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Heia Norge!
Det er lenge siden det var sykkelproduksjon i Norge,
men det mangler ikke på norske sykkelmerker. Produksjonen
foregår i Østen, men sykkelen skapes i Norge.
Tekst og foto Henrik Alpers

Produksjonen av sykler har gradvis blitt faset
over til lavkostland i Asia, og lenge ble det fra vestlige
produsenter drevet rene svertekampanjer for sykler som
kom fra Taiwan. Selv store sykkelnasjoner som Spania,
Italia og Frankrike begynte også å sette vekk produksjonen, og i dag er det i Taiwan og Kina vi finner den
største kunnskapen om sykkelproduksjon. «Håndlaget i
Italia» er ikke lenger det kvalitetsstempelet det en gang
var. Dette gjør det også mulig for den som ønsker å
starte et eget sykkelmerke. Strengt tatt trenger du bare
et navn, en Mac og bestille en ramme med et design.
Skru på noen deler og bestill et passe stort kvantum til
levering i april måned. Eller er det så enkelt?
De norske merkene har alle kontorer i Norge. På ulike
kanter av landet sitter det mennesker som bestemmer
hvilken ramme de skal ha, hvilke deler de skal bygge
opp sykkelen med, og til hvilken pris. De lager også
designet, og sørger for distribusjon til butikkene. I Norge
har vi mange små sykkelmerker, og det finnes flere
produsenter enn det som vi har hatt plass til i denne
testen. Rammene som norske produsenter benytter er
gjerne tidligere topprammer, der teknologien er noen år
gammel. Rammen gjøres da tilgjengelig for andre enn
de store merkene som har utviklet teknologien. Karbonrammer produseres i former som er dyre, og disse
formene brukes gjerne så lenge som mulig.
Everest fra Oslo Sportslager, Nakamura
fra Gresvig og Hard Rocx stiller i klassen for de store
sykkelmerkene. De selger mange tusen sykler hvert
år. All produksjon skjer i Østen, og det gjøres lite eller
ingenting med syklene før de triller ut av butikken. Vi
tar selvsagt høyde for en siste salve før kjøp, men det
er ikke norsk arbeidskraft som monterer sykkelen som
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sådan. Nor, Skørn og Soon er de minste merkene hva
gjelder omsetning og distribusjon. Hos Skørn kan du,
dog med enkelte begrensninger få sykkelen bygget
akkurat slik du vil ha den. Rammene kommer fra Østen,
men alt bygges i Valdres. Med på kjøpet følger også
sykkeltilpasning. Dette merket strekker seg klart lengst i
testen for å tekkes nye kunder. Soon fra Son tilbyr komplette sykler, men du har mulighet til å velge sete, styre
og stem blant et utvalg modeller. Også disse syklene
bygges i Norge. Nor er den siste leverandøren hvor du
i likhet med Skørn kan velge fritt blant diverse deler.
Du spesifiserer sykkelen selv på nett og henter den et
par dager senere, eller får den levert. Rammene til Nor
er standard hyllevare fra karbonprodusentene, men
valgfriheten og håndverket skal få en eksklusiv signatur
av norske mekanikere.
Ute på veien har vi da altså seks sykler med norsk
opphav. Som vanlig er vi på jakt etter sykkel til den aktive leser, som både sykler ritt og nyter solnedgangen.
En sykkel kan både være behagelig og samtidig være
skikkelig spenstig. Stabile sykler kan også være kvikke,
og det er ikke noe automatikk i at en sykkel som er skikkelig god på rolige langturer ikke klatrer eller spurter
som et olja lyn. Det er bare de beste syklene som får alt
til, og det er den sykkelen vi vil finne. Vi noterer oss at
priskonkurransen i dette segmentet er langt mindre enn
i prisklassen vi testet forrige utgave. Oppgraderingen fra
en rimelig sykkel vil derfor ikke oppleves som overveldende, og det er i hovedsak ramme og hjul som blir et
hakk bedre. Utstyrsnivået på de ulike syklene er store,
og gir utslag i prisen. Er du glad i norsk skaperglede bør
du bla om for å finne den beste norske landeveissykkelen til 25000 kroner.

HELGEFYLLA: Norsk sykling er mer ennrussedit, fanteri og strikkeplagg fra
OL på Lillehammer. Det er også kløktig skapervirksomhet og entusiasme.
Tore Haslemo blir jaget av norsk tifosi under testsykling i Holmenkollen.
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Foto: Alan Billyeald

RASKE BEIN?

Bli med på IK Hero sine to kommende ritt:

HERO PETIT PRIX
Rankingritt 17. og 18. august for
klassene M/K 10-junior og K-senior

Fellesstart i Maridalen lørdag, og bakketempo
opp Grefsenkollen søndag
Påmeldingsfrist: 11/8-13

2-MILA

7.september i Hvervenbukta for klassene
M/K 10-senior og alle veteran klasser.
Inngår i mastercup.
Inntil 20km individuell tempo
Påmeldingsfrist: 1/9-13

For mer info se www.ikhero.com
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everest

sempione ui2

PRIS: 19999 kroner
VEKT: 8670 gram
STØRRELSE TESTET: 59
IMPORTØR: Oslo Sportslager

vurdering
Utstyr mht pris
klatring
utfor
tempo
spurt
komfort
sykkelglede
presentasjon
snittKarakter

1 | SVARTHVITT: Sykkelen fra Oslo Sportslager kommer med et dempet design i svart og hvitt. 2 | SKUFFER: Bremsene fra TRP har
grei modulasjon, men mangler kraft. Dette blir en utfordring i regn. Vi hadde foretrukket muligheten til å kunne skifte bremsegummi. 3 | ENKELT: FSA Omega er en krank som gjør jobben, men den er i tyngste laget. 4 | LEKKERT: Det er slettes ikke alle som
får strømper og ledninger til å se vakkert ut. Vi synes Everest har gjort en god jobb.

KOMPROMISSET
Everestsykkelen fra Oslo Sportslager er
testens eneste med elektronisk giring. Sykkelen er
eksemplarisk bygget. Det er ikke uvanlig selv på
rådyre sykler at ledningene til di2 henger og slenger,
men her er det ryddig satt opp, og stripsene som
holder det sammen er nesten usynlige. Ultegra di2
blinker «kjøp meg» med store bokstaver, særlig når
prisen bare er 19999 kroner.
Vi er naturlig nok spente på å ta sykkelen ut på
veien, om ramme og hjul fungerer bra vil dette
kunne være en testvinner utstyret tatt i betraktning.
Geometrien er høy og tilpasset dødelige mosjonister,
vi liker det godt. Rammedesignet er rolig og bærer få
detaljer, og står godt til tiden.
Dessverre hjelper det lite med en brukket hvitfarge
når sykkelen ikke leverer ute på veien. Sykkelen
er tyngst i testen, og det merkes godt når vi står
oppover. Det er lite energi i opplevelsen, og vi får
ingenting gratis noe sted. Vi påpeker at geometrien
på sykkelen er veldig trygg og stabil, og dette er et
pluss. Enkelte sykler med høyt styrerør blir bare vanskelige å styre, men her har vi veldig god stabilitet i
de lange utforkjøringene. Men vi føler at vi nesten må
kjempe for å få opp farten i bunnen av bakken igjen.

