BILLIGERE ENN I NORGE
Bortsett fra bommerten ved første over-

natting gikk resten av turen veldig 
greit. Før 15. juli er erfaringene at 

det stort sett er nokså enkelt å 
finne overnatting langs Donau. 
Euro er en veldig gangbar valuta, 
men Ungarn har sine forinter. 
100 stykker tilsvarer rundt tre 

kroner, så her gjelder det å være 
god i matte. Ellers er folk hygge-

lige å møte når du er syklist fra Norge, 
og språkmessig går det brukbart med dårlig 
skole-engelsk og enda dårligere tysk.

Prisen på mat og overnatting kan variere 
voldsomt, men er alt i alt langt billigere enn i 
Norge. Hvis noen skulle la seg friste til å «trå 
i våre sykkelspor», så kostet det cirka 1000 
kroner per sykkel å få sendt den tur–retur med 
fly. En del penger, men det er langt fra gratis å 
leie sykkel i 12 dager heller. I tillegg er det jo 
noe helt annet å sykle på en tohjuling som du 
kjenner godt fra før.  

Verlag Esterbauer har gitt ut detaljerte sykkelbøker for hele traseen fra Scwartzwald til Svarteha
vet. Bøkene inneholder blant annet oversiktskart, lokalkart, høydekurver, oversikt over overnat
tingssteder og masse info om turistattraksjoner langs traseen. 

Noen utgaver finnes i både tyske og engelske versjoner og heter henholdsvis DonauRadweg 
eller Danube Bike Trail. Se: www.esterbauer.com 

Nå har ekvipasjen med Syklistenes medarbeider tråkket 1400 kilometer langs Donau i løpet av 
de to siste somrene. Når det gjelder merking og skilting langs traseen, må det nesten bli terning
kast 6. Selvsagt kan det variere noe, men stort sett er dette meget bra. 

Det var ikke mange ganger vi måtte stoppe opp for å undersøke hvor vi skulle sykle. På enkelte 
strekninger kan du velge om du vil tråkke langs den ene eller andre siden av elva, og begge alter
nativene er godt skissert i sykkelboka.

Egne sykkelbøker

DONAU
• Europas nest lengste elv etter Volga, 2850 km 

lang (594 km i Tyskland). De to kildeelvene Breg 
og Brigach springer ut i Schwarzwald i Tyskland, 
og møtes ved Donaueschingen (690 moh.). 

• Herfra går Donau mot nordøst til Regensburg, 
der den har sitt nordligste punkt. Like etter Pas
sau forlater elva Tyskland og går inn i Østerrike. 
Videre passeres hovedstedene Wien i Østerrike, 
Bratislava i Slovakia, Budapest i Ungarn og 
Beograd i Serbia.

• Nedbørfeltet er 816 000 km2 og middelvann
føring 7000 m3/s. Donau er den eneste av de 
store europeiske elvene som renner fra vest 
mot øst.

• Donau passerer, eller berører, ti land: Tyskland, 
Østerrike, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Serbia, 
Bulgaria, Romania, Moldova og Ukraina. Over 
en tredjedel av strekningen er Donau grenseelv 
mellom to stater. 

• Nedbørfeltet omfatter deler av territoriet til 
ytterligere ti nasjoner som er uten direkte for
bindelse med elva. Det dreier seg om Slovenia, 
Montenegro, Albania, BosniaHercegovina, 
Makedonia, Kosovo, Italia, Sveits, Tsjekkia og 
Polen.

Kilder: snl.no og wikipedia.org

KILDEBAD I BUDAPEST: Ikke verste stedet å 
oppholde seg i 32 varmegrader. Fra Szechenyi 
kildebad i Budapest i Ungarn som er et av 
Europas største spa-anlegg. 

HISTORISK BENEDIKTINERKLOSTER: Klosteret 
i Melk er et historisk benediktinerkloster i den 
østerrikske byen Melk, og er et av verdens meste 
berømte klostre. Det ligger på en høy klippe ved 
Donau. 

VAKRE GREIN: Fra Wiesen med den vakre 
landsbyen Grein, med slottet på den andre 
siden av Donau. Grein ligger på 218 moh. og er 
dermed det lavestliggende stedet i delstaten 
Oberösterreich.

LANGTUR – EUROPEISKE ELVEBREDDER LANGTUR – BOKANMELDELSE  Av Øyvind Wold

Skrev sykkelbok 
på mobilen

Det er større variasjon i 
norsk sykkellitteratur enn en 
kanskje skulle tro. Et av de 
siste bidragene er blitt tastet 
inn på mobiltelefon – under
veis på tur i SørAmerika. 
Bare de siste årene er det blant annet gitt 
ut bøker om hvordan du skal trene som en 
proff (Bugge), inspirasjonsbok om bakkesyk-
ling (Ulstein), sykkelturer i Oslo (Unneberg), 
langtur i Norge (Sira), beretning fra det å 
sykle USA på tvers (Kagge), sykkelens historie 
(Rabben), besettelsen og poesien rundt sykling 
(Syvertsen) og villmarksykling (Bølstad). Disse 
har lite til felles annet enn at de er skrevet av 
sykkelentusiaster. Nå slutter boken til Wang 
og Rusten seg til rekken av sykkelinspirert lit-
teratur.

SKREVET PÅ TELEFONEN
Birgit Rusten og Lars Wang har vært i Ecuador 
og Colombia og laget en slags sykkeldagbok. 
Den har en spesiell tilblivelse, hele teksten 
er skrevet underveis på mobiltelefon, som 

innlegg på en facebookside, som til slutt ble 
omarbeidet til denne boka.

Forsidebildet er lekkert, og antyder at vi skal 
få være med disse to på et skikkelig sykkeleven-
tyr utenom allfarvei. De som forventer en van-
lig ekspedisjons- eller turberetning, vil nok bli 
skuffet. Vi får knapt vite noe om hvor ruta går, 
om selve syklingens opp- og nedturer, utstyret, 
sykkelerfaringene, logistikk, eller motivasjonen/ 
begrunnelsen/ forhistorien for at de la ut på 
denne sykkelturen. Det er lite stoff her for de 
som ønsker kunnskap om hvordan man planleg-
ger og gjennomfører en sykkeltur i disse landene. 

ALVESKOG OG CHE GUEVARA
Til gjengjeld får vi noe helt annet; diver-
se opplysninger om lokale temaer og emner. 
Vi kan lese om kaffe- og sjokoladeproduk-
sjon, alveskogens økosystemer, buss-systemet, 
Galapagos skilpadden George, Charles Darwin, 
økonomiske og politiske forhold i Colombia, 
Che Guevara, verdens høyeste palme, gullut-
vinning med mer. Det er altså mer en bok som 
gir innføring i en del generelle emner om disse 
landene enn en sykkelbok. 

Bildene er ofte relatert til kapitteloverskrif-
tene, og de fleste har ikke et typisk turpreg. Et 
unntak er et storslaget bilde på side 74-75 – 

det som står 
på denne 
siden – som 
viser en liten 
syklist på en smal jungelvei i et bratt og 
mektig delvis tåkedekket fjellandskap. Det er 
det mest spektakulære sykkelbildet jeg noen 
gang har sett fra Sør-Amerika. 

Alt i alt er «Sykkeldagbøkene» med på å 
utvide den allerede ganske varierte norske syk-
kelbok-genren. 

GRØNN GLEDE: Trampoline de la Muerte er Colombias svar på dødsveien i Bolivia – en 8–9 mils passasje gjennom 
Andesfjellene med tåkeskog og stupbratte ravinedaler. Foto: Lars Wang

LARS WANG OG 
BIRGIT RUSTEN 

• Wang driver et konsulentfirma innen innova
sjon, Rusten arbeider med klima, arkitektur og 
byutvikling. De har tidligere vært på turer opp 
til to uker i Norge og Europa. 

• For å få en utfordring og avveksling fra det 
kjente, valgte de Ecuador, siden det regnes 
som et relativt enkelt land å reise i på dette 
kontinentet, og Colombia, siden det ofte om
tales som et SørAmerika i miniatyr. 

• «Sykkeldagbøkene», på 108 sider, er deres 
debutbok. Boken er utgitt av New Deal Pub
lishing, 2018.

LARS WANG OG 

Se fl ere bilder fra
turen i digitalutgaven 

av Syklistene 
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MATS MEKKER – LANGTUR MATS MEKKER – LANGTUR

Å mestre mekking før  det mørkner

Ikke godta at gir eller bremser bare er ganske bra justert før avreise. Slike ting kan, om 
det ikke medfører mekanisk svikt, medføre mental svikt etter flerfoldige timer med 
tikkelyder, subbende bremser eller liknende.

Vær moderat når du pakker verktøy og utstyr, for du skal frakte alt med deg. Det er en 
avveining mellom risiko og vekt. Men det er verdt å vurdere å pakke med seg verktøy og 
slitedeler som vil forhindre at du må ta lange omveier eller avbryte turen. Hvis for ek
sempel dekket får en faretruende rift, vil det være en takknemlig oppgave å skifte det på 
stedet sammenlignet med å sykle en lang omvei innom et ukjent og trafikkert bysentra 
for å komme til en sykkelbutikk.

TIPS 1

TIPS 2

Jeg har gode 
minner om 

regn i nakken, 
møkkete hender
og gleden ved 
endelig å få det til

Mange henvender seg til oss 
for å få råd om sykkelferie. 
Noen lurer kanskje på hvor 
i landet de bør dra, noen 
trenger tips om kart, mens 
andre lurer på hvilke tunne
ler som er stengt for sykling. 
Men, du kommer ikke langt 
med et kart hvis sykkelen 
svikter på en øde landevei, 
mens mørket siger på.

Ådra på lengre turer på sykkel i 
egen regi, krever at man er for-
beredt på det uventede. Er du på 
sykkelferie, utsetter du gjerne syk-
kelen for større og mer langvarige 

belastninger enn vanlig. Ofte er sykkelen tungt 
lastet, og ofte foregår syklingen over flere timer 
hver dag, flere dager i strekk. 

I noen tilfeller vil man kunne svinge innom 
en sykkelforretning for å få hjelp, men det skal 
ikke store skaden til eller være lange avstan-
den til nærmeste by før tidsskjemaet til neste 
overnatting ryker. For at langturen ikke skal få 
en brå slutt på grunn av mekanisk svikt, er det 
viktig å være riktig utstyrt og ha kompetansen 
til å reparere alle mindre skader.

I det følgende presenterer jeg noen lav-
terskeltips for den glade sykkelturist. 
Oppmerksomheten er kun rettet mot sykke-
len. Målet mitt er at du skal klare å nå frem til 
neste overnattingssted på egenhånd før mørket 
kommer.

FORBEREDELSE 1 
Gjør sykkelen ferieklar
Det første du må gjøre, er å sørge for at syk-
kelen du skal bruke holder god stand før du 
reiser. Hvis sykkelen er helt ny, er det viktig å 
få noen turer på den før avreise. Dette skal du 
gjøre ikke bare for å stille inn setehøyde og lik-
nende, men også for å finne ut om det er noen 
skjulte feil og mangler. 

Selv om sykkelen er riktig justert i butik-

ken, vil utstyret kunne respondere annerledes 
ute på veien. Det er for eksempel vanlig at 
vaierne strekker seg noe ved bruk, og at girene 
dermed blir ustilt. Hvis du skal bruke en sykkel 
du har hatt en stund er det viktig å finjustere 
gir, sjekke at bremseklossene har nok brem-
sebelegg igjen, at dekkene er hele og at kjedet 
ikke har tegn til skader. 

Det er en fordel å starte med en vask og 
rens av sykkelen. Vær nøye når du deretter 
går over sykkelen. Hvis turen du skal ut på 
er spesielt lang, for eksempel flere uker eller 
måneder, er det en fordel å bytte ut slitedeler 
som du har brukt en stund. Det kan være 
smart å snakke med ditt lokale sykkelverk-
sted. Men pass på å ta en tur på sykkelen før 
avreise så du er sikker på at alt fungerer som 
det skal.

FORBEREDELSE 2 
Ta med grunnleggende sykkelverktøy
Pakk med deg alt du trenger for å kunne repa-
rere sykkelen selv. Ta med en god sykkelpumpe 
som passer til ventilen i slangen. Det er ikke 
nok å pakke lappesaker – skaff også et par 
ekstra slanger i riktig størrelse for dekkene du 
bruker. Det er flere fordeler med det. Hvis du 
punkterer kan du raskt slenge inn en ny slange. 
Så kan du lappe den som punkterte når du 
kommer til overnattingsstedet senere. 

En annen fordel er at ikke alle punkteringer 
lar seg reparere med lappesaker, for eksempel 
ved større rifter. Dekkspaker er også fint å 
ha med for mange dekk er harde å ta av med 
fingrene. Ta også med et multiverktøy med 
kjedekutter, umbrakonøkler, torcx, eikenøkkel 
som passer eikeniplene dine, skrutrekker mm. 

FORBEREDELSE 3 
Øv på å mekke på forhånd
Spesielt på lengre turer er det smart å ha øvd på 
den mest elementære mekkingen på forhånd. 
Dette gjelder justering av gir (se Mats Mekker 
i Syklistene nr. 2- og 3-2017), det gjelder repa-
rasjon av kjedet (se Mats Mekker i Syklistene 
nr. 1-2017), det gjelder skifting av slange (se 
Mats Mekker i Syklistene nr. 3-2016) og det 
gjelder justering av bremser (se Mats Mekker i 
Syklistene nr. 4-2016 og 1-2018).

Du trenger ikke være proff, men du bør 
kunne nok til at du ikke gir opp. Den beste 
læringen skjer når du står alene i veikanten og 

rett og slett bare MÅ løse problemet. Jeg har 
gode minner om regn i nakken, møkkete hen-
der og gleden ved endelig å få det til. 

FORBEREDELSE 4 
Verktøy for deg som skal  virkelig langt
Hvis turen er virkelig lang og går gjennom 
større områder i grisgrendte strøk, er det en 
fordel å ta med et ekstra dekk og et ekstra 
kjede. På slike turer er det også greit å ha med 
ekstra bremseklosser. En uke med regnvær i 
kupert terreng, eller grusvei med mye støv og 
sand, vil slite en god del på bremseklossene. 
Du bør også vurdere å ha med verktøy for å 
stramme kranken, samt en liten flaske olje til 
kjedet og en sterk teip.

På slike turer bør du også ta med noen 
ekstra eiker og eikenipler til hjulene. Trill 
innom din nærmeste sykkelforhandler og få 
dem til å hjelpe deg med å finne riktig lengde 
og type. (Lengden på eikene varierer etter 
hvor de står.) I noen tilfeller vil du være nødt 
til å ta av kransen for å sette inn ny eike. Det 
betyr at du også må ta med kransavdrager og 
kjedepisk. Noen kransavdragere krever skif-

tenøkkel andre ikke. Spør om råd i butikken.
I neste utgave av Syklistene skal vi ta for oss 

hvordan man skifter en røket eike, noe som 
kan skje på en tungt lastet sykkel.

n For tips om utstyr til deg og hvordan du 
laster sykkelen, se side 19 og 20
n Se flere tips under tittelen Langtur på sykkel 
– de smarte tipsene på syklistene.no

MATSMEKKER
Dette er en spalte om sykkelmekking i  
hverdagen. Fra 1998 til 2008 var Syklistenes
Landsforenings Mats Larsen, alias Mats 
Mekker, terrengsyklist, og knall og fall og 
mekking i felten fulgte med. 38-åringen har 
også et halvt års tid som sykkelmekaniker 
bak seg. – Likevel er jeg ikke en virtuos 
reparatør. Det er ikke alt jeg gir meg i kast 
med. Jeg har feilet mye, men sånn har jeg 
også lært en god del. I denne spalten kan 
du lære av mine feil, og hva som skal til 
for å gjøre det riktig.

BRATT LÆRINGSKURVE: Den 
beste læringen skjer når du står 

alene i veikanten og rett og 
slett bare MÅ løse problemet.
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SYKLISTENE TESTERSYKLISTENE TESTER

SYKLISTENES 

TESTER
Morten Karlsen har jobbet som journalist  
i over 30 år, og har testet utstyr for  
Syklistenes Landsforening siden 1993. 
Over 800 sykkelprodukter har til nå 
vært prøvd ut under alle 
tenkelige forhold. Morten 
er lidenskapelig opptatt av 
sykling, og som tester har 
han som mål å gjøre det 
enklere for folk å finne 
riktig utstyr.

Parat for vårvær 
Det er vår, og da er det godt å være forberedt på sporadisk 
vær og temperaturskifte – her er utstyret som holder deg 
parat for det meste!   

Med elsyklene har vi fått mange 
nye syklister. Folk som gjerne 
ikke ønsker knallgul jakke for å 
sykle til jobb. Folk som gjerne 
ikke sykler for å trene, og som 
ikke trenger det siste av hyper-
ventilerende og dyre membraner. 

Man må selvsagt ikke ha knallgul sykkeljakke 
for å sykle i regnet. Man kan komme seg til og 
fra jobb også med jakker i helt andre farger. 
Her er en parkas/jakke med en annen form og 
utførelse enn sykkeljakker flest. Denne jakka 
er atskillig sidere enn vanlige sykkeljakker, 
dermed beskytter du baken mot sølesprut. 

Nå vil nok mange som ønsker 
seg en slik jakke, ha sykkel med 
gode skjermer, men det er jo 
flere fordeler med en slik sid 
jakke; den varmer også over 
baken og lårene. Og du kan 
bruke jakka/parkasen til å 
gå tur, vaske sykkelen, gjøre 
hagearbeid og mye annet. 

Jakka er laget i et tykkere stoff 
enn sykkeljakker vanligvis er. Det gjør at du 
holder deg varmere og ikke er så utsatt for å 
bli kald om det blåser litt. Ikke overraskende 
puster ikke jakka så godt som tynnere syk-
keljakker i Gore-Tex og andre materialer, men 
denne jakka henvender seg etter vårt syn til 
kvinner som bruker sykkelen uten å bli så 
svett. Vi vil mene jakka kan egne seg godt til 
de som sykler med elsykkel. Bak på ryggen er 

det ventilasjonshull, så det er tenkt på temaet. 
Vi har også brukt jakka i regn, og ble ikke våt. 
Jakka har to stikklommer foran. 

En ting er vi kritiske til: Jakka har ingen 
form for reflekser. Med tanke på at en slik 
mørk jakke vises mye dårligere i mørket vil det 
være viktig å ha reflekser, mener vi. Man kan 
lage en slik jakke med gode reflekser uten at 
man dermed ser ut som en veiarbeider. Jakka 
fins riktig nok også i sennepsfarge, den vil 
være noe mer synlig i mørket. 

Vær obs på at jakka er liten i størrelsen, 
denne er i L. Kvinner som har brukt den, 
mener den i høyden tilsvarer M. 

Agu Ladies parka Silda
Et godt alternativ til gult

Jakka har en rekke fine detaljer som hette, 
snøring i halsen og snøring i livet. Du kan dra 
glidelåsen helt opp og får da en høy krage som 
du vil sette pris på når temperaturene kryper 
nedover. Jakka lukkes med både glidelås og 
trykk-knapper, dermed er du godt beskyttet 
mot regnet. 

Det er bra at funksjonelt sykkeltøy kommer 
i flere farger og utførelser, slik at alle kan finne 
klær de trives i. 

Importeres av Deler AS 
Koster veiledende kr 1149, men vi har også sett 
den til kr 999 
Karakter

Se demonstrasjon
i digitalutgaven

av Syklistene

De færreste elsykler på det nor-
ske markedet er laget spesifikt 
for norske forhold. Det ser man 
ved at det for eksempel ikke er 
tatt høyde for at man ønsker å 
sette gode piggdekk på sykkelen. 
Her har man en sykkel som er utviklet i 
Trondheim – og den har mange gode løsninger. 
Her er det skjermer som dekker godt, samtidig 
er det plass til piggdekk med mange pigger. De 
brede dekkene er også nyttig på ujevn vei, 
fortauskanter og på brustein. Langt å 
foretrekke og mer anvendelig enn 
smalere hybriddekk, syns vi. 

Stødig bagasjebærer, støtte og 
lykter er det også her. Lyktene får 
strøm fra batteriet på sykkelen. Både 
frontlykta og baklykta lyser godt og 
er godkjent. Bremsene holder også mål, 
hydrauliske skivebremser med store bremse-
skiver gir gode muligheter til å få stoppet i tide. 

Motoren har to effektmoduser – eco og 
sport. Innenfor de to har du fem effekttrinn. 
Motoren starter alltid i laveste effekt, så må du 
trykke på for å få mer kraft. Det kan virke litt 
tungvint at den ikke starter i samme innstilling 
som sist du syklet, men det er en sikkerhetsfak-
tor her. Særlig i lave gir kan starten bli litt brå 
med full effekt når du skal sykle. Ikke minst kan 
eldre ha problemer når det kommer mye kraft 
på en gang. Da kan det være lurt å starte med 
litt mindre effekt akkurat når du går på, så kan 
du kjapt trykke på for mer motorhjelp. 

Motoren drar ganske jevnt og godt. Med 
hele 10 ulike nivå er det lett å finne passende 
assistansenivå. Bare en ting stusset vi på, denne 
sykkelen holder ikke like god fart opp bakkene 
som en del andre elsykler vi har syklet. Der vi 
pleier å cruise i 23–25 km/t opp bakker faller 
denne ned til 16–17 km/t med samme kraft i 
tråkket. Om vi reiser oss og tråkker kraftig øker 
farten, men de færreste elsyklister sykler slik. 
Motoren skal levere hele 80 nm, det er mye, 
men her virker det som at det skal veldig hardt 
tråkk til før motoren leverer maks. 

På styret har du et stort display som viser 
hvor mye batteri du har igjen og omtrent hvor 
mange kilometer rekkevidde dette tilsvarer, 
fart, kilometerteller, hvor mye hjelp du får 

fra motoren i øyeblikket 
og mye annet. Under dis-
playet er en liten luke med 
usb-kontakt, til lading av 
mobil, GPS eller annet. Det 
er en nyttig funksjon ikke 
mange har. 

Sittestilling er noe 
framoverlent, men ikke 
altfor sportslig. Vi fant oss 
godt til rette både oppover, 
nedover og på flat mark. 

Med motor i kranken 
og batteri på inn-

siden av ramma 
er vektforde-
lingen gunstig og sykkelen føles 
da også trygg og sikker, vi syns 
den var lett å håndtere på alle 
forhold. 

Batteri på 470 wh gir brukbar 
rekkevidde. 3–4 mil og oppover, alt 

etter hvor mye hjelp du får av motoren og 
hvor bratt det er der du sykler. 

Motoren er på lovlige 250 watt, du må trå for 
at motoren skal hjelpe, og over 25 km/t kutter 
motoren og du må trå selv. Alt etter gjeldende 
lover og forskrifter. 

10 gir med Shimano XT girskifter borger 
for kvalitet og gir godt spenn i utvekslingen. Vi 
syns dette fungerte godt så vel i bratte motbak-
ker som i utforbakkene. 

Pluss i boka for en svært informativ og god 
brukerveiledning – på norsk. 

Alt i alt en god pendler og jobbsykkel. 

Veier ca. 22 kilo 
Produseres av Elsykkelbutikken 
Koster kr 22 990 
Karakter: 

Elride Prime Urban
Praktisk og gjennomtenkt elsykkel

Se demonstrasjon
i digitalutgaven

av Syklistene

Evoc Saddle Bag Tour
Praktisk seteveske  
Av og til er det ikke så mye du trenger å ha 
med deg på tur. En ekstra slange, en luftpa-
tron, miniverktøy, et par dekkspaker og en 
sjokolade. Alt det kan du få plass til i en liten 
seteveske som dette. 

Veska festes med tre borrelås opp under 
setet. Det går kjapt både å ta den av og på. 
Vi har prøvd å sette veska på prøve på veldig 
ujevnt underlag. Det gikk helt fint. 

Inni veska er det tre nettinglommer der du 
kan putte verktøy eller lignende så du slipper 
at det ramler rundt og bråker. Bakpå veska 
er det en hempe der du kan feste en baklykt. 

Et veldig greit alternativ når du ikke tren-
ger en hel ryggsekk og heller vil plassere det 

du vil ha med deg på sykkelen. Det rommes 
ganske mye i et volum på en liter.

Importeres av 7Blåner 
Koster kr 299. Karakter: 
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Man har sykla i marka og skal 
bare inn og hente bøtte og klut, 
eller man skal bare så vidt inn 
på butikken og kjøpe en is 
– og vipps! 

I slike tilfeller kan en helt enkel lås 
som denne være redningen. Den 
veier så godt som ingen ting, og 
kan festes til sekken eller styret, uten 
at den ramler og slår som andre låser. 

Nå er dette selvsagt ikke en lås vi ville 
brukt for å låse en kostbar elsykkel med i time-

vis, men for de helt korte 
øyeblikkene på steder som 
ikke er så utsatte er dette 

kanskje en grei løs-
ning, og uansett 

bedre enn å la 
sykkelen stå ulåst. 