Bremsekaliperne er av den rimelige sorten. De har
jevn og fin gripeevne, men de svikter når behovet for
kraft oppstår. Sykkelen er hard i kjørefølelsen. Det er
lite komfort både foran og bak, og setet er hardt. Det
hadde hjulpet mye på totalen om komforten hadde
vært god.
Everest har med denne sykkelen lagt alle eggene i
en kurv, og vi synes det er bedre enn å være veldig
utydelige i hva de vil med en sykkel. Men skal du få
Ultegra di2 på en sykkel til 20000 kroner, blir kompromisset for stort. Da må de ofre for mange andre
komponenter, og her blir de avsluttende delene og
hjulene av en tung og kjedelig art. De hjelper lite til
ute på veien, og de hjelper lite til på utseendet. Det
er trolig uslitelige saker du kan ha glede av lenge,
men vi setter pris på sjel, estetikk og lav vekt også.
Om du er gira på elektronisk giring for enhver pris,
er dette en av få sykler tilgjengelig for deg. Men skal
du pusse opp for 500000 legger du ikke vannbåren
varme i stua for 400000 og dropper vinduer. Vi
mener Sportslageret burde satset på en mekanisk
gruppe, fått ned vekten betraktelig, og latt elektronisk giring være forbeholdt høyere prisklasser.

77%

på landeveis
prosentskala

«Sempione har gått all-in for å få råd til
elektriske gir. Det blir et for stort
kompromiss med resten av utstyret.»

utstyr
RAMME: Sempione karbon
STEM: Racelite aluminium
STYRE: Racelite aluminium
SETEPINNE: Racelite aluminium
SETE: Racelite
GIR: Ultegra di2
BREMSER: Tektro
KRANK: FSA Omega
KASSETT: Shimano KCS-4600 11-25
HJUL: Shimano WH-RS21
DEKK: Continental Ultra Sport

Di2, strøkent presentert

Kompromisset som er gjort for
å få di2 er for stort

Landevei | 77

test | norske sykler

hard rocx

Team RRC

PRIS: 25000 kroner
vekt: 8200 gram
STØRRELSE TESTET: 58
IMPORTØR: Hardrocx

vurdering
Utstyr mht pris
klatring
utfor
tempo
spurt
komfort
sykkelglede
presentasjon
snittKarakter

82%

på landeveis
prosentskala

«Dette er tryggheten selv å både kjøpe
og kjøre. Men gutta i Asker er blitt litt
gjerrige på utstyret.»

1 | TIGER: Designet på Hardrocx synes godt, og tigerlignende striper farger rammen. Titter vi nærmere ser vi en svært godt bygget
sykkel. 2 | PERFEKT: Den kuttede vaierenden vi finner på bremsene er akkurat slik vi finner det på proffenes sykler. Se og lær, dette
er perfekt. 3 | BRA OG DÅRLIG: Bremsene på sykkelen er av den billige sorten. Maxxisdekket er oppgitt til 23mm, men har stort
volum og mye komfort. Det liker vi. 4 | UTYDELIG: Mavic Cosmic Elite er et tungt hjulsett. Det tåler gudene-vet-hvor-mye, men
vektøkningen som oppstår i en marginalt høyere felg gjør ikke noe merkbart for aerodynamikken.

SJEFEN SJØL
utstyr
RAMME: RR 6 STASIS A-Grade Carbon
STYRE: Ritchey Road Streem Comp
STEM: Ritchey Pro
SETEPINNE: Ritchey Pro Carbon
SETE: Prologo Kappa Evo
GIR: Shimano Ultegra
BREMSER: Shimano BR-R561
KRANK: Shimano Ultegra 50-34
KASSETT: Shimano KCS4600 11-25
HJUL: Mavic Cosmic Elite
DEKK: Maxxis Detonator 23mm

Strøkent bygget
Lett tilgjengelig
God service
For bredt styre
Tunge hjul
Tunge bremser
Tungrodd
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Hard Rocx er Norges største frittstående
sykkelmerke. De er ikke tilknyttet en spesiell kjede,
og de distribuerer syklene sine over hele landet.
Merkevaren vokste seg store på sykler spesielt godt
egnet til Birkebeinerrittet, men de har gjort det godt
også på landeveissiden. Hard Rocx fikk sølv i juniorVM for jenter i 2012 ved Eline Brustad, og de leverte
også en testvinner til Landevei i 2011. Sykkelen som
nå kommer til oss bærer flere av de kjente trekkene
fra Hard Rocx. En trygg og solid delepakke, og et
rålekkert bygg. Sykkelen er den som på presentasjon
henter flest trekk fra proffenes sykler. Gir-og bremsestrømpene er trukket med perfekte lengder, med
korte og lekre vaierender. Dette er verdens enkleste
triks, allikevel ser det ut som en umulig oppgave å
gjennomføre for de fleste produsentene.
Sykkelen fra Hard Rocx blir tatt i bruk tidlig i testen,
og vi blir raskt komfortabel med sykkelens stødige og
stabile egenskaper. Dette blir en litt sprekere Passat
i sykkelsammenheng. Det er tryggheten selv å kjøpe,
og det er tryggheten selv å sykle på. Vi savner litt
mer komfort i sykkelen og vi savner litt mer snert og
liv, men sykkelen passer for mange. Særlig nedover
er den trygg. Sammenligningen gjøres umiddelbart
med Skør’n som faktisk har identisk ramme, og her

kommer Hard Rocx litt lenger bak. Dette går simpelthen litt tregere, det er rett og slett mindre skyv i
hele apparatet.
Titter vi på utstyret er det lett å se hvorfor dette ikke
er like kjapt. På sykkelen er det spart mye penger
på rimelige, og dermed tunge deler. Det er kun gir
og hendler som er fra Ultegra, resten av delepakken
er fra Shimanos rimeligere hyller. Mavichjulene er
bombesikre og tåler ryttere i nærmest alle vektklasser, men de er tunge å dra i gang da de har en
litt dypere profil. Men den aerodynamiske gevinsten
ved disse hjulene er for liten til at det er noe poeng.
Sykkelen har også et veldig bredt og dypt styre, og
det blir litt mye sykkel som skal styres. Dekkene fra
Maxxis har stort volum til å være oppgitt til 23mm og
det er et stort pluss. Men de er også billige og tunge,
og ikke et godt salgsargument.
Hard Rocx Team RRC har mange kompromisser på
delene for å holde prisen lav. Dette gjør at sykkelen
taper litt mot de andre i testen, og at flotte kjøreegenskaper ikke kommer godt til syne. Det synes vi er
synd. Byggverket til Hard Rocx er så bra som du får
det og tillitsosen ligger langt utenfor kjøkkenbenken
til Hard Rocx. Da er det synd råvarene trekker ned
totalsummen.

NEW
WHAT IS IT?
The NEW ASSOS jersey design. Technically, the SS.corporate is
based on the same platform used for the Swiss Federation jersey.