Låsen kan også brukes om du 
ønsker å feste hjelmen til sykkelen 
når du forlater den. Eller om du vil 

sikre en ryggsekk. 
Låsen ser ut som en vanlig plast-

strips, men det er stål inne i stripsen her. 
Med tang klippes den nok over, men du kan 

ikke bare sette deg på sykkelen og sykle. 
Vi er mest kritisk til nøkkelen, den anser vi 

for å være det svakeste punktet. Av frykt for at 
også sykkeltyver leser tester av låser sier vi ikke 
mer om hvor svakhetene ligger. 

Importeres av Stians Sport 
Koster kr 199 
Karakter: 

Om du sykler til jobb i vanlige 
klær, kan det være greit å ha en 
hjelm som er litt mer kledelig 
enn de mange som ser temmelig 
konkurransepreget ut.
Denne er ikke så skrikende i dekor og farger, 
men er fremdeles funksjonell og god. Hjelmer 
laget for konkurranse og trening, er laget for 
et svært høyt aktivitetsnivå og har masse luf-
tehull. Denne hjelmen har mindre lufting, noe 
som passer godt all den tid man gjerne ikke 
sykler så hardt når man sykler i vanlige klær.

Hjelmen går litt lenger ned i nakken og 
litt lenger ned på sidene enn mange andre 
hjelmer. Det gir bedre beskyttelse av bakhodet. 
Hjelmen strammes med et hjul i nakken, så det 
er en smal sak å få den til å sitte godt på hodet. 
Bremmen i front kan enkelt tas av.

Ikke minst for elsyklister kan dette være et 
godt alternativ. En hjelm som beskytter ekstra, 
og som er noe varmere enn andre hjelmer. 
Elsyklister blir fort noe mindre svette i bak-
kene…

Importeres av Deler AS 
Koster kr 899. Karakter: 

Hva er så dette? En jakke tynn 
som papir – som veier omtrent 
ingenting?

Vel – det er en jakke som snur opp ned på alt 
vi trodde vi visste om sykkeljakker. Det er en 
utrolig tynn jakke som er regntett og som pus-
ter bra. Regnjakker er vanligvis bygd i flere lag, 
denne er i kun ett lag.

Jakken er selve Gore-Tex-membranet og 
blir dermed både tynt og lett. Det gir en snedig 
følelse når du tar på jakka. Den er så lett at det 
føles nesten litt uvirkelig.

Hvordan er den så på tur? Joda – regn 
fikser den greit. Vi holder oss stort sett tørr, 
og jakka transporterer effektivt ut fukt og 
kondens. På en tur i plaskregn trakk det litt 
gjennom nederst på den ene armen, men det 
ble med den ene gangen.

Om det legger seg 
regndråper på jakka, kan 
du bare riste litt på den, 
så forsvinner vannet av. 
Derav navnet shakedry. Så 
når bikkja di rister seg på 
slutten av turen – kan du 
gjøre det samme. Vind går 
også helt greit, jakka er 
helt vindtett.

Jakken har glidelås som 
går nesten helt opp, så er 
det borrelåslukking øverst, 
vi hadde foretrukket at gli-
delåsen gikk helt opp. Med 

hansker på er det litt trø-
blete å styre med borrelåsen.

Enkelte slike supertynne jak-
ker har ikke lommer, det har man heldigvis 
her. Baklomma er akkurat så stor at du kan 
vrenge den og putte hele jakka inni. Da tar den 
minimalt plass i sekken.

Vi har stadig hatt turer hvor vi har tatt 
jakka i baklomma i fall det skulle bli regn eller 
kaldt, ofte har vi fått bruk for den óg. Selv etter 
mange turer er vi fremdeles imponert over at 
ei så tynn jakke kan gjøre en så god jobb.

Et par ting er nyttig å være obs på: Når en 
jakke er så tynn, tåler den ikke all verden. Det 
er ikke anbefalt å sykle med sekk, det kan slite 
hull på jakka. Å sykle i tett skog med tørre 
kvister er heller ikke så smart om du kommer 
borti harde kvister, du risikerer å rive hull i 
jakka. Du får altså ikke i pose og sekk – en 
skikkelig solid jakke blir nødvendigvis tyngre 
og tykkere enn denne.

Produseres av Gore Bikewear 
Koster ca. kr 3000 
Karakter: 

Dette er ikke en jakke laget 
spesifikt for sykling, men den 
fungerer godt til sykkelbruk lell.
Bonusen er at du får ei jakke som egner seg til 
mange andre slags friluftsaktiviteter i tillegg. 

Jakka ligger tett inntil kroppen og blafrer 
ikke i vinden. Den er høy i halsen og har strikk 
på håndleddene, det er veldig praktisk, 
her drar du jakka over hanskene og 
får fin tetting. 

Jakka har lommer litt oppe på 
brystet, de er laget slik at mobi-
len ikke dasker mot låret når du 
sykler, samtidig som at du kan 
varme hendene i lommene, for-
trinnsvis når du ikke sykler. 

Jakka har hette. Den er så tynn at den 
passet fint under vår hjelm. Da vi syklet i sprut-
regn en dag tok vi bare hetta under hjelmen. 
Det fungerte godt, vi holdt oss tørr både på 
hodet og overkroppen. Hetta er ikke så stor at 
den hindrer sikt, det er som om den skulle vært 
laget for å passe under hjelmen, i motsetning til 

mange andre hetter som er store og uformelige 
og gjør at du mister all sikt til sidene. 

Vi har ikke bare syklet med jakka. Vi har 
også kjørt motorsykkel i regn, sittet i timevis 
på utekonserter mens det plasket ned, og gått 
våte turer. Til slutt ble vi spruta på med fullt 
trykk på med hageslangen – uten å bli våt. 

Jakka er lett, den veier 265 gram i L, og tar 
liten plass i sekken. At den er så lett 

og tynn gjør den behagelig å ha på. 
Jakka puster også godt. På innsi-
den av lommene er det netting 
inn mot kroppen, dermed kan 
du bare åpne lommene om du 
trenger mer lufting. 

Det eneste «problemet» her er 
at flere i familien har fått denne som 

sin favorittjakke, så når alle skal ut i reg-
net samtidig er det den som er først ut av døra 
som har på denne jakka. 

Importeres av Haglöfs
Koster kr 3000 
Karakter: 

Haglöfs L.I.M. comp jacket 
Knallgod, også til sykling 

SYKLISTENE TESTERSYKLISTENE TESTER

Se demonstrasjon
i digitalutgaven

av Syklistene

BBB BHE 55 metro
God byhjelm

Hiplock Zlock ziplås lime 
Enkel, lett og billig

Gore One 1985 GoreTex shakedry jacket 
Tynn og fantastisk

Se demonstrasjon
i digitalutgaven

av Syklistene

Se demonstrasjon
i digitalutgaven

av Syklistene
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 – Fortell oss hva du får 
ut av tiden du bruker på 
å reise til jobb eller andre 
steder, så vil vi hjelpe deg 
å utnytte tiden din bedre.
Oppfordringen kommer fra Børge A. 
Roum, som er prosjektleder for Syklistenes 
Landsforenings bidrag til et omfattende fors-
kningsprosjekt kalt The Mobility and Time 
Value (MoTiV), støttet av EU-kommisjonen. 
Prosjektet pågår i ti europeiske land.

Hver dag bruker nordmenn til sammen 
utallige timer på å reise fra A til B. Mange 
har forsket på hvordan og hvorfor, men få 
har sett på hva hver enkelt syns de får ut av 
tiden de bruker. Gjennom MoTiV kan du nå 
bidra til forskning på feltet samtidig som du 
får hjelp til å bruke reisetiden din bedre.

Roum ønsker at mange skal registrere sin 
e-postadresse på www.syklistene.no/motiv 
for å få nærmere informasjon om satsingen 
og mulighet til å kartlegge egen reisetid 
gjennom en app kalt Woorti. Den sporer 
hvor langt du reiser og spør deg om hvilket 
transportmiddel du brukte, hva du fikk ut 
av tiden og hva du ønsker å få ut av tiden. 
Deretter hjelper den deg med å finne en 
kanskje enda bedre transportform for deg.

– Vi vil kun sende e-post når appen som 
skal brukes, er tilgjengelig for nedlasting, 
og alle adresser vil bli slettet når prosjektet 
er ferdig. Din hjelp vil være et svært nyttig 
bidrag til å hjelpe millioner av mennesker å 
få mer ut av alle timene de bruker på å reise 
i løpet av sitt liv, framhever Roum. 

REISEVANER Av Roar Løkken

Oppdag din reisetid med Woorti

SPORER: Hvis du registrerer turer med 
appen Woorti, bidrar du til forskning om rei-
sevaner og får samtidig hjelp til å finne gode 

transportformer for deg selv.

Lake MXZ200 
Sykkelsko som er greie å gå med

SYKLISTENE TESTER

En solid og god vintersko her. 
Og det er noe så sjelden som en 
sykkelsko som er god å gå med. 
Skoen har Vibram-såle, og i tillegg til å være 
uvant komfortabel å gå med (til sykkelsko å 
være) har skoen også et mønster som sitter 
godt på krevende underlag. Skoen er ikke for 
de kaldeste og våteste dagene, til det har Lake 
vintersko som er både varmere og tåler mer 
vann. Disse skoene er ikke så høye i skaftet, 
så det er litt vanskeligere å få god overlapping 
mellom sko og bukse enn de mer rendyr-
kede vinterskoene fra Lake. Pussig nok er ikke 
skoen tett helt opp, tunga er løs, så de øverste 
5-6 centimeterne på skoen kan det komme inn 
vann om du ikke har en veldig lang bukse som 
dekker det området. 

Vi syntes skoene passet godt ned mot noen 

få kuldegrader. Ellers liker vi at 
skoene ikke ser så veldig syk-
kelaktige ut, vi brukte disse i jobb 
når vi skulle sykle og gå litt rundt 
omkring. 

Snøring hele veien opp gjør at 
skoen sitter godt på foten. Inni skoen 
er det en tjukk, anatomisk såle som 
gjør sitt for at skoen er god å ha 
på. Skoen er rommelig og vid 
foran, så her kan du ha ganske 
tykke sokker og likevel ha rom til 
tærne. Bak på skoen er det refleks. 

Skal du montere klosser under 
skoene skjærer du ut den delen av sålen som 
dekker over skruhullene. Husk å tette de hullene 
du ikke bruker med silikon, så det ikke trekker 
opp vann fra under skoen. Fins i størrelser fra 
36 til 50.

Veier 1100 gram paret i størrelse 42 
Importeres av Stians Sport 
Koster kr 2499 
Karakter: 

Sykkelsko som er greie å gå med
få kuldegrader. Ellers liker vi at 
skoene ikke ser så veldig syk-
kelaktige ut, vi brukte disse i jobb 
når vi skulle sykle og gå litt rundt 

Snøring hele veien opp gjør at 
skoen sitter godt på foten. Inni skoen 
er det en tjukk, anatomisk såle som 
gjør sitt for at skoen er god å ha 
på. Skoen er rommelig og vid 
foran, så her kan du ha ganske 
tykke sokker og likevel ha rom til 
tærne. Bak på skoen er det refleks. 

Skal du montere klosser under 
skoene skjærer du ut den delen av sålen som 

Sykkelsko som er greie å gå med

når vi skulle sykle og gå litt rundt 

Snøring hele veien opp gjør at 
skoen sitter godt på foten. Inni skoen 
er det en tjukk, anatomisk såle som 
gjør sitt for at skoen er god å ha 

tærne. Bak på skoen er det refleks. 
Skal du montere klosser under 

Se sykkeltelemark.no for flere tips!

EVENTYR PÅ TO HJUL
Sykling på Hardangervidda

Opplev sykling på Nord-Europas største  
Høyfjellsplatå fra sykkelsetet, gjennom nydelig 
og vill høyfjellsnatur med fiskevann på veien. 
To dagers tur med en overnatting, billett 
Krossobanen, lunsjpakke, treretters middag og 
frokost. Barnepris kr. 1.095,- (1-12 år). 

Fra 1.595,- per person i 4-sengs rom
Bestill på visitrjukan.com

Sykling ved Telemarkskysten

Opplev Telemarkskysten fra Brevik til 
Kragerø fra sykkelsetet. Bo på Quality Hotel 
Skjærgården i Langesund eller på Kragerø  
Resort. Kombiner sykkelturen med badestopp 
eller ta en idyllisk øyhopping med en av fergene. 
Pris under gjelder overnatting i Langesund. 

Fra 600,- per person i dobbeltrom
Bestill på badeparken.no

Sykling langs Telemarkskanalen

Sykling langs Telemarkskanalen er en flott  
opplevelse som kan kombineres med en båttur 
og passer for hele familien. Start dagen med en 
sykeltur fra Lunde til Hogga. Herfra reiser du 
med en av kanalbåtene gjennom 6 sluseanlegg  
til Ulefoss. Sykkeltur tilbake til Lunde.  

Fra 1.385,- per person i dobbeltrom
Bestill på telemarkskanalen.no

NY MEDLEMSFORDEL
for Syklistenes Landsforenings medlemmer

GPS-sporing og fullverdi tyveriforsikring av sykkelenn fullverdi tyveriforsikring på din sykkel  
n Dekning i hele verden n Gratis egenandel
BikeFinder tilbyr SLFs medlemmer kjøp av 
BikeFinder til kr 699 (ordinært kr 999) + 
frakt. Kunden vil gjennom dette kjøpet få 
1 måned gratis abonnement, deretter koster 
abonnementet eksempelvis kr 566 for 12 
måneder (20 % rabatt).

Les mer om produktet på 
www.bikefinder.com.

Registrer deg for å kjøpe sporingsenheten og 
opprette abonnement på www.syklistene.
no/medlemskap/medlemsfordeler.
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Fem ting du ikke må gå 
glipp av hvis du skal sykle 
mellom Jylland og Fyn. 
Vi har funnet basen vår for de neste to dagene, 
et Bike+Bed-overnattingssted, og er klare for 
en kveldstur. Vi lar oss lede – og villede – av 
tips om å sykle Marsvinruten, en 35 kilometer 
lang sykkelrute langs små veier, stier og syk-
kelveier rundt byen Middelfart. Bør vi se opp 
for gnagere? Vi er i villrede, før det blir klart 
for oss at marsvin er dansk for nise, en av de 
minste tannhvalene og den eneste som yngler i 
indre danske farvann.

Og i Lillebælt fins verdens største konsen-
trasjon av niser. Langs ruten kan du med litt 
hell selv spotte den langs sykkelruten. Vi sykler 
i skumring og etter hvert mørke og lar nisene 
seile sin egen sjø, siden vi to dager senere skal 
på hvalsafari. 

Vi sykler langs båthavner og smukke strender, 
og i et villaområde finner vi en liten avstikker 

ned til vannet, det smale sundet som skiller 
Fyn fra Sørjylland. 

– Vi tar fiskestanga med og sykler til gode 
fiskeplasser som ikke er tilgjengelige med bil, 
hilser en av tre menn vi møter på.

Tom Smidt og det som viser seg å være 
hans kompiser, er blant mange som fanger 
havørret og rødspette i det lystfiskerparadiset 
som området beskrives som. Lillebælt bukter 
seg og veksler mellom dypt, strømrikt vann og 
grunnere og mer næringsrike kyster. 

Smidt bor rett på andre siden av sundet, i 
nabobyen Fredericia på Fyn. Derfra sykler han 
fram og tilbake til jobb – 16 kilometer hver vei. 
I tillegg tar han treningsturer på sykkelen.

– I snitt sykler jeg 3000 kilometer i året. Det 
er en fin kombinasjon av jobb og trening. Jeg må 
innimellom ut på trafikkert vei med biler, men 
det blir mer og mer sammenheng i sykkelvei-
nettet, sier Smidt, som roser myndighetene for 
å vektlegge syklisters trygghet i sin planlegging. 

Over de neste dagene fikk vi samme opple-
velsen. Tilretteleggingen for syklister er i stor 

grad gjennomtenkt, med et nettverk av sam-
menhengende sykkelveier, vesentlig adskilt fra 
annen trafikk og ofte utstyrt med egne tra-
fikklys. Dermed er det både enkelt og hyggelig 
å komme seg rundt til alt en kan se og gjøre 
– både høyt og lavt.

Lillebælt inngår i det nyeste tilskud-
det til danskenes nasjonale sykkelruter, kalt 
Østersjøruten. Med sine 820 kilometer er den 
Danmarks lengste av i alt 11 offisielle sykkelru-
ter. Men hva kan en oppleve ved å velge bare en 
liten del av dette sykkelturriket? 

Her er fem smakebiter på opplevelser som 
venter under en rundtur i Lillebælt – som 
inspirasjon til hva du få med deg på feriedager 
langs noen av de 11 000 kilometerne med opp-
merkede sykkelruter i Danmark.

Det er fristende å begynne md bokstavelig 
talt et høydepunkt – oppå(!) Lillebæltsbroen, 
som ble påbegynt i 1925 og stod klar ti år 
senere. Dette ble den første faste forbindel-
sen mellom Jylland og Fyn, noe som gjorde 
Fredericia og Middelfart til sentrale punkter 
for byutvikling og kulturell oppblomstring:

SYKKELFERIE I DANMARK  Av Thea B. Foslie og Roar Løkken (tekst og foto)

1. BRIDGEWALKING
Ja, du skal gå over en bro og ikke bare på bro-
ens gang- og sykkelfelt – på Lillebæltsbroen 
kan du få en guidet tur på selve brokonstruk-
sjonen! Turen tar deg med fra søylenes føtter 
hele veien opp til toppen hvor du ikke bare 

kan se ned på syklister, tog og biler som krys-
ser broen under deg, men virkelig ta inn over 
deg en utsikt som du nok ikke finner maken 
til i Danmark. 

Og når du står der på toppen, kan du 
kjenne broen svinge av vekten til for eksempel 

Carlsberg-toget som raser forbi under deg, 
lastet med millioner av liter med øl, som er på 
vei fra Fredericia til København. Da setter du 
ekstra pris på sikkerhetsseler som sørger for at 
du er spent godt fast til broen og er trygg.

Bridgewalking finnes kun tre steder i hele 

Lillebælt – en del av Danmarks nyeste sykkelrute

Finner og festninger

BRIDGEWALKING: Gerda Hovmand er guide på broen og leder den rundt to timer lange turen – 60 
meter over vannet – mellom Jylland og Fyn.

HØYT TIL VÆRS: Den gamle Lillebæltsbro er det 
eneste stedet i Europa det er mulig med bro-
vandring.

HVALSAFARI: Michael Østergaard er guide under hvalturer fra Middelfart på Fyn. Det er niser som lever i området.

FRA SKATTEKAMMERET: I Skattekammeret til 
CLAY kan du finne keramikk fra de siste 235 
årene. 

HISTORISK VANDRING: Stinettverket på Fredericia Vold er hele 16 kilometer langt, så man kan virkelig 
nyte det grønne landskapet på sykkelsetet.

SYKKELFERIE I DANMARK
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HIV DEG PÅ HJUL 
OG SJEKK UT VÅRE FLOTTE..

MOUNTAINBIKEMOUNTAINBIKE
-TURER!

Ring oss på 35 50 27 30Følg oss på Facebook og Instagram!

info@olivenreiser.no • www.olivenreiser.no

• DOLOMITTENE 04.09-11.09

• TOSCANA - NYHET!  30.06-07.07

• TRENTINO-GARDASJØEN 18.07-25.07

SYKKELFERIE I DANMARK

verden: Australia, New Zealand og da altså 
i Lillebælt-området i Danmark. Så hvis du 
sykler i området, er dette en opplevelse av de 
sjeldne det er verdt å stikke innom.  

– Å gå bridgewalking er utfordrende! Her 
får jeg frisk luft og mosjon, og jeg får møte 
alle de glade gjestene som kommer for å gå 
på toppen av broen. Ingen tur er lik en annen. 
For meg er hver tur en ny tur, forteller Gerda 
Hovmand, som har jobbet som Bridgewalking-
guide siden 2015.

– Det som er så godt med konseptet, er at 

man både får en fysisk og historisk opplevelse 
på en gang. De fleste liker å få knyttet en histo-
rie til det vi kan se fra broen, og jeg forsøker å 
gjøre det variert og fortelle både om bygninger 
og historiene til arbeiderne som bygget broen, 
sier hun. 

2. CLAY KERAMIKMUSEUM
Dette er Nordens eneste spesialmuseum i sitt 
slag, og man må virkelig ikke være porselens-
figursamler for å få glede av den imponerende 
samlingen. 

Her kan du følge keramikkens historie gjen-
nom århundrer og oppleve moderne keramik-
kunst gjennom alt fra de minste små figuriner 
til enorme utendørskonstruksjoner. Museet 
huser også Royal Copenhagen-samlingen på 
hele 55  000 gjenstander som befinner seg i 
«Skattekammeret».  

Kontrastene finner du også i selve byg-
ningen museet befinner seg i. Originalt ble 
herskapsvillaen bygget som et enkesete til 
Hindgavl Slott, men på 1900-tallet ble det 
omgjort til et pensjonat. Det var ikke før i 1994 
at keramikkmuseet flyttet inn og med det også 
den moderne påbygningen som stod ferdigstilt 
i 2015. Det er en fantastisk arkitektonisk opp-
levelse å se den gamle villaen og de moderne 
bygningene vevd sammen. 

Det er selvfølgelig også mulig å nyte en 
kaffetår og et kakestykke servert på lekkert 
porselen i CLAY kafé – et hyggelig stopp etter 
en liten rundtur på sykkel. 

3. FREDERICIA VOLD
Er du av de historisk interesserte, er en tur 
til Fredericia Vold et must når du først er i 
området. Her kan du sykle i det velbevarte 
festningsområdet mellom kanoner, vollgra-
ver og bastioner som omkranser byens eldste 
bydeler, som dateres så langt tilbake som 1650. 
Stinettverket på volden er hele 16 kilometer 
langt, så man kan virkelig nyte det grønne 
landskapet enten til fots eller på sykkelsetet. 

Voldanlegget er et av Nord-Europas største 
og mest velbevarte, og med en guide kan du få 
høre historien om hvordan det også spilte en 
rolle i et av Danmarks aller største nederlag.

Det er også mulig å booke en historisk 
byvandring som tar deg med til flere av de his-
toriske områdene i byen. Fredericia var tidlig 
en religiøs fristad og ble et hjem til mange for-
fulgte trossamfunn, i byen kan du blant annet 
se de eviggrønne, jødiske gravlundene. Det er 

også her man finner Danmarks minnelund for 
falne jernbanearbeidere.

4. HVALSAFARI
Lillebæltselven er faktisk et av de mest hval-
rike farvannene i hele verden! Her lever det 
over 3000 marsvin, som på norsk heter nise.  
De blir rundt 180 centimeter lange, veier mel-
lom 60 og 70 kg og blir opp til 25 år gamle.  

Sett fra deg sykkelen på gamle havn i 
Middelfart og bli med på båttur og observer 
nisefinner som popper opp av vannoverflaten 
når de skal opp for å trekke luften. Er man 
heldig, samler det seg nok hvaler til at man 
kan høre dem snakke sammen med deres 
sedvanlige klikkelyder. Og uansett hvor heldig 
man er med oppmøtet, trår guiden til med en 
skikkelig sjømansskrøne eller to – samt farge-
rike historier fra steder man passerer på turen. 

Tidligere ble den lille hvalen jaktet på, sist 
under andre verdenskrig for å skaffe lampe-
olje, men nisen ble fredet i 1967.  

5. BED+BIKE-SERTIFISERTE 
OVERNATTINGSMULIGHETER
Lillebælt-området er svært tilrettelagt for syk-
kelturer både med tanke på alt av sykkelveier 

samt de mange overnattingsmulighetene hvor 
sykkelen din – og du som sykler – blir ivaretatt. 

Det finnes hele 11 sertifiserte Bed+Bike-
steder i området, de mest sykkelvennlige over-
nattingsstedene i Danmark. De tilbyr blant 
annet sikker oppbevaring av sykler, mulighe-
ten til å lappe sykkelhjul og sunn og nærings-
rik frokost, før nye kilometer på sykkelsetet 
venter.

– Vi har valgt å være med i Bed+Bike-
samarbeidet fordi vi har en enestående plas-
sering ved vann og skog og strand, og fordi 

Danmark er et opplagt sykkelferie-land.  Jeg 
er selv norsk og vet hvor stor glede nordmenn 
har av å bruke Danmark som feriedestinasjon, 
sier Angelika Rosenberg fra Bed+Bike-hotellet 
Severin. 

Det er et konferansehotell ti måneder i året.
– Men i sommerferien åpner vi opp for 

ferieturisme. Det gir riktig god mening for 
oss å tilby sykkelgjester det lille ekstra her på 
Severin, inkludert en MTB-bane i bakhagen, 
framhever Rosenberg.

SYKLER DAGLIG: Tom Smidt roser myndighetene for å vektlegge syklisters trygghet i sin planlegging. BED + BIKE: Severin Kursus og Konference er et 
av 11 Bed + Bike-sertifiserte overnattingssteder i 
Lillebælt-området.

SLIK PLANLEGGER DU SYKKELTUREN I DANMARK
• På nettsidene til Syklistenes Landsforenings søsterorganisasjon i Danmark, cyklistforbundet.dk, 

finner du både råd om sykling i Danmark og tips til steder å sykle. 
• cyclistic.dk er en omfattende ruteplanlegger. Her finner du både konkrete turforslag og kartverk

tøy til planlegging av egne ruter med informasjon om både severdigheter, spisesteder og overnat
tingsmuligheter. 