WHERE TO BUY?
WWW.ASSOS.COM

EnergySport Norge AS
www.energysport.no
infono@energysport.dk
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nakamura

Pursuit 6.0

PRIS: 21999 kroner
VEKT: 7330 gram
STØRRELSE TESTET: 57
IMPORTØR: Gresvig

vurdering
Utstyr mht pris
klatring
utfor
tempo
spurt
komfort
sykkelglede
presentasjon
snittKarakter

88%

på landeveis
prosentskala

«Et tohodet troll i testen. På den ene
siden er den gjerrig utstyrt, men på den
andre siden: Den er en drøm å sykle
på.»

utstyr
RAMME: Nakamura karbon
STYRE: Nakamura C4
STEM: Nakamura C4
SETEPINNE: Nakamura C4
SETE: Nakamura C4
GIR: SRAM Rival
BREMSER: TRP
KRANK: FSA Gossamer PF30 50-34
KASSETT: Shimano CS-5700 11-25
HJUL: C4 RE2.7
DEKK: Kenda Kaliente 23mm

Delevalget fungerer bra

For gjerrig utstyrt
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1 | LETTVEKTER: Nakamuraen er testens nest letteste, selv med rimelig utstyr. Den eldre garde mislikte utseendet, mens nyfrelste syklister omfavnet det sporty designet. 2 | REN FUNKSJON: SRAM Rival er en rimelig girgruppe, men den fungerer godt.
Primæroppgaven utført. 3 | SKEPSIS: Rimelige TRP-bremser har ikke for vane å fungere særlig bra. Men med SRAM-hendler er
både kraft og modulasjon på topp. Strømpene går også inni rammen for å hindre riper i lakken. 4 | KABOOM! C4 er lette og fine
komponenter. Men hvorfor symbolet for eksplosjonsfare overalt? Vi foretrekker noe mer nedtonet.

LURINGEN
Nakamura selges hos Intersport over hele verden, men i de norske butikkene er det egne utgaver
laget av Gresvig. Vi har tidligere gitt syklene til Gresvig medfart for laber presentasjon, men i år ser det
ut til at noe har skjedd. Styre-og hendelmonteringen
er eksemplarisk, og strømpene er kappet i korrekt
lengde. Endelig finner vi en setepinne med bakoverbøy, og lette og spinkle hjul er byttet ut med et
hjulsett vi umiddelbart får mer tillit til. Nakamuraen
ligger lavt i pris i testen og er utstyrt med Rival fra
SRAM. Dette er gjerrig, men også litt smart. Nakamuras kontaktpunkter bærer navnet C4. Bremsene
er fra TRP, hva er galt med SRAMs egne, de fungerer
jo så godt? Gossamerkranken fra FSA er også en
rimelig affære, men vi liker at den er kompakt med
50-34 utveksling.
Synes du vi er negative nå? Okey, vi ser den. Men
se for deg lyden av en platespiller i revers, og lyden
av at vi spoler frem til når vi sykler. Nå er det bare
å glede seg, for herfra og ut kan både kunde og
leverandør smile. Nakamura Pursuit 6.0 er skikkelige
saker. Rival er til forveksling lik Red i tjeneste, og
girer prikkfritt dagen lang. Bremsene fungerer minst

like bra som SRAMs egne, de har god kraft og jevn
modulasjon, også når det regner. Og sykkelen som
sådan? Ojojoj, dette er en god sykkel! Den er skikkelig behagelig på rufsete underlag, både foran og
bak. Den er spretten og rask når vi vil by sidemannen opp til dans. Den er stabil i utforkjøringer med
høy fart, og den er like god på små tette områder.
Geometrien er laget for vanlige syklister, ikke proffer.
Styrerøret er litt høyere enn på de mest aggressive
syklene, men dette kan lett kompenseres for de som
absolutt vil.
Opplevelsen av å sykle trumfer i dette tilfellet lett
utstyr og utseende. Vi legger til at tilsvarende sykkel
finnes fra Diamant, da i et kulere svart design. Om
utstyr og design betyr mest, bør du gå for noe annet. Om du har en sykkel til 10000 kroner og ønsker
å oppgradere, får du i all sin enkelhet en sykkel med
samme girutstyr, men karbonramme i tillegg. Rival
og Kendadekk er valgt for å spare penger, ikke fordi
det er så sabla bra. Det bør ikke være et tema på
sykler i denne prisklassen. Men, om du som oss heller vil ha en sykkel som simpelthen bare er fabelaktig
å sykle på: Dra til Intersport og dra kortet.
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nor

neve

PRIS: 25000 kroner
VEKT: 7580 gram
STØRRELSE TESTET: 58
IMPORTØR: Sandnes Sykkelfabrikk

vurdering
Utstyr mht pris
klatring
utfor
tempo
spurt
komfort
sykkelglede
presentasjon
snittKarakter

90%

på landeveis
prosentskala

«Testens vinner hadde vært overlegen
om håndverk og montering hadde vært
så bra som Nor lover»

utstyr
RAMME: Nor karbon
STYRE: Vortech Unidirectional
STEM: Vortech
SETEPINNE: Vortech
SETE: Selle Italia SL
GIR: Shimano Ultegra
BREMSER: Shimano Ultegra
KRANK: Shimano Ultegra
KASSETT: Shimano Ultegra
HJUL: Vortech tubular
DEKK: Vittoria CX Isogrip tub

Flott utstyr
Liker konseptet
Pianolakk
Massiv setback. Skuffende bygg
Begrensende styre. Lang girarm
Dårlig justerte. Hvit setepinne
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1 | BLACK ADDER: Også Nor går for svart design, og krydrer med røde og hvite detaljer. Full Ultegrapakke passer perfekt . 2 |
KORTVARIG: Hvit setepinne er stilig, men den mister fort lakken og blir stygg. 3 | MER SVART: Svartlakkert stem møter et styre
i karbon, og dette ser tøft ut. Avslutningen på styretapen er slurvete. 4 | ELSKER DET: Vittorias tubulardekk er en av markedets
mest komfortable. Med tiden har de også blitt gode på både regn og punkteringssikkerhet.

den beste sykkel
Det flyter godt ut av svingene, og vi bremser
så fint inn. Vi tråkker oss lett opp til lagkameratene
som sitter litt lenger frem i feltet, og vi henger helt
uten problemer med de aller beste nedover. Og
du vet lyden av en katt som maler? Når den ligger
i vinduskarmen og koser seg, og bare vet at det
meste er riktig? Litt sånn er det å sykle på sykkelen
fra Nor. Den flyter godt bortover, og lager koselyder. De største ujevnhetene takler den elegant og
opplevelsen er så flott. Vi tilskriver ramme, hjul og
goddekkene fra Vittoria dette, og den italienske
gummien er med isogrip blitt god også på våte veier.
Men sykkelen fra Nor har et gigantisk problem.
Forventningene de selv skaper. De lover et håndverk. Norske mekanikere med flid, følsomhet og
personlig interesse i hver eneste sykkel skal gjøre alt
perfekt. Sykkelen skal bygges bedre enn hva slurvete
samlebåndsproduksjon i Østen klarer. Her faller Nor
gjennom. Bygget er ikke spesielt godt. Styretapen er
dårlig lagt. Bakskifteren har lang girarm, og girene
er jo ikke stilt!? Logoen består av klistremerker!
Klistremerker er noe vi fikk i Donald da vi var små,
ikke noe som hører hjemme på en sykkel til 25000

kroner. Men hjulene er fine, og vi titter på dem. Men
ventilene er ikke lange nok til at vi får pumpet de
opp, og ventilforlenger følger ikke med. Da kan vi
ta de flotte dekkene fra Vittoria nærmere i øyensyn. Hadde de bare vært limt skikkelig. Alt det som
hos Nor skal være et utvidet produkt blir det stikk
motsatte.
Men, det er to ting som redder Nor. Det ene er at
sykkelen er klart best på veien. Av alle syklene som
sto i garasjen under testen, var dette den vi tok ut for
kosens skyld. Dette er en sykkel vi elsker å kjøre på.
Det andre er at feilene kan justeres etter et strengt
kveldsmøte. Vi kan vise frem bilder og si «sånn vil vi
ha det», og så er skuta snudd.
Norsykkelen er den beste sykkelen å kjøre på i
testen, og det er tross alt det som teller mest. Men
byggverket er under pari. Når testsykkelen ser slikt
ut, hva er det kunden får da? Og når klistremerkene
etter et par vask detter av, sitter du igjen med en
sjarmløs ramme fra Kina, ikke ett norsk mesterverk.
Vi tipper det er det stikk motsatte av hva Nor har
tenkt.
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skørn

flya mlc

PRIS: 24999 kroner
VEKT: 7796 gram
STØRRELSE TESTET: 58
IMPORTØR: Skør'n

vurdering
Utstyr mht pris
klatring
utfor
tempo
spurt
komfort
sykkelglede
presentasjon
snittKarakter