• udinaturen.dk er et kjempenyttig verktøy til deg som ønsker å overnatte i det fri. Her finner du 
oversikt over overnattingsplasser og informasjon om hvilke fasiliteter de har. 

• ridewithgps.com er et godt hjelpemiddel dersom du allerede vet hvor du vil sykle, men ønsker å 
lage en GPSrute hjemmefra. Det er gratis å opprette en bruker. Da får du tilgang til de viktigste 
funksjonene for turplanlegging med oversikt over sykkelruter og sykkelstier.

SLIK PLANLEGGER DU SYKKELTUREN I DANMARK

SYKKELFERIE I DANMARK
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HJUL OG JUS 

Etterlyste 
instruksjons-
bok på norsk
– fikk hjelp

nom vinteren. Sykkelen burde faktisk vaskes med varmt zalovann gjen-
nom hele vinteren – så ofte som praktisk mulig.

Oppbevaring
Om elsykkelen ikke er bruk noen uker, måneder eller gjennom hele vin-
teren, anbefales det at elsykkelen er ren og forsiktig oljet når den settes 
vekk. Det er dessuten viktig at batteriet oppbevares i passende temperatur. 

Batteri
Batteriet burde oppbevares mellom 0 og 20 grader med 30 til 60 prosent 
ladestatus. Det vil si at batteriet ikke burde langtidslagres over 14 dager i 
hverken fulladet eller uladet tilstand. Batteriet må aldri rengjøres med en 
direkte vannstråle, da dette kan ødelegge elektriske komponenter. Før du 
vasker sykkelen, må batteriet alltid fjernes. 

SKADE GRUNNET MANGLENDE 
OPPLYSNINGER – HVA NÅ?
Dersom det skulle oppstå en skade som følge av at batteriet eller elsykkelen 
for øvrig ikke er vedlikeholdt eller oppbevart i tråd med anbefalingene, vil 
dette trekke i retning av at ansvaret lempes over på selger der kjøper ikke 
har fått nødvendige opplysninger. Dette vil særlig gjelde der det er snakk 
om informasjon som kjøperen ikke kan forventes å være kjent med, og 
som har direkte betydning for å forebygge skade. 

Selger kan blant annet trolig ikke regne med at kjøperen er klar over at 
en elsykkel aldri burde bli liggende i uladet tilstand, hvilket fort kan skje 
dersom sykkelen settes bort for en hel vinter. Skulle et slikt tilfelle medføre 
at batteriet blir ødelagt, taler gode grunner for at skaden har oppstått som 
en følge av manglende opplysninger fra selger. 

GODTGJØRELSE FOR MANGEL 
Etter forbrukerkjøpslovens § 16 
vil det foreligge en mangel hvis 
nødvendige opplysninger ikke 
følger varen. Det må imidlertid 
vurderes i forhold til blant annet 
§ 19 om og i tilfelle hvilke man-
gelsbeføyelser – kompensasjon for 
en mangel – som kan gjøres gjel-
dende som følge av dette.

Etter § 21 i samme lov har 
forbrukeren rett til oppfyllelse og 
kan derfor fastholde dette. Et vir-
kemiddel for å fastholde kjøpet 
er eventuelt å tilbakeholde en del 
av kjøpesummen, jevnfør § 28 i 
samme lov. Tilbakeholdelsen må 
imidlertid være forholdsmessig. 
Man kan ikke holde tilbake mer 
enn det som vil gi betryggende sikkerhet for kravet. Da spørs det om man 
har kjøpt elsykkelen på delbetaling og har noe beløp å tilbakeholde.

VANT FRAM
Dersom selger mener at han ikke kan levere nødvendige opplysninger om 
vedlikehold, er en annen mulig mangelsbeføyelse et krav om prisavslag 
etter forbrukerkjøpslovens § 31. Dette ble også resultatet i en sak i 2010 
(TOSLO-2010-157991), hvor tingretten tilkjente en villaeier et prisavslag 
på en tredel av kjøpesummen fordi en varmepumpe i villaen var levert 
med mangelfull dokumentasjon. I tillegg fastsatte dommen at kjøper 
hadde krav på overlevering av alt tilgjengelig og oppdatert materiell klas-
sifisert som bruksanvisning/brukermanual. Dommen illustrerer betydnin-

gen av at bruksanvisning ikke er overlevert til kjøper. Dette får betydning 
for mangelsvurderingen, da mangler i mange tilfeller kan tilbakeføres til 
kjøperens manglende vedlikehold. 

I alle tilfelle taler loven og rettspraksis for at selger i et tilfelle som 
her har krav på et visst prisavslag og videre et krav på utlevering av slik 
dokumentasjon. Dette er også noe man kan få dom på i Forliksrådet. 

n Hvordan gikk det så med de som etterlyste en instruksjonsbok? 
«Endelig, etter et halvt års kamp for en brukerhåndbok på norsk, er den 

ankommet. Tusen takk for hjelpen.»

HJUL OG JUSS   

VEDLIKEHOLD: Batteriene til elsykler krever nøye 
oppbevaring og lading. Det er også viktig å passe 
på at batteriene holdes tørre og fjernes før vask av 
sykkelen. Foto: Tonje Hov Grønlie

EKSEMPEL: Brukerhåndbok på norsk 
for elsykkelkomponenter.

 PROBLEMSTILLING: «Vi får ikke instruksjonsbok på norsk til vår 
nyinnkjøpte elsykkel. Har vi rettslig krav på norsk manual?» 

Syklistenes Landsforening fikk i fjor høst dette spørsmålet, som 
ble besvart av artikkelforfatteren. Gjennomgangen her bygger på dette 
svaret. 

 SVAR:  Det finnes en rekke forhold hva gjelder vedlikehold og oppbe-
varing av elsykler som nye eiere muligens ikke er kjent med. Hva skjer 
dersom det oppstår en skade for eksempel som følge av at batteriet ikke er 
oppbevart på riktig måte, og du som forbruker ikke har mottatt informa-
sjon om dette på eget språk fra selger? 

Etter forbrukerkjøpslovens § 16 har tingen en mangel dersom «nød-
vendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbeva-
ring ikke følger med tingen». 

Det følger av lovens forarbeider, jevnfør NOU 1993:27 
Forbrukerkjøpslov s. 125, at dette innebærer et krav om at bruksan-
visning eller lignende skal følge med varen i de tilfeller det må anses 
nødvendig. Med en elsykkel som krever en del vedlikehold, må slike 

opplysninger anses som nødvendige.
Det følger videre av forarbeidene: «Hvilke opplysninger som er nød-

vendig, må vurderes i forhold til objektiv norm, d.v.s. uavhengig av den 
enkelte kjøperens forutsetninger og behov. De aktuelle opplysningene må 
være tilgjengelige for kjøperen. Det innebærer at de må være gitt på et 
språk kjøperen forstår. I de fleste tilfeller må det aksepteres med bruks-
anvisning på svensk eller dansk. Unntak kan imidlertid tenkes hvis dette 
gjør anvisningen vanskelig å forstå for nordmenn.

Hvis kjøperen er gjort oppmerksom på det, eller det dreier seg om 
produkter hvor kjøpere må forutsettes å ha spesielle forutsetninger, kan 
bruksanvisning på et annet språk, i første rekke engelsk, unntaksvis være 
akseptabelt.»

ANBEFALT VEDLIKEHOLD
Vask 
Det anbefales blant annet at elsykkelen vaskes og smøres jevnlig, særlig 
om vinteren. Smøremiddelet må da holdes unna bremsene. Det anbefales 
også å tørke utsiden av motoren og displayet minst en gang i uken gjen-

Advokat Camilla Wiennyhr svarer her på 
sporsmal knyttet til sykling og jus. Hun 
driver Advokatfirmaet Wiermyhr AS, som 
Syklistenes Landsforening samarbeider 
med (se oversikt over medlemsfordeler 
bakerst I bladet). 

bSykkelturer
bFotturer
bBåt & sykkel
bPilegrimsturer
bLangrennsturer

Gruppeturer og individuelle turer, bagasje-
transport underveis på alle turene
www.merlot.no, tlf. 22 40 47 47
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SYKLISTENES  
PRODUKTGUIDE 

Her finner du sykkelprodukter og -tjenester fra a til å 
og kontaktinfo for aktuelle leverandører

SYKKEL – BMX
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
INTERSPORT
www.intersport.no

SYKKEL – CYCLOCROSS
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
INTERSPORT
www.intersport.no

SYKKEL – ELEKTRISK
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
BUDDY BIKE
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no
DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år!
25 % rabatt for SLF medl. på sykler over 
kr 6000 !
Bruk kampanjekode 25XZ5U  på www.dbs.no
ELBIKE.NO AS
Kvalitet, kunnskap og god service.
www.elbike.no

ELTEMPO AS
Dame, herre og sammenleggbar elsykkel
www.eltempo.no
EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no
HALLSTROM BIKES AS
Tlf.: 959 72 570
www.hallstrom.no
INTERSPORT
www.intersport.no
OLYMPIASYKLER NORGE AS 
direkte fra Italia
Tlf.: 900 94 743
post@olympiasykler.no
www.olympiasykler.no
OSLO ELSYKKEL AS
Tlf.: 90 70 60 60
www.osloelsykkel.no
SCUSHI AS
Vi kan elsykkel
www.scushi.no
TUR OG FRITID AS
www.turogfritid.no 

SYKKEL – FATBIKE
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

SYKKEL – HYBRID
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år!
25 % rabatt for SLF medl. på sykler over 
kr 6000 !
Bruk kampanjekode 25XZ5U  på www.dbs.no
HALLSTROM BIKES AS
Tlf.: 959 72 570
www.hallstrom.no
INTERSPORT
www.intersport.no
OLYMPIASYKLER NORGE AS 
direkte fra Italia
Tlf.: 900 94 743
post@olympiasykler.no
www.olympiasykler.no

SYKKEL - LANDEVEI
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år!
25 % rabatt for SLF medl. på sykler over 
kr 6000 !
Bruk kampanjekode 25XZ5U  på www.dbs.no
INTERSPORT
www.intersport.no
OLYMPIASYKLER NORGE AS 
direkte fra Italia
Tlf.: 900 94 743
post@olympiasykler.no
www.olympiasykler.no

SYKKEL – LASTESYKKEL
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

ANNONSØRINNHOLD

Hilde Buflod deltok i den 
tradisjonsrike Sykle til job
benkampanjen for første 
gang i fjor – i år er hun klar 
for å få med seg flere.

Da Sykle til jobben etterlyste folk som hadde 
lyst til å være sykkelambassadører, kom det 
inn over 500 søknader. Vel halvparten, 274, er 
blitt plukket ut til å motivere flere til å bli med 
i aktivitetskampanjen, blant dem Hilde Buflod. 

– Jeg hadde lyst til å bli ambassadør for å 
motivere andre og for å presse meg selv litt 
mer. Jeg vet at mange, inkludert meg selv, har 
for mye stillesittende arbeid, og da er det viktig 
å bevege seg. Hvis man deltar i en uhøytidelig 
konkurranse, enten man konkurrerer med 
seg selv eller andre, er det kanskje lettere å 
motivere seg selv og krysse dørstokkmila, sier 
tobarnsmoren fra Sarpsborg.

MER ENN TRANSPORT
Buflod bor tre kilometer fra arbeidsplassen, 
Sykehuset Østfold, hvor hun jobber som kon-
sulent på dokumentasjonssenteret. Det tar 
cirka like lang tid å sykle til jobben som å 
kjøre, men ved å sykle får hun mer ut av rei-
setiden.  

– Det beste er at jeg får en super start på 
dagen ved å bevege meg, da jeg vet det blir mye 
sitting under resten av arbeidsdagen. Og så får 
jeg en luftetur hjem igjen før familiepliktene 
kaller. Bevegelse og frisk luft gir meg energi, 
forklarer 42-åringen.

Med en aktivitetskampanje som Sykle til 
jobben blir det også ekstra morsomt å reise til 
arbeidet for egen motor. Og i Sarpsborg er det 
gratis å være med, fordi kommunen dekker 
deltakelsen for sine innbyggere.

– Ved at jeg deltar i kampanjen, motiverer 
jeg meg selv til å velge sykkel eller beina frem-
for bil, siden jeg vet at jeg kan samle poeng ved 
å sykle, løpe eller gå. Jeg har alltid vært aktiv 
på treningsfronten, så jeg hadde trent regel-
messig selv om jeg ikke hadde deltatt, men jeg 
synes det er gøy å være med på konkurranser 

for da presser jeg meg selv litt mere. Da har 
jeg færre unnskyldninger for å sluntre unna, 
forteller hun. 

KLAR FOR Å MOTIVERE
Buflod syns det beste med konseptet «syk-
kelambassadør» er at hun får være med på å 
påvirke og motivere andre. 