1 | RØDT: Grunnfargen hos Wubbo er rød, og derfra har han krydret rammen med ymse logoer og en personlig signatur. Innvendige
kabelføringer er lekkert. 2 | BEST I TESTEN: Ingen hadde lagt styrebånd som Wubbo. Zipps avsluttende deler er et perfekt valg.
3 | BÅDE OG: Det krever mot å gå for en logo som skal løfte merkevaren din i årene som kommer. Er vikingen det som trengs?
4 | SUNN FORNUFT: Med på sykkelen følger to superfunksjonelle stålflaskeholdere fra King Cage. Det liker vi.

HØRT PÅ BYGDA
Sykkelen fra Skør’n har samme ramme som
Hard Rocx, så her får vi en veldig tydelig pekepinn på hva ulikt utstyr gjør med en sykkel. Wubbo
Boiten er nederlenderen som flyttet til Valdres og
startet sykkelbutikk. Hos Skør’n velger du delene, og
Wubbo bygger. Med på kjøpet får du en kopp kaffe
og sykkeltilpasning. Vi sa til Wubbo at «vi har 25000
kroner, hva har du?». Wubbo bygget en sykkel til oss
med full Ultegragruppe med kompaktkrank. Ingen
skjulte overraskelser som et rimelig kjede eller en
tung kassett, her er det høy kvalitet tvers igjennom.
Wubbo bygget også sykkelen med avsluttende deler
fra Zipp. Merket er kjent for sine høyprofilshjul, og
serien med aluminiumskomponenter har truffet
blink. De er lette, de er i bunnsolid aluminium, de
ser stilige og diskré ut, og styret har en moderne
form som vil passe mange syklister. Zippkomponentene er et perfekt utgangspunkt, og et smart valg.
Sykkelen presenteres eksemplarisk, som sådan.
Ute på veien blir den første sammenligningen
naturlig nok gjort med Hard Rocx. Selv med samme
ramme blir disse syklene forskjellige, og her er det
Skør’n som trekker det lengste strået. Sykkelen er

fortsatt i det stabile hjørnet, men med et smartere
styre og lettere hjul, får vi nå en mer leken sykkel.
Det er lettere å angripe fra bukken, og sykkelen vil
virkelig være med på moroa. Suprahjulene som
sitter på Skør’n har vi liten erfaring med, men det
er saker som fyker raskt opp i fart. Dekkene er også
trygge under all slags forhold, og de punkterer
sjelden. I testperioden brukte vi Skør’nen til alt fra
ritt til balanserulle, og konklusjonen blir til slutt god.
Sykkelens spisskompetanse blir i likhet med Hard
Rocx stabilitet og trygghet, men den skårer høyt i
alle kategorier.
Vi liker det unorske entrepenørskapet til Wubbo, det
er typisk norsk å mislike en som vil gjøre sin egen
greie og i tillegg får det til. Sykkelen er også satt opp
så bunnsolid som du kan få det, og de avsluttende
delene skinner i sin gode funksjon. Wubbo har litt å
gå på hva gjelder rammedesign, men han er unik, og
tenker i riktig retning. Men vikingen og fontvalg er vi
usikre på om går hjem hos jålete landeveissyklister.
Uansett, dette er en sykkel med holdbar og god
funksjon, det er en rittvennlig sykkel med stabile
kjøreegenskaper, og ved kjøp får du en god gammeldags handleopplevelse med personlig service.

89%

på landeveis
prosentskala

«Byggekvaliteten er en proff verdig, og
med lette og moderne deler er sykkelen
fabelaktig å kjøre på.»

utstyr
RAMME: Skør'n FLYA MLC
STYRE: Zipp Service Course
STEM: Zipp Service Course Alu
SETEPINNE: Zipp Service Course Alu
SETE: Selle Italia SLR X1
GIR: Shimano Ultegra
BREMSER: Shimano Ultegra
KRANK: Shimano Ultegra 50-34
KASSETT: Shimano Ultegra 12-25
HJUL: Supra RA-30
DEKK: Continental Grand Prix 24
24mm dekk, inkludert bunnsolide flaskeholdere, strøkent bygget, lekre komponenter, rittaktig, herlig entrepenørskap,
full Ultegra

Må utvikle seg på rammedesign
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Sports og idrettstelt
Quick-up telt
Fra Tour de France til Odal SK.
Rammestørrelser: 1,5x1,5, 2x2, 3x3, 3x6, 4x8 m
Rammetype: 30 mm firkant eller 50 mm sekskant ben
Tilbehør: Bord/disk, bag, lodd, bannerflagg mm.
Design: Logo/tekst trykk eller fullprint
Priser fra kr 2.800,- eks. mva (tak og ramme 2x2 m)

Eksempel på design
750 mm

2310 mm

2920 mm

300 mm

2600 mm

1100 mm

Tilbehør: Beachflagg

Enkel montering

Skedsmo 64 83 55 00
Trondheim 72 59 64 00

obw@obwiik.no
www.obwiik.no

norske sykler | test

soon

Stealth II

PRIS: 28999 kroner
VEKT: 6888 gram
STØRRELSE TESTET: 58
IMPORTØR: Soon

vurdering
Utstyr mht pris
klatring
utfor
tempo
spurt
komfort
sykkelglede
presentasjon
snittKarakter

1 | LEVER OPP TIL NAVNET: Bob, black-on-black, stealth, kall det hva du vil. Helsvarte sykler er fortsatt kult og vel så det.
2 | AGGRESSIV: Styrerøret er lavt, og toppringen til styrerøret likeså. Her kan du smelle fremspringet i bånn og legge deg dypt i
bukken. 3 | SOLID: Tubulardekkene fra Continental er en sikker vinner for norske forhold. Ventilen er garantert lang nok.
4 | STILIG: Girvaieren går for det meste inni rammen, og dette gir flotte detaljer.

DARTH VADER
Sykkelen fra Soon skriker «bruk meg hardt»
lang vei, og det er ingen tvil om at den er myntet
på rittsyklistene. Hos Soon kan du velge mellom
ulike styrer og stemlengder, i tillegg til diverse seter.
Utstyrsgruppen kan endres om ønskelig. I dette
tilfellet er det full Ultegra, en griselekker ramme i
matt-og blanksvart, og et tubular høyprofils hjulsett.
Dette gjør sykkelen dyrest i testen, her må du ut med
28999 kroner. Sykkelen ser ut som en million dollar,
byggverket er godt og fargematchingen imponerende. Vi liker ikke styret, det har en form som gir
hendene liten plass enten du sitter på toppen eller
i bukken.
Soon Stealth IIs utfordring er at den har stor fallhøyde. Det blir også problemet, for denne mørke
tjeneren viser oss ikke de godbitene vi drømte om
fra den mørke siden. Dette er en sykkel med langt
overrør og lavt styrerør, og således en aggressiv
rittsykkel. Den er kvikk å manøvrere med, og vi
elsker den raslende lyden fra karbonfelgene. Det er
sykkelen alle vil ha først i testen og det oppleves bra
på alle punkter, helt til vi får sammenlignet den med
de øvrige. Sykkelen har en stiv front og sitter veldig
godt i tekniske utforkjøringer. Den svarer kjapt når

vi trår, og det er lite som gir etter når vi røsker til
spurt. Men når vi skal gi skikkelig gass, eller dundre
ut på brostein, gruspartier eller dårlig asfalt skjer
det så lite. Sykkelen er stump i følelsen, og vi får
ikke det lille gratis i akselerasjonen som proffracerne
gir oss. Den er også hard både foran og bak og
blir dermed ukomfortabel i lengden. Veigrepet blir
også dårligere. Denne sykkelen ser ut som om den
koster 50000, og vi tenkte allerede da den trillet inn
døren at «oj, denne kunne jeg tenke meg å kjøpe»,
prisen er nemlig god. Satt på spissen blir sykkelen
karbonets blondine. Soon Stealth II blir et tydelig
eksempel på at det er mer enn bare utseendet som
teller.
Soon Stealth II er den absolutt lekreste sykkelen i
testen, og selv om den er litt dyrere enn de andre
er ikke prisen gal. Den er stum og hard, og passer
dermed godt til litt tyngre og mer robuste ryttere.
Den er en rendyrket rittsykkel i geometri, men mangler det raffinerte fra testvinneren. Og hadde vi bare
sett på syklene på kontoret er det denne vi ville pekt
ut til testvinner. Vi sier bokstavelig talt: Svarte heller
at den er så pen!

82%

på landeveis
prosentskala

«Sykkelen ser ut som den har rømt fra
skyggenes dal, og vi k an ikke annet enn
å elske akkurat det.»

utstyr
RAMME: Soon Bikes Carbon
STYRE: Soon Carbon
STEM: Soon Carbon
SETEPINNE: Soon Carbon
SETE: Selle Italia SLR XP
GIR: Shimano Ultegra
BREMSER: Shimano Ultegra
KRANK: Shimano Ultegra
KASSETT: Shimano Ultegra 11-25
HJUL: Soon 50mm pariser
DEKK: Continental GP4000 22mm

Liker konseptet, stealth, for et
utseende!

Vi misliker den lysegrå Ultegraen, når det finnes mørkegrå, snodig styremontering
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stil | hodeplagg

på topplokket
De første reglene for sykkelhjelmer i proffritt ble innført i 2003.
Frem til da var det muligheter for personlig stil på knotten.
Tekst Henrik Alpers | Foto Corvos

Tintinsveisen
Unge gutter fra Oslos beste vestkant har sammen med ymse Hollywoodkjekkaser omfavnet samme hårsveis som tegneseriefiguren Tintin. Passe
kort ved ørene, og en elegant liten bølg der midtskillet ellers ville startet
pryder signaturlokken til denne unge italieneren. Og hvor lekkert er det
ikke å ha denne sveisen gjennom hele Giro d’Italia? Fausto Coppi kom fra
fattige kår, men levde i en tid da det å se elegant ut var en selvfølgelighet.
Når det var for varmt for sykkellue hadde han denne sveisen time etter
time, dag etter dag, og uke etter uke gjennom datidens beinharde ritt. Historien har gitt oss en mengde lekre menn med vakker sveis, men vi elsker
Coppi, mest fordi han er Fausto Coppi.

86 | Landevei

Det ikoniske plagget
Franskmannen Laurent Jalabert var proff fra 1989-2002, og lød
både kallenavnene «Jaja» og «Le panda». Jaja sikret seg prikketrøyer og grønntrøyer, og han har i tillegg vunnet spurt-og
klatretrøya i Vuelta a España, i samme slengen som han vant
hele rittet. Jaja var ikke bare den siste virkelige allrounder, i
tillegg mestret han kunsten å se ekstremt bra ut med sykkellue.
Ikke alle får dette til å se bra ut, men hos Jaja var det akkurat
passe luftig i toppen, og skyggen var vendt nedover. En kunne
korrekt nok ane små paralleller til en fyrbøterlue, og den 40
gram lette luen blafret sexy i vinden uten å blåse av. I dag er
sykkelluen glemt under proffhjelmen, men minnene om den
siste sykkelluens virkelige estetiker Laurent Jalabert vil aldri
dø. Stiller Jaja i kjent stil med sykkellue hos St. Peter er han
garantert evig liv.

Klaske tennis? Nei?
Få syklister har vel klart å få så mye ut av seg selv som
vår egen Dag Otto Lauritzen. Han er til forveksling lik sitt
unge sexy vesen, og ble virkelig udødeliggjort, da Heinrich
Haussler pekte på Lauritzen og sa til lagkameratene sine:
– Look at that guy, he’s over 50 years old, can you believe
it? Lauritzen kan selvsagt mer enn å flørte med gud og
hvermann på tv, han ble proffsyklist etter å ha vært nesten
invalid, for så å vinne en fjelletappe i Tour de France, på
selveste Bastille-dagen. Over mållinjen trillet Grimstadværingen med stripete hår, elegant holdt på plass med et
tynt pannebånd du nå bare ser i Roland Garros. Pannebåndet har for øvrig også blitt udødeliggjort av Laurent
Fignon.

Sjørøveren
Den lille italienske klatreren Marco Pantani endte sitt liv i depresjon i 2004, men huskes for langt mer enn sitt tragiske endelikt.
Pantani hadde en svært aggressiv klatrestil, og forserte ofte
fjellene i bukken. Han var liten og sped av vekst, og vant de store
treukersrittene på rene klatreferdigheter. Pantani er også den siste
til å vinne både Giro d’Italia og Tour de France samme år. Pantani
hadde store deler av karrieren glattbarbert hode, og han kjørte
ofte med bandana. I ørene hadde han store og kraftige ringer, og
han fikk raskt kallenavnet «Il Pirata», piraten. Landsmannen og
tråkkeleganten Michele Bartoli prøvde seg en periode på bandana,
men Pantanis varemerke ser ikke bra ut på noen andre enn nettopp «Il pirata». Garrr..
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testet
PENSKO: Både Giro og Specializeds flotte sko ser
mer ut som sko til dress enn til lycra og svette. Men
også på sykkelen opp Alpe D'Huez er disse skoene
på hjemmebane. Foto: Kristoffer H. Kippernes.

Her finner du stort og
smått, hardt og mykt,
billig og dyrt. Dette er
noe av utstyret vi har
TESTET siden sist du
leste Landevei.
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skoduell | utstyrstester

born in the usa
Amerikanernes klesstil er mer avslappet enn stive europeeres.
På sykkelsko går de dog ikke av veien for å viske ut linjene mellom sko til
smoking og sykling.