– Det er lettere å overbevise andre og 
komme med argumenter for å trene og bevege 
seg når det gjelder noe så konkret som en akti-
vitetskampanje. Målet mitt er å motivere andre 
til å komme i aktivitet, forklarer Buflod.

Hun ser frem til å få med seg så mange 
som mulig. 

– Vi får se hvilken taktikk jeg skal bruke ...!

SYKLE TIL JOBBEN

Møt én av 274 

ambassadører

SYKLE TIL JOBBEN
• Sykle til jobbenaksjonen er Norges største 

og eldste aktivitetskampanje.
• Aksjonen begynner 24. april og varer frem 

til 21. juni.
• I kampanjen får man poeng for å registrere 

både aktiv reisevei og annen aktivitet, og er 
slik med i konkurransen og trekningen av 
premier.  

• Dette er 46. gangen aksjonen arrange
res. I fjor var det over 42.000 påmeldte 
deltakere. De tilbakela i alt 10,7 millioner 
kilometer.

• Norges Bedriftsidrettsforbund arrangerer 
aksjonen og samarbeider med en rekke 
selskaper og organisasjoner, deriblant 
Syklistenes Landsforening (SLF). SLF var 
sentral i oppstarten av kampanjen, i 1973.

SYKKELAMBASSADØR: – I tiden fremover vil 
jeg legge ut informasjon om kampanjen og opp-
fordre andre til å delta i et helsebringende tiltak, 
sier Hilde Buflod.
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ANNONSØRINNHOLD

DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år!
25 % rabatt for SLF medl. på sykler over 
kr 6000 !
Bruk kampanjekode 25XZ5U  på www.dbs.no
EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no
FAMILIESYKKEL AS
Tlf.: 994 69 423
www.familiesykkel.no
SCUSHI AS
Vi kan elsykkel
www.scushi.no
TUR OG FRITID AS
www.turogfritid.no

SYKKEL – SAMMENLEGGBAR
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
ELTEMPO AS
Metro sammenleggbar elsykkel
www.eltempo.no
TUR OG FRITID AS
www.turogfritid.no

SYKKEL – SPARKESYKKEL 
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
TUR OG FRITID AS
www.turogfritid.no

SYKKEL – TERRENG
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
DBS
DBS Den beste sykkel i over 85 år!
25 % rabatt for SLF medl. på sykler over 
kr 6000 !
Bruk kampanjekode 25XZ5U  på www.dbs.no
INTERSPORT
www.intersport.no
OLYMPIASYKLER NORGE AS 
direkte fra Italia
Tlf.: 900 94 743
post@olympiasykler.no
www.olympiasykler.no

SYKKELBAG / SYKKELKOFFERT
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

SYKKELDELER; 
Bremser, dekk, drivverk, gafl er, pedaler, pigg
dekk,  sete, setepinner, skjerm, slange, styre.

BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

SYKKELFERIE / SYKKELTURER  
OLIVEN REISER AS
 en reise med hjerte og sanser.
Sykkelturer – fotturer – weekendturer
Tlf.: 35 50 27 30
www.olivenreiser.no
TRANSPROVENCE AS
Sykkelturer – fotturer   vinturer
hver dag fra april til november.
Tlf.: 23 00 94 51
www.transprovence.no
VISIT TELEMARK AS
Telemark byr på spennende sykkelopple
velser langs kysten, Telemarkskanalen og 
Hardangervidda, på stier og landevei.
visittelemark.no og sykkeltelemark.no

SYKKELKLÆR / 
SYKKELHANSKER

BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

SYKKELKURV / SYKKELVESKE
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
BUDDY BIKE
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no
EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no

HALLSTROM BIKES AS
Tlf.: 959 72 570
www.hallstrom.no
SCUSHI AS
Vi kan elsykkel
www.scushi.no

SYKKELPARKERING / SYKKELSTATIV
LOG UTEMILJØ
Sykkelstativer
Tlf.: 815 20 100
utemiljo@log.no
www.logutemiljo.no/sykkelstativer
NORFAX AS
Sykkelskur, sykkelhotell, sykkelstativer,
parkering i to etasjer, parkering for elsykkel
Tlf.: 66 80 00 60
post@norfax.no
www.norfax.no
VESTRE AS
Tlf.: 23 00 78 40
post@vestre.com
www.vestre.com

SYKKELRENHOLD / 
SMØREMIDLER

BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
HALLSTROM BIKES AS
Tlf.: 959 72 570
www.hallstrom.no

SYKKELRULLE
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

SYKKELSKO / SKOTREKK
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no

SYKKELTILBEHØR/
SYKKELUTSTYR; 

Bagasjebrett, barnesete,  computer/GPS, 
drikkefl aske, fl askestativ, hjelm, kamera, lys, lås,  
mobilholder,  pumpe, refl eks, speil, sykkelbriller, 
sykkelstativ for bil, verktøy.

BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
BUDDY BIKE
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no
HALLSTROM BIKES AS
Tlf.: 959 72 570
www.hallstrom.no

TUR OG FRITID AS
www.turogfritid.no
Lumos hjelm medl. pris kr. 1.299, 
Bruk rabattkode SLF2018

SYKKELVERKSTED
BIKEFIXX AS
Mobil sykkelbutikk og verksted. 
Book din service på www.bikefi xx.no 
Tlf.: 22 51 55 17
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
BUDDY BIKE
(OBS! Kun for elsykler av typen BuddyBike)
Tlf.: 22 22 39 22
www.buddybike.no

EVO ELSYKLER AS
Vi håndplukker de beste elsyklene for deg
www.evoelsykler.no
SCUSHI AS
Vi kan elsykkel
www.scushi.no

SYKKELVOGN
BIKESHOP.NO
Norges største sykkelbutikk
support@bikeshop.no
BIRK SPORT AS
Tlf.: 23 22 81 80
post@birk.no
www.birk.no
NORDIC CAB AS
Sykkelvogner utviklet i Norge.
Sykkelvogn, barnevogn, joggevogn og pulk.
www.nordiccab.no
SCUSHI AS
Vi kan elsykkel
www.scushi.no

ØNSKER DU OPPFØRING I PRODUKTGUIDEN?  KONTAKT SISSEL@POLINOR.NO, TLF.  922 10 891

www.olympiasykler.no

www.olympiasykler.no

ANNONSØRINNHOLD
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SYKLISTENES EGEN
MEDLEMSBUTIKK 
PÅ NETT: 

ALLTID
minimum

15 %
medlems-
rabatt på ALT!

Som medlem kan du bestille fra hele Ortliebs og TUBUS’ sortiment. Varer som 
ikke er lagerført i Norge, har normalt en leveringstid på 3–4 uker.

ORTLIEB ULTIMATE CLASSIC LINE 
Planlegg sommerens sykkelturer NÅ! ORTLIEB BACKROLLER  

PRO CLASSIC

Nå har du mulighet til å 
skaffe deg Ortliebs mest-
selgende styreveske til 
superpris! 

Ultimate Classic 
i farge Gul eller 
Asfalt. 
Ultimate Classic i farge 
Gul eller Asfalt.
Vanntett, Volum 7 liter, med 
smart låsbar festebrakett til 
styret. Skulderrem følger med.
Veil. 999,–  

NÅ: 499,–

Fart på sykkel
turismen
VisitDenmark opplyser om at 
antallet sykkelturister i Danmark 
er på en oppadstigende kurve, 
melder Cyklister. Deres undersøkelse viser at 
det i 2017 var hele 1,7 millioner sykkelturister 
i landet, og ni av ti av dem sier seg så fornøyde 
med ferien at de ønsker å komme tilbake.

– Vi gleder oss selvfølgelig over at stadig 
flere sykkelturister besøker Danmark, også 
utenom høysesongen, og spesielt over at syk-
kelturistene er så fornøyde med ferien at de 
kommer igjen og faktisk anbefaler venner og 
familie å feriere i Danmark. Det lover godt 
for fremtiden, sier direktør Jesper Pørksen i 
Dansk Cykelturisme til bladet.  

NABONYTT

Sykkelkarusell
i Stockholm
Sveriges første helautomatiske 
parkeringskarusell for sykler 
kommer til Stockholm denne 
våren. Sykkelparkeringen vil gi stockholmere 
en tørr og trygg oppbevaring av sykler. 
Stockholm Parkering, som har ansvaret for 
over 65 000 P-plasser, står bak tilbudet.

Dette er i første omgang et pilotprosjekt 
med plass til 24 sykler. – For 15 år siden var 
vi først i Sverige med en mekanisk garasje for 
biler, på Rörstrandsgatan, derfor mener vi at 
det er naturlig å nok en gang være først ute 
med en mekanisk garasje for sykler, sier daglig 
leder Christian Rockberger. 

Les mer om sykkelferie i Danmark
på s. 34–37

SIKKER PARKERING: Inngangen til sykkelgara-
sjen åpnes med en aptusnøkkel. Frem snurrer 
riktig seksjon, og man kan ta ut sykkelen sin. 
Fotomontasje: Gravity Group

De klassiske Ortliebveskene i størrelse XL !
Veskene leveres i par, med QL2.1 feste
system, praktiske innvendige og 
utvendige lommer og skulderrem.
Farge: rød/sort, volum: 2 x 35 liter 
(pluss utvendig lomme)
Veil. 2349,–

NÅ: 1644,–
OBS! Begrenset antall! 
KUN FOR MEDLEMMER AV SLF

50 % 20 %

Farge: rød/sort, volum: 2 x 35 liter 

30 %

OBS! Begrenset antall! 

KUN FOR 
MEDLEMMER 
AV SLF

Ortliebs mest 
         miljøvennlige   
               veskeserie!

Alle sykkelvesker 
i FREE serien

Les mer på www.ortlieb.com
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Det er kaldt i været på mor
genen, men likevel tråk
ker syklistene inn til jobb 
som vanlig i Fylkeshuset 
i Drammen. Der nyter de 
godt av trygg parkering, 
ladeplass for elsykler, tilbud 
om lån av sykler og mulig
het for å ta en rask dusj i 
arbeidstiden.

Buskerud er den tredje fylkeskom-
munen som er blitt sertifisert av 
Syklistenes Landsforening, etter 
Akershus og Østfold, som er de tre 
fylkeskommunene som fra neste år 

skal bli Viken fylkeskommune.
– Vi har et helhetlig fokus på grønn trans-

port. Og vi har det siste året bygget et sykkel-
bur utenfor Fylkeshuset med plass til totalt 40 
sykler i etasjestativ, sier Gro Ekkje, leder for 
Buskerud fylkeskommunes serviceenhet.

Totalt har virksomheten 244 ansatte, og 
målet er at flest mulig ansatte skal sykle, gå 
eller bruke kollektivtransport til og fra jobb.

INNENDØRS PARKERING
Derfor har arbeidsgiveren anlagt sykkelpar-
kering innendørs, i tillegg til andre fasiliteter 
som skal gjøre valget av sykkel til jobbreise 
enklere og mer fristende. 

– Sykkelburet er laget i metall, er flyttbart 
og har tak og vegger. Så her står syklene tørt 

og trygt. Det er ladestasjoner der, så elsykler 
kan lades, forklarer Ekkje.

Omtrent vegg i vegg med sykkelburet er 
det plassert en mekkestasjon. Der kan alle 
som har noe de må fikse på sykkelen, ordne 
seg. Ja, til og med den gjengse drammenser 
kan benytte denne muligheten, for her er det 
åpent for alle. 

LÅST GARASJE
Litt ovenfor sykkelburet er det også en garasje 
der større lastesykler kan parkeres. Her er det 
i tillegg noen stativer med plass til om lag 15 
sykler. Garasjen er låst, og ansatte i Fylkeshuset 
kommer inn ved å bruke nøkkelkort. 

– 41,5 prosent av respondentene på en 
reisevaneundersøkelse knyttet til sertifiserin-
gen svarer at de opplever at sikkerheten ved 
sykkelparkeringen innendørs er «svært god». 
Utendørs er det også etablert bøylestativer 
med takoverbygg svært nær hovedinngangen 
der 11 sykler får plass, sier Ekkje. 

SYKLER TIL UTLÅN
Fylkeshuset har tre elsykler og to vanlige 
sykler til utlån, og de bookes gjennom et eget 
internsystem på pc-en. Men ikke alle kan sykle 
til enhver tid, så utover dette har Buskerud 
fylkeskommune en elbil-pool med fem biler 
som ansatte disponerer i arbeidstiden. Disse 
bilene kan også lånes av innbyggere flest etter 
arbeidstid og i helger. 