Moderne
retro
Giro Empire
Pris: 2599 kroner
Vekt: 222 gram per sko i str 44
Intercycle
Giro Empire ble laget på bestilling fra USAs største unge sykkelstjerne, Taylor
Phinney. Unge Phinney er en syklist med interesse for sykkelhistorie og -stil. Tempospesialisten har heller ikke noe i mot å skille seg ut. Empire-skoene har moderne karbonsåle i Eastons gjeveste EC90-karbon og innleggssåler du kan tilpasse
foten, begge deler som forventet på en toppmodell. Overdelen i ett stykke likeså.
Lukkemekanismen skiller seg ut: skolisser.
Empire-skoene er elegante, på grensen til dandy, passformen relativt smal.
Den justerbare innleggssålen gir god støtte. Det er lenge siden vi har snørt på
oss sykkelsko og det krever litt øvelse å finne ut av det. Utfordringen er å snøre
stramt nok, men ikke for stramt. En strikk på pløsa, under lissene holder på
knuten og sørger for at den ikke går opp. Dobbeltknute har vært unødvendig.
Skoene er små i størrelsen og vi gikk opp én størrelse i forhold til vanlig. Dette
gir en god sko som passer som en hanske, og som du kan ha litt slakt snørt, uten
at den sitter løst på foten. Rommet rundt tærne er i overkant romslig. Her ble
det noe bulking i overlæret da vi strammet lissene. Vi var skeptiske til lisser, men
satte raskt pris på ritualet med å snøre på oss skoene. Husk at du ikke kan justere passformen i fart. Empire er kanskje de mest elegante skoene på markedet.
Den ekstremt lave vekten og gode passformen gjør dem også blant de mest
funksjonelle, gammeldagse lisser til tross. Bruk skotrekk i dårlig vær så holder du
dem fine lenger.
Ønsker du å justere skoene i fart er ikke dette skoene for deg, men vet du å sette
pris på litt tradisjonelle ritualer, god passform og lav vekt er Giro Empire en litt
annerledes toppsko som skinner av stil, historie og sykkelkultur. Chapeu!
Ps: Vi skulle ha ønsket at den norske importøren også tok inn skoene i sølv og
neongul, nå er det bare den lakk-svarte varianten som er tilgjengelig her.
	Lav vekt
	Rimelige sammenlignet med andre toppsko
Innleggsåler med utskitfbare enheter under fotbuen
Unikt elegant utseende
	Lissene krever litt øvelse
Små i størrelsen
Lufting under foten er kaldt i Norge

Avansert
eleganse
Specialized S-Works
Pris: 2699 kroner
Vekt:: 232 gram per sko i str 43
Specialized Europe
Specialized sine S-Works sko har vært blant markedets mest ettertraktede i
flere år. Mye skyldes en aggressiv sponsing i proff-feltet der en hel rekke syklister,
også de som ikke sykler på Specialized sykler, har brukt disse skoene. Årets
versjon er bygget rundt en helt ny lest og er glættere og lekrere enn noen gang.
Skoen har lenge vært kjent for sin lave vekt og gode passform. Den nye modellen
er enda lettere enn før, i tillegg til at lesten er enda mer strømpeaktig. S-Worksskoen har kunstoverlær i én del, med limt skjøt. Pløsa er integrert i overlæret
og uten polstring. Vrista er lavere enn tidligere og tårommet er mindre spisst i
front. To Boa-sneller og en liten borrelås sørger for stramming. De nye Boasnellene er gode å gripe rundt med gummiert kant. Du kan slakke ett og ett knepp og
stramme tilsvarende, også i fart, og med skotrekk på.
I motsetning til Giro-skoene gir S-works deg rikelige muligheter til å justere
passformen i fart. Du kan starte med slakke sko og spurte med stramme om du
vil. Men treffer du perfekt med Boa-snellene kan du sykle uten å kjenne noe som
helst til skoene, annet enn god kraftoverføring til pedalene. Karbonsålene er
supertynne og innleggssålene kommer i flere tykkelser og med forskjellig grad av
oppbygging, dog som ekstrautstyr.
Årets S-Works sko er enda lettere og nettere enn tidligere modeller. Tåboksen er
litt lavere og kanskje for lav for noen. Vi opplevde litt klem på tåknokene, men for
øvrig er alt tipptopp.
Dette er lette sko som er lekre og stilige med topp passform. Prisen er heller ikke
gal sammenlignet med flere av de italienske konkurrentene.
	Mykt lær former seg godt rundt foten
Lav vekt
Lett justerbar stramming
Superttynn, stiv karbonsåle

Innleggssåler med annen oppbygging må kjøpes separat.
Lufting under foten er kaldt i Norge
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utstyrstester | lette sykkelbukser

rett, lett
og rimelig
Syklister har alltid jaget gram på utstyret, så hvorfor ikke spare vekt
på buksen? Her er to lettvektere som overbeviser.

Posøren

klatreren

Rapha Lightweight Bib Shorts
Pris: 1700 kroner
Vekt: 156 gram
Rapha.cc
Rapha representerer det elegante og klassiske,
og denne buksen gjør lite ut av seg i designet.
Merket har som vanlig implementert en hvit
stripe, og denne er plassert rundt det venstre
låret. En liten logo er alt som sier at du liker å bruke
penger for å se stilig ut. Shortsen veier 156 gram, og
dette er ca 50 gram mindre enn den populære Classic-shortsen. Buksen ser lik
ut, og har fortsatt gummistrikker rundt låret for å holde plagget på plass, noe
som er det første produsenter pleier å fjerne for å skrelle vekten. Men hvordan
har Rapha spart så mye vekt? Selve stoffet i buksen er tynnere enn i en vanlig
bukse, noe som også gjøre den noe mer vindutsatt. I ryggpartiet er et stort
stykke stoff skåret ut, og selve selene består også av et lett stoff. Her er selene
sammen med det som er igjen av ryggpartiet laget i et tynt nettingstoff. Rapha
har i tillegg spart vekt i selve puten. Du finner ikke denne puten brukt i noen av
deres andre plagg, og måten den er blitt gjort lett på er at den er perforert. Det
er rett og slett masse små hull i hele puten, noe som også vil gjøre den luftigere
i skrittet.
Det er lett å stille seg spørsmålet om dette vil være behagelig i praksis? Landevei
har testet buksen på alt fra korte hardøkter i bukken, til endeløse turer på over
20 mil, og konklusjonen er like enkel som den er overbevisende. Dette fungerer
like bra. Gitt at det er mer enn 10 grader, vi tenkte aldri på at dette var en bukse
med mindre pute enn normalt, komforten var upåklagelig hele turen. Ikke under
noen omstendighet tenkte vi over at her har vi mindre å gå på enn normalt. Ikke
alle puter passer til alle, men vår erfaring tilsier at denne puten skulle passe
langt på vei de fleste.
Dette er en toppbukse fra Rapha, så prisen er naturlig nok høy. Men lettvektsbuksen fungerer knallbra. 300 kroner spart versus Etxeondo er bra, men 34
gram er i lettvektskategorien mye. Uavgjort altså. Liker du klassisk design fra
landet som en gang regjerte 75% av kloden, trykk kjøp.
	God komfort, behagelig stoff, skikkelig god pute, stilig,
en opplevelse å pakke opp
	Dyr
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Etxeondo Feather
Pris: 1999 kroner
Vekt: 122 gram
Topbikes.no
Etxeondo er mindre kjent her på berget, og er en av
Spanias største produsenter av sykkeltøy. De leverer i
flere prisklasser, men er i hovedsak kjent som utvikler
av råflott tøy, som de orange gutta i Euskaltel-Euskadi
kjører på tøy. Merket vant i fjor Landeveis test av
toppbukser, og vi finner igjen mange av elementene
som gjorde at de utmerket seg sist. Stoffet i seg selv
er litt tynnere enn på toppbuksen Attaque, og det
sitter bløtt mot huden. Puten er av samme overbevisende kvalitet, og Etxeondo har gjort det samme som Rapha, de har perforert
puten. Også denne er behagelig mot skrukket time etter time, enten det er en
flat Danmarkstur eller en lang klatrerunde som gjelder. Vi gleder oss nok en gang
over bransjens absolutt mest behagelige seler. Disse sitter veldig godt uten at de
strammer, enten vi sitter, står, går eller sykler. De har ingen sømmer, og består av
fleksibelt, laserskåret stoff. Vi finner den samme løsningen på nederste kanten
av buksen. Her er det ingen gummistrikker som holder buksen nede, men det
laserskårne stoffet holder seg på plass også her. Det er mer stoff på ryggpartiet
enn hos Rapha, uten at det blir varmt. Fleksible seler og mykt stoff ellers gjør det
svært lett å få ut snoppen når naturen kaller.
Av de to modellene er Featherbuksen marginalt bedre enn Rapha sin, og det er
den i praksis ubetydelige forskjellen i selene som skiller. Etxeondos akilleshæl
blir den høye prisen, vi synes 1999 kroner er for mye for en slik bukse. Det som
gjør det uavgjort er at den er 34 gram lettere enn Raphas bukse. Opplevelsen
og kvalitetsfølelsen er identisk, og de ser omtrent like ut i designet også. Om du
har godt med riksdaler og vil ha det beste er det bare å kjøpe, men for dødelige
kommer vi langt med Raphas bukse også.