– I tillegg har vi både garderober og dusj-
anlegg for begge kjønn. Kanskje litt kronglete 
plassert i underetasjen, men det fungerer greit. 
Garderobene for kvinner og menn er plassert 
med en gang mellom seg, og der er det også 
plassert et tørkeskap nærmest herregardero-
ben. Vi må nok bare innse at foreløpig er det 
helt klart flest menn som sykler til jobben her, 
sier lederen for serviceenheten. 

SYKKELVENNLIG ARBEIDSPLASS Av Tom Helgesen (Tekst og foto)

Legger til rette for å få flere jobbsyklister
Trygg parkering og ladeplasser

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser har mulighet til å bli 
sertifisert som sykkelvennlige og få rådgivning rundt tilrettelegging slik at flere velger sykkel 
til jobb. 

Blant arbeidsgiverne som har sertifisert egne arbeidsplasser, er PwC, Avantor, Oslo rådhus, 
Vegdirektoratet, Sykehusapotekene, Renovasjonsetaten i Oslo og Bærum kommune.

Om ordningen

AKTIV TRANSPORT: En gjeng ivrige jobbsyklister utenfor det praktiske sykkelhotellet ved Fylkeshuset 
i Drammen: Hege Løvfall Jensen (t.v.), Gro Ekkje, Amarjit Singh, Tonje Hyggen, Reidar Bjurstrøm, Svein 
Helge Nygard, Mona Thoresen og Hilde Arnø.

VÅRE LOKALLAG Av Thea B. Foslie (tekst)

STIFTET: August 2009. 
ANTALL MEDLEMMER SOM SOGNER TIL LAGET: 92
STYRET: Roald Bø, Simon Nesse, Harald Selsaas, 
Nini Hegernæs, Kjell Pettersen, Knut W. Selsaas og 
Audhild Sannes (vara).
VIKTIGE SAKER: Å følge opp «Sykkelbyprosjek
tet», Sykkelbyen KarmøyHaugesund. Gi innspill 
i reguleringsplaner/høringer. Fremme jobbsyk
ling ved å etterspørre bredere veiskuldre i nye 
veiprosjekt.
AKTUELL: Nylig innmeldt i Forum for natur og 
friluftsliv (FNF). 
BESTE SYKKELTIPS I OMRÅDET: Terreng: Her 
anbefales «anleggsveien», en variert rundløype i 
bymarka. Landevei: Det er et svært godt nettverk 
av bygdeveier over hele Haugalandet. «Ironman
løypa» på henholdsvis 50, 70 og 20 km kan an
befales. Ellers: Haugesund med Haugalandet ligger 
godt til rette for jobb og fritidssykling. 

Tidligere omtale av våre lokallag i Syklistene: 
Grenland og Alta (nr. 318), Nedre Glomma (nr. 
218) og SørJæren (nr. 118), Hamar (nr. 417), 
Bergen og omegn (nr. 317), Syklistene Trond
heim (nr. 217) og BodøSyklistene (nr. 117).

LOKALLAG NAVN TELEFON E-POST

Gjermund Abrahamsen WikAlta

Bergen og omegn

916 03 856 alta@syklistene.no

Reidar �orstensen 482 45 211 bergen@syklistene.no

Bodø Tor Magne Andreassen 900 12 279 bodo@syklistene.no

Nedre Glomma Jan Henrik Lund 482 22 556 post@slffredrikstad.com

Grenland Leif Sigvaldsen 976 54 976 grenland@syklistene.no

Hamar Geir Egilsson 901 88 607 hamar@syklistene.no

Haugalandet Roald Bø 906 04 318

Kristiansand Tomas Nesset  975 09 931 tomasnesset@hotmail.com

Larvik Hilde Viker Berntsen

Lillestrøm

928 80 113 larvik@syklistene.no

Alf Helge Hartveit Skistad

Mandal

920 96 363 lillestrom@syklistene.no

Eva Saanum

Oslo

952 42 502 mandal@syklistene.no

Trond Solem

Nord-Jæren

900 33 710 oslo@syklistene.no

Jens Glad Balchen

Sør-Jæren

926 32 579 nord-jaren@syklistene.no

Lars Heskje 901 42 202 sor-jaeren@syklistene.no

Trondheim Nils Andreas �ommesen

SLF sentralt

994 98 120 trondheim@syklistene.no

22 47 30 30 post@syklistene.no

STED NAVN TELEFON/E-POST

Elverum Gustav Heramb 907 65 738

Asker og Bærum Morten Irwin Kerr 920 30 697/morten@kerr.no

Lillehammer 995 24 427

Molde

Per Arne Narvestad

Berry van den Bosch berryvdbosch@hotmail.com

Reidar OlsenRingerike olsen.reidar@gmail.com

Tromsø Claude Rouget 458 87 739

Voss Inge Hommedal ing-hom@online.no

Moss/Rygge Ellen Klaveness ecrklaveness@gmail.com

Vi hører gjerne fra deg
Syklistenes Landsforening er så heldige å ha mange ildsjeler 
rundt i det ganske land. Ikke nøl med å ta kontakt med ditt 
lokallag hvis du har innspill, spørsmål eller ønsker å melde  
deg som frivillig. 

LOKALE KONTAKTPERSONER:

Fakta om 
Syklistenes 

Landsforening 
Haugalandet

HAUGALANDET

Sammen for friluftslivet
Syklistenes Landsforening 
Haugalandet allierer seg 
med Forum for natur og 
friluftsliv for bevaring av 
lokale friluftsområder. 
– Det er viktig for oss å sørge for bevaring av 
friluftsområder, spesielt med tanke på de som 
er tilgjengelige for syklister. Det finnes allerede 
flere turstier og veier i skogområdene her, men 
det er ikke tilrettelagt like mye for syklisters 
bruk av friluftsområdene, ved for eksempel 
sykkelstier, sier lokallagsleder Roald Bø i SLF 
Haugalandet.  

Sammen med Forum for natur- og frilufts-
liv (FNF) vil lokallaget bli med på en hørings-
uttalelse om «Markaplan for Haugesund», som 
skal ta for seg ivaretakelsen og utviklingen i 
markagrensa i området.

– Her har vi et mål om å beholde og forster-
ke markagrensa og spille inn hvordan det kan 
forbedres for syklister i forbindelse med planen.

– LITE EFFEKTIVT
Det er ikke bare sykkelstier som står på agen-
daen til lokallaget, de ønsker også å bedre 
forholdene for sykling til og fra jobb og skole.  

– De veiene som er tilrettelagt for myke 
trafikanter i dag, har delt sykkel- og gangvei 
som er cirka 4,5 meter bred og med kanskje 
en liten forhøyning som skal skille mellom 
fotgjengere og syklister. Dette er plasskrevende 
og lite effektivt for arbeidssyklisten, sier Bø. 

SER BEDRINGER
Han forklarer at man med en veiskulder for 
jobbsyklistene, som kan komme opp i høy fart, 
kan spare inn hele to meter i bredden på kom-
mende sykkel- og gangveier.

 – Med en bred veiskulder blir ikke bilistene 
distrahert så mye, samtidig som at syklistene 
kan få økt farten sin. Så kan gang- og sykkelvei 
reduseres til 2,5 meter for andre syklister. Det 
har i lengre stund vært arbeidet med regule-
ringsplaner og delvis igangsatt sykkelveipro-
sjekt, så jeg føler generelt at verden blir bedre 
her hos oss. Og det trengs, for utgangspunktet 
var dårlig, sier Bø. 

MÅL: Lokallagsleder Roald Bø ønsker seg flere 
veier med bred veiskulder når fremtidige vei-
prosjekter skal etableres. Foto: Susanne Øvrevik 
Steffensen
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facebook.com/syklistenes

twitter.com/syklistenes

www.syklistene.no

irco #wintercycling #localloops #fromwhereiride 
#ridewithaview #lifeoutdoors #cycling 

levgodtbirgit Høst og fargerik sykling #sykle 
#syklistene #mjølkevegenmedavstikkere #valdres 

syklistene #syklistene #fredericia #fredericia-
vold #niser #visitlillebælt

sykkelkarlsen Får ren sykkel av å gå gjennom isen 
... #creekcycling #bekkesykling #snowcycling

sykkelturen Vi møtte en nysgjerrig fastboende 
Vi møtte en nysgjerrig fastboende #sykkelferie 
#sykkel #syklistene #bike #bicycle

syklistene #syklistene #bridgewalking #clay 
#visitlillebælt #sykkelopplevelser

MEDLEMSSIDENE – LOKALLAGSSEMINAR   Av Roar Løkken (tekst og foto) 

– Hva er viktigst å få til? 
Lag en tre på toppliste. 
Det er smertefullt, men 
nødvendig. Hvis du har 30 
uprioriterte krav, prioriterer 
politikerne for deg.
Dette var blant rådene Katrine Gramnæs ga 
lokallagsrepresentanter fra Bodø i nord til 
Stavanger i sør, under lokallagssamling i regi 
av Syklistenes Landsforening i slutten av janu-

ar. Gramnæs ga i fjor ut en håndbok i politisk 
gjennomslag – «Lobby», der hun presenterer 
10 steg til politisk innflytelse. 

Gramnæs bygger på mange års erfaring 
som rådgiver på Stortinget og i regjeringsap-
paratet. De siste årene har hun jobbet som 
fagsjef for samfunnskontakt i Den Norske 
Turistforening.

PARTIENE ØNSKER INNSPILL
I sin gjennomgang koblet Gramnæs sine tips 
og råd opp mot lokalvalget i september i år.

– Mange av partiene er veldig interes-
serte i å få innspill til gode saker, ideer til 
satsingsområder og konkrete tiltak de kan 
love velgerne å satse på dersom de får god 
oppslutning. Dette er en fin mulighet for dere 

til å løfte fram tiltak dere ønsker at politikerne 
skal sette i verk. Og har dere en ekstra viktig 
sak, be gjerne om et møte om det spesielt, 
oppfordrer hun.

HVERT ÅR
Deltakerne fra lokallagene brukte de ti ste-
gene som utgangspunkt for gjennomgang 
av konkrete problemstillinger og saker fra 
Trondheim, Hamar og Bergen.

Samlingen gikk over en hel dag og ble 
holdt i foreningens nye lokaler i Oslo sen-
trum. Programmet omfattet også blant annet 
Sykkelvennlig arbeidsplass, samarbeid mellom 
lokale ledd og sekretariatet, utveksling av erfa-
ringer og sosialt samvær. SLF arrangerer slike 
samlinger årlig.

10 steg for å nå gjennom

Katrines 10 steg
Håndboken «Lobby» er delt inn i ti hoved-
kapitler – presentert som steg for effektivt 
påvirkningsarbeid:

1. Sett deg mål
2. Lær deg saken
3. Bygg budskapet
4. Finn allierte
5. Finn riktig politiker
6. Vær på plass til 

riktig tid

7. Gjør inn trykk i 
lobbymøtet

8. Bruk mediene 
smart

9. Velg riktig verktøy
10. Tenk langsiktig

Katrines 10 steg

SAMLING: Her er de fleste av deltakerne, inkludert ansatte i SLFs sekretariat. Bak fra venstre: Børge Roum, Alf Helge Hartveit Skistad, Morten Lange, Jens 
Glad Balchen, Mats Larsen, Eivind Kvam-Lichtenfeld, Per Bjarne Løvsletten, Tore Moen. Foran: Morten Kerr, Marta Eri, Karin Slattum, Geir Egilsson, Morgan 
Andersson og Øyvind Wold. 

Nytt år – 
ny turkatalog
SLF Lillestrøm og omegn favnet vidt i sin 
første turkatalog, i fjor. Også i år satser laget 
på egen katalog, med tittelen «Green Hope». 
Opplegget er i stor grad rettet mot sykling som 
folkehelse og miljøtiltak og omfatter så langt 
et 20tall turer. 

– Vi er i kontakt med en rekke potensielle 
samarbeidspartnere, og katalogen skal trolig 
oppdateres ganske snart, både med flere turer 
og turbeskrivelser av de enkelte turene, sier 
leder Carsten Wiecek.

Laget har etter hvert blitt ganske erfarne i 
å arrangere tematiske sykkelturer, og lederen 
ble i fjor høst sertifisert som sykkelturguide 
i SLFs tyske søsterorganisasjon, ADFC, som 
omtaler seg som verdens største arrangør for 
sykkelturer. 

Ellers blir det blant annet tur på kvin
nedagen, pendlertur til Oslo på Sykle til 
jobbendagen og grønn sykkeltur på verdens 
sykkeldag langs Alnaelva til Oslo. Og alle som 
deltar på minst en tur i løpet av året, er med i 
trekningen av en helårssykkel, som laget har 
fått Hallstrom Bikes til å sponse. 