	Markedets mest behagelige seler, deilig stoff, god pute,
lekkert design
	Svindyr

WINNING
TECHNOLOGY
CUBE LitEning: thE ChoiCE
of rEaL ridErs

CUBE LitEning road BikEs set record marks for performance and comfort in 2013. Using Monocoque Advanced Twin Mold Technology, the high
modulus carbon fibre frame is super stiff yet offers great comfort for long
rides or races. That‘s thanks to the combination of slim Aeroflex seat stays,
carbon fibre RaceFlex seatpost and CSL Evo fork, which work together to
damp unwanted vibration, while high lateral stiffness at the bottom bracket
guarantees optimum power transfer and acceleration. Hybrid Cable Routing
delivers a clean look and great function with both mechanical and electronic
transmissions. Winning technology.

Cyklon leverer Cube i Norge. Se www.cyklon.no for din lokale forhandler.

utstyrstester | vindvest

den vestlige
verden
En vindvest er et av basisplaggene i sykkelgarderoben.
Her er fire forskjellige varianter.

rosa til
pendlerne
Rapha Hi-Vis Gilet
Passer til: Norsk rufsevær, pendling, kaldværsvest
Pris: 1250 kroner
Rapha.cc

Jålegiganten Rapha kan mer enn å se bra ut,
de etterstreber også nye og smarte løsninger på
alle sine plagg. Rapha har fått med seg at syklister ofte har et stort behov for å bli sett, og svart
tøy som de normalt livnærer seg av fungerer dårlig.
Hi-Vis er ved første øyekast en vanlig vindvest i rosa,
men den har mange detaljer som gjør at den er laget for litt mer ugjestmilde
forhold både til og fra jobb, samt normale norske ruskedager. Vestens vertikale
striper i svart og hvitt er kraftige reflekser, noe også logene på vesten er. Om du
sykler med sekk, er vesten gjort lang nok på ryggen til at nedre del tydelig vises.
Selve materialet i vesten er veldig grovt, og kan nesten minne om gummien du
hadde på parkdressen da du var liten. På ryggen har du to store lommer, og du
har i tillegg en egen lomme med glidelås, fint til oppbevaring av for eksempel
bankkort og nøkler. Du har store og fleksible ventilasjonspaneler på skulderbladene, og dette kommer godt med. Selve stoffet i vesten puster ikke spesielt godt.
Vesten holder regn og vannsprut unna, og glidelåsen blir godt beskyttet av en
klaff. Glidelåsen er asymmetrisk, og haken beskyttes mot glidelåsen med en myk
flapp. Selve glidelåsen er liten, og ikke noe du kan betjene med en hånd i fart.
Vi savner lomme i midten, drar du med deg mye på tur blir det fort tungt på
en av sidene. Det grove stoffet gjør også at den ikke pakker seg spesielt godt på
lommen, så det er ikke noen rittvest vi snakker om. Sykler du helst når det er sol,
medvind og lange klatringer, blir dette for mye å dra med.
Raphas Hi-Vis Gilet er et velkomment innslag i en pendlerverden som til nå har
bestått av gule jakker med eksepsjonelt dårlig passform. Dette er en stilig vest
med tettsittende form og gode detaljer som synes gjør at den synes veldig godt.
Den er en slitesterk affære som egner seg godt i norsk rufsete vær, og skulle vi
pendlet i kun en vest ville den vært vår anbefaling. 1250 kroner er mye, men ikke
når vi ser at denne kan ta deg trygt rundt i mange år.
	Stilig til å synes så godt, fin til norsk ruskevær, grov og solid, lang og
god krage
	Puster dårlig, vi savner lomme i midten
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rimelig bra
BBB NITRO
Passer til: Ritt, trening, lange klatringer med
påfølgende utforkjøringer
Pris: 699 kroner
Deler as

Før vi starter presentasjonen, la oss gjøre
det klart først som sist. For 699 kroner får du
mye vest for pengene. I Landevei har vi alltid
elsket vindvestens fortreffelighet, og denne gjør
enkelt og greit akkurat det en vindvest skal. Den
beskytter overkroppen mot fartsvind, og den er
enkel å drasse med seg. Det er enkelt å få tak i ting fra lommene under vesten,
stoffet er mer enn fleksibelt nok til at dette ikke skal gå galt. Du har i tillegg en
liten lomme bak på ryggen for oppbevaring av enkelte ting, som også kan brukes
til å pakke vesten inn i. Som ytterplagg ser vi ikke helt behovet for dette, men
du kan nå uansett bruke lommen til oppbevaring. Vi liker også at kraven er stor
og romslig, dette gjør at det ikke strammer for mye rundt halsen. Du kan også
enkelt få plass til en varm hals på de kjøligere dagene.
BBB Nitro er av det lettere og tynnere slaget, og dette blir således en allroundvest for varmere dager. Den er perfekt på lomma for ritt, og tar liten plass. Den
gjør seg også godt i lomma på vei opp et fjell en varm sommerdag, før du tar den
på deg når du skal fyke ned i høy fart. Det er vinden du beskytter deg mot, og
det er ikke et plagg som varmer eller tar av for dårlig vær. Noe vann tåler den,
men det er begrenset, glidelåsen lekker lett vann. Vesten leverer som nevnt det
den skal, men et sted er det selvsagt spart. Sømmer, glidelåser og detaljer er av
det enklere slaget, men mer enn godt nok, særlig til en pris av 699 kroner. Sykler
du helst i godværet etter at vinterens grus og støv er feid vekk eller opp og ned
lange fjell, har du nå funnet en skikkelig god vest til en billig penge.
	Rimelig, flott på lomma, nøytralt utseende, lang og god krage, god
passform til den gjennomsnittlige mosjonist.
	Mangler litt på detaljene

nærmest
komplett
Gore Path Windstopper Vest
Passer til: Alt unntatt de varmeste dagene
Pris: 999 kroner
Browncouch