Se mer informasjon om turene her: 
www.slfloo.com/aktiviteter/sykkelturer

Syklistenes Landsforening er tilbake i 
Storgata i Oslo sentrum, en gate foreningen 
gjennom mange år har hatt sitt virke i. – Med 
denne plasseringen er vi nær mange av de 
organisasjonene vi samarbeider tett med, 
samt Stortinget og andre politiske og offent
lige institusjoner hvor vi ofte er på «besøk», 
sier generalsekretær Morgan Andersson. 

Adressen er Storgata 8, rett ved Kir
keristen og Oslo domkirke. Tidligere har 
foreningen holdt til i to forskjellige lokaler i 
Folketeaterbygningen, med adresse Storgata 
23, samt i Storgata 3, der den var samlokali
sert med Den Norske Turistforening. Fra 2013 
ti 2018 holdt SLF til på Brynseng.

SLF tilbake til røttene

I GANG: Sigmund Andenes fra reTyre (se 
piggdekktest i Syklistene nr. 3-18) og testpi-
lot Ingvild Sletvold-Hafenrichter under årets 
første sykkeltur i regi av SLF Lillestrøm og 
omegn, på vintersykkeldagen.

#syklistene Post dine sykkelbilder på Instagram med emneknaggen #syklistene, 
så kanskje ditt bilde dukker opp i neste utgave av Syklistene. Skriv gjerne også hvor bildet er tatt. 
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Husk at du må kreve rabatten når du kjøper varen/tjenesten. Medlemsnummer bør oppgis ved bestilling

Fantastiske
MEDLEMSFORDELER
Husk at du må kreve rabatten når du kjøper varen/tjenesten. Medlemsnummer bør oppgis ved bestilling

Fantastiske
MEDLEMSFORDELER

Logo Detaljer Kontakt 

Securmark Registrering: 
syklistene.no/medlemskap/
medlemsfordeler/

Nettbutikk Syklistenes Landsforenings egen nettbutikk med  
bekledning, Ortlieb-vesker og annet utstyr til spesialpriser.

DCF-nettbutikk Våre medlemmer kan handle i vår danske  
søsterorganisasjons nettbutikk. 

Bestill via  
E-mail: 
butik@cyklistforbundet.dk
Eller ring: 0045 33 32 31 21

Fjellferie 10 % rabatt på organiserte sykkelturer. Tlf: 32 07 6033

Transprovence 300 kroner i rabatt på sykkelturer i Frankrike. Tlf: 66 96 22 18
Tlf: 23 00 94 51

Expa 600 kroner i rabatt på alle turer. Tlf: 926 18 805

Advokatfirmaet
rådgivning til pr

Wiermyhr AS gir juridisk 

Advokat Camilla Wiermyhr besvarer kostnadsfritt 
spørsmål på telefonen om sykling og jus, inntil 30 
minutter. Medlemmer gis 20 % rabatt på veiledende 
priser for selskapets tjenester. 

Kontakt Wiermyhr på 
+47 986 57 907 eller 
camilla@wiermyhr.no

Enkeltregistrering: Medlemmer kan registrere en sykkel 
i tre år for kr 239,– (ordinær pris kr 399,–)

Ved kjøp av Ecoride Elsykkel: 
- 10 % rabatt på kjøp av elsykler fra EcoRide
- 10 % medlemsrabatt på lagerførte piggdekk 

(med forbehold om lagerbeholdning)
- Gratis førstegangsservice (52 pkt.), eksklusive slitedeler
- Én gratis dekkomlegging
- Gratis trådløs sykkelalarm (med forbehold om lager-

     beholdning) ved kjøp av Ecoride Elsykkel

Wilhelmsen Utleie Lillestrøm

Medlemsnummer må oppgis ved bestilling.

 Vårt medlemsnummer er 1005.

Logo Partner Detaljer Kontakt 

Falck Registrering 
(Må brukes hvis du vil 
ha den gode prisen).

Clear Channel / 
bysykler.no

Gratis bysykkel om du er medlem i Trondheim eller 
Drammen. (Dette gjelder også familiemedlemmer så 
lenge alle navn er registrert hos SLF.) 

Registrer deg som ny 
bruker under  www.
bysykler.no –  velg  by  
og  pkt 1 – ny bruker. 
Skriv SLF etter navnet 
ditt, kryss av for at vilkår 
er lest og akseptert, 
trykk  «gå videre».   
Ta vare på mailen du får, 
den trenger du når du 
har mottatt kortet.

Nettbutikk Syklistenes Landsforenings egen nettbutikk med 
bekledning, Ortlieb-vesker og annet utstyr til spesialpriser.

DCF-nettbutikkVårt 
medlemsnummer er 
1005.

Våre medlemmer kan handle i vår danske 
søsterorganisasjons nettbutikk.

Bestill via 
E-mail:
butik@cyklistforbundet.dk
Eller ring: 0045 33 32 31 21

Fjellferie 10 % rabatt på organiserte sykkelturer. Tlf: 32 07 6033

Transprovence 300 kroner i rabatt på sykkelturer i Frankrike. Tlf: 66 96 22 18
Tlf: 23 00 94 51

Expa 600 kroner i rabatt på alle turer. Tlf: 926 18 805

Ordningen gjelder ikke lenger i Oslo. Vi arbeider for å få 
til en ny avtale med Urban Infrastructure, som nå 
drifter bysykkelordningen i Oslo. 

Advokatfirmaet Berngaard/Sandbek og advokat Camilla 
Wiermyhr gir juridisk rådgivning til private og nærings-
virksomheter. Advokat Camilla Wiermyhr besvarer 
kostnadsfritt spørsmål på telefon om sykling og jus i inntil 
30 minutter. Medlemmene gis ellers 20 % rabatt på 
veiledende timepriser for selskapets tjenester. 

Kontakt Wiermyhr 
på +47 986 57 907.

Enkeltregistrering: Medlemmer kan registrere en sykkel 
i fem år for kr 239,- (ordinær pris kr 399,-) 
Grupperegistrering: registrere inntil fem sykler 
samlet for 399,- for fem år.

Ved kjøp av Ecoride Elsykkel: 
  - 10 % rabatt på kjøp av elsykler fra EcoRide
  - 10 % medlemsrabatt på lagerførte piggdekk 
     (med forbehold om lagerbeholdning)
  - Gratis førstegangsservice (52 pkt.), eksklusive slitedeler
  - Én gratis dekkomlegging
  - Gratis trådløs sykkelalarm (med forbehold om lager-
     beholdning) ved kjøp av Ecoride Elsykkel

Wilhelmsen Utleie Lillestrøm

Samarbeidspartner

Tlf: 400 70 493

Partner

Logo Partner Detaljer Kontakt 

Birk Sport AS Asker og Bærum Medlemmer får Birk Club kortet som gir:
• - 10 % på sykler
- 15 % på sykkeldeler og sykkelutstyr 

Tlf: 93 48 59 16  
E-mail: rud@birk.no

Mestsykkel.no Bodø 10% rabatt på deler, bekledning og sykler samt repera sjoner 
ved fremvisning av gyldig medlemsskap.Gjelder ikke på 
tilbudsvarer eller kampanjer.

Tlf: 900 900 16  
E-mail: own@mestsykkel.no

Kjell Sykkel og sport Brumunddal 15 % på sykkeldeler og tilbehør 20 % på sykkelklær og -sko.
(Gjelder ikke nettbutikken).

Tlf: 62 34 15 16 
E-post: heidi@kjellsykkel.no

G. Nordby AS Kristiansand 15–35% rabatt på ordinære priser. Tlf: 38 02 24 83

www.hallstrom.no 500 kr i gratis ekstrautstyr/tilbehør for medlemmer ved 
kjøp av sykkel i nettbutikk. Tilbudet gjelder på toppen av 
eventuelle øvrige kampanjer!

E-mail: salg@hallstrom.no 
Tlf: 959 72 570

Hønefoss 15 % rabatt på sykkeldeler og -utstyr. Tlf: 32 12 23 68

Bryne, Haugesund,Sandnes, 
Hillevåg  

15–35 % rabatt på ordinære priser.

Oslo, Majorstua 15 % rabatt ved kjøp av sykler og utstyr. Tlf: 22 46 14 00

10 % rabatt på ordinære priser ved kjøp av sykkel. 15 % rabatt 
på øvrige varer og tjenester. 20 % rabatt på reparasjoner som 
utføres i perioden november-februar.

Oslo, Helsfyr 10 % rabatt på kjøp av sykler. Tlf: 22 19 20 60

G-Sport Heimdal, Lefstad 
(Midtbyen), Solsiden, Tillertorget, 
Trondheim Torg

Tlf: 72 59 92 00 (Heimdal)
Tlf: 73 83 12 00 (Lefstad)
Tlf: 73 60 00 70 (Solsiden)
Tlf: 72 89 74 00 (Tillertorget)
Tlf: 73 50 15 20 (Trondheim Torg)

Trondheim

Trondheim Intersport 
Gigant Lade og  
Intersport City Syd

10 % rabatt på ordinære priser på alle varer.  
Gjelder ikke tilbudsvarer.

Tlf: 73 56 00 90 (Lade) 
Tlf: 73 56 00 98 (verksted Lade)
Tlf: 72 89 19 25 (City Syd)

Birk Sport Trondheim 10 % rabatt på ordinære priser på alle varer og tjenester  
(ikke på tilbudsvarer).

Tlf: 404 38 488

Din sport Førde 10 % rabatt på alle varer (ikke tilbudsvarer). 20 % rabatt på 

10 % på ordinære priser ved kjøp av sykkel
15 % på sykkeldeler og utstyr (ikke tilbudsvarer)
20 % på reparasjoner som utføres i perioden november–februar

reparasjoner som utføres i perioden november-februar.
Tlf: 57 82 00 51

Sykkel & Fritid Hamar 15 % rabatt på sykkeldeler, utstyr, sko og klær.  
Gjelder ikke tilbudsvarer. 20 % rabatt på reparasjoner  
som utføre i perioden november – februar.

Tlf: 62 52 96 70

Strømsveien 58, 
2010 Strømmen
Tlf: 63 8134 22 

10-20 % rabatt på ordinære priser på alle varer, 
unntatt tilbudsvarer og nettoprisede varer. 
Forutsetter registrering i vårt butikkdatasystem.

10-20 % rabatt på ordinære priser. 
Medlemmene av SLF får et elektronisk "kort", 
som de bruker på mobilen når de handler.

Lillestrøm og omegn

Trening for 399,- per måned (fri innmelding, 12 måneders 
binding med mulighet for å fryse abonnementet i 6 måneder)

Elvesvingen 52, 
2003 Lillestrøm
Tlf: 64 84 54 20

Lillestrøm og omegn
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Les mer om medlemskapet ditt på syklistene.no. Ved å gå inn på medlemsfordeler, 
kan du blant annet registrere syklene dine i sykkelregisteret.

Advokatfi rmaet Wiermyhr AS gir juridisk rådgivning 
til privatpersoner og næringsvirksomheter. Advokat 
Camilla Wiermyhr besvarer kostnadsfritt spørsmål på 
telefonen om sykling og jus, inntil 30 minutter. Medlem-
mer gir 20 % rabatt på veiledende priser for selskapets 
tjenester.

NYTT MEDLEMSTILBUD
GPS-sporing av sykkelen, inkludert fullverdi tyveri-
forsikring og gratis egenandel
BikeFinder er en GPSsporingsenhet som passer til 
hvilken type sykkel. Produktet kontrolleres gjennom 
en app og har opptil 8 ukers batterilevetid. Spo
ringsenheten integreres på innsiden av sykkelstyret 
og låses fast med et unikt ekspansjonssystem. 
Dersom du har BikeFinder installert på din sykkel, 
kan vi tilby Norges beste sykkelforsikring. Når du 

aktiverer produktet, vil dekningen for forsikringen 
gjelde. Du får følgende forsikringsvilkår gjennom 
BikeFinder: 
1. Fullverdi tyveriforsikring på sykkelen
2. Dekning i hele verden
3. Gratis egenandel
Dersom du ikke er i stand til å finne igjen sykkelen 
etter et tyveri, vil vi forsikre sykkelen fullt ut. 
Forsikringen er levert sammen med Gjensidige 

Forsikring. Se mer informasjon om tjenesten på 
bikefinder.com og www.syklistene.no/medlem
skap/medlemsfordeler.

Registrer deg for å kjøpe sporingsenheten og opp-
rette abonnement på www.syklistene.no/medlem-
skap/medlemsfordeler.
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Følg oss
@biltemano

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines. www.biltema.no

22 22 20 22

Elsykkel City Sport 28" 8 gir
27-1466

X-Dirt 20" 3 gir
27-1581

8499,-1999,-

36V/250 W elmotor

Hydrauliske skivebremser

Hele familiens 
sykkelvarehus!

”Veldig god på flate strekninger. Godt moment. 

Mest behagelige sykkelopplevelse i testen.” 

– www.tek.no, juli 2018.

Mye sykkel for pengene!