Gore Bikewear er klesmerket til
gutta bak membranen Gore Tex. Det
sier seg selv at de har stor kunnskap når
de skal lage teknisk bekledning. Vi har
mange ganger tidligere rost Gore for sine gode
produkter med smarte detaljer, selv om mange av produktene er litt kjedelige i
designet. Denne vesten er intet unntak, men på disse plaggene synes vi det konservative designet fungerer godt, en vindvest er tross alt et «fornuftens plagg».
Path-vesten passer til nær sagt alle anledninger. De eneste dagene den kan
bli litt varm, er de dagene det strengt tatt ikke er behov for vindvest. Om du
allikevel skal opp og ned lange fjell denne dagen, er ikke vesten større enn at
du fint kan ha den på lommen. Selve stoffet er et tynt nylonstoff, med Gores
windstopper-membran på innsiden. Her finner vi også et tynt nettingstoff som
skaper et lite luftlag mellom kropp og stoff, som varmer godt når det er kaldt.
En skulle kanskje tro det blir for varmt opp mot 20 grader, men vesten mestrer
et bredt temperaturregister. På ryggen finner vi to napoleonslommer, som
gjør at du får tak i ting i trøya uten å løfte opp vesten, smart! Vesten har også
brystlomme for små artikler du helst vil ha kontroll på. En annen ting vi liker er
at kraven er romslig og kledd med behagelig fleece. En ekstra hals eller en helt
lukket sykkeltrøye er ikke noe problem.
Gores Path-vest fungerer akkurat slik en vindvest skal i nær sagt alle situasjoner.
Den puster godt, fungerer godt i alle slags temperaturforhold, har et stilrent og
tidløst utseende og har Gores sedvanlige kvalitet. Skal du bare ha én vest i lang
tid fremover er dette vår klare anbefaling.
	God til all slags bruk, bra i regn, puster godt, nettingforet skaper
varme i kulda, ventilert rygg, god passform, ikke for stram i halsen
	Et par gram for tung for de hissigste rittsyklistene, litt liten glidelås

tett og
lekker
Etxeondo Frisch
Passer til: Knallgod vest til alle forhold forutsatt
at du er av den slanke sorten
Pris: 1899 kroner
Topbikes

Baskerland utgjør en av de tre største
sykkelregionene i verden, og det er her Etxeondo holder hus. De orange klatregutta i Tour
de France er kledd i tøy fra Etxeondo. Deres
vest Frisch er en av de lekreste vester du får tak i,
og her er det mange detaljer vi liker. Glidelåsen er testens
klart beste, denne drar du opp og ned med en hånd, den er grov og solid. En
fleksibel og vindtett Goremembran gjør at vesten sitter som et pølseskinn, uten
at det er stramt. Hele ryggpanelet er et luftig nettingstoff, som gjør det samme
som fronten. Dette sitter tett rundt hele kroppen. På ryggen finner vi også tre
lommer, med små reflekser på. Utseendet er lekkert, og det er lett å føle seg
mange hakk bedre når absolutt ingenting blafrer. Det var med sorg vesten ble
overlatt til nestemann av testerne, men ettersom testpersonens fysikk endret
seg i takt med været dukket minusene opp. Denne vestens problem er nemlig
enkelt: Den er dyr, den er trang, og den er hvit. Prisen og passformen gjør at
det er begrenset med kunder som kan ta den i bruk. De slanke testerne elsket
vesten, men alle som er normalvektige eller mer, vil bokstavelig talt gå trange
tider i møte. I tillegg er hvit en farge vesten ikke har særlig lenge. I solfylte Spania
kan dette sikkert fungere godt, men under Nord-europeiske omstendigheter ble
vesten fort skitten. Det er synd, for ellers tror vi fort den kunne blitt en favoritt
hos de pengesterke. Men er du slank, rik og solskinnssyklist bør du kjøpe til hele
familien og enda litt til.
	Lekkert utseende, tett passform, stramme lommer holder godt også
på tunge ting
	Hvitt er ikke hvitt etter grisevær
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Vignett
drops

det slangeløse samfunnet

Tore Haslemo er apoteker,
lidenskapelig syklist og like
glad i nips som Jan Thomas.
I Landevei er det Tore som
presenterer Drops!

Med tyske Schwalbe på laget er vi kanskje nærmere en slangeløs fremtid. Ultremo-dekkene er i
alle fall fine i standardversjon. Vi hører også rykter om at Hutchinson også har bestemt seg
for å gjøre klassikerdekket Secteur tilgjengelig i tubeless 28 mm - om du skulle ha plass i
ramma. Med en vekt i underkant av 300 gram i 23 mm har Ultremo tilnærmet samme
vekt som dekk og slange. Likevel skal du kunne nyte godt av redusert rullemotstand,
lavere trykk, mer følelse med asfalten og punkteringsbeskyttelse som gode argumenter for å prøve.
Schwalbe Ultremo Tubeless | Cyklon
969 kroner for to dekk, inkludert Doc Blue væske og Easyfit

Super Mario

EN SMAL SAK

Når vi endelig var i ferd å bli kvitt den seigliva standarden med italienske gjenger i
krankhuset, dukker det i stedet opp en skog av nye standarder. Det er nemlig mye lettere
å promotere noe man er alene om. Titalls nye varianter av krankhus, nav, styrelager samt
innfestinger av gafler, styrefremspring og setepinner er født de siste årene. De herlig
arrogante franskmennene i LOOK gårfor eksempel for egne versjoner over hele sykkelen.
Deda klarer seg heller ikke lenger med sine to tidligere dimensjoner for stem og styrer 26.0 og 31.7. Deda går nå for Trentacinque, altså 35 mm diameter på styre og stem. Andre
Greipel og Adam Hansen bruker forresten Trentacinque på de smale styrene sine. Om du
går for 35 trenger du ikke bestille Barfly 2.0 eller den fine titanringeklokka, de er nemlig
kun levert i standard 31.8 mm.

I alle år er vi blitt indoktrinert med at styrebredden på landevei
skal tilpasses rytterens skulderbredde. Smalere styrer skal visstnok
begrense lungekapasiteten, kontroll med sykkelen og gi mindre
kraft å spurte med. Likevel nøyer baneplugger som Chris Hoy seg
med veldig smale styrer. Australske Adam Hansen på Lotto Belisol
eksperimenterer med utstyret, og har i flere år brukt styrebredde på
38 cm. Nå har han også overtalt smågutten Andre Greipel ned på 40
cm bredt styre, selvsagt med 35 mm innfestning. Han argumenterer
med mindre frontareal og at det blir lettere å tre seg gjennom smale
luker i feltet.

Deda 35.0 styrefremspring
italia-sport.no
1032 kroner

Deda 35.0 styre aluminium
italia-sport.no
632 kroner

Festedings
Sykkelcomputeren har de siste årene flyttet seg fra styret, til fremspringet og videre ut foran fremspringet. Det er jo tross alt der alle
proffene har sin SRM PC7 plassert. Flere småfirmaer startet denne
trenden i fjor og solgte egenkomponerte versjoner frest ut i flott
plastikk. Litt manglende kvalitetssikring gjorde at GPSene spratt
grøftelangs i starten, men dette ser ut til å være i orden nå. Nå har
også de større aktørene som SRAM og Garmin kommet på banen
med sine versjoner. Merket som startet trenden kommer nå i ny
versjon som passer alle Garminmodeller, men som også har plass til
å feste koblingsboksen til Di2 eller EPS på undersiden.
Barfly 2.0 styrefeste for Garmin 200/500/800-serie
Ymse nettbutikker | 22 gram, 31.8 mm | Ca 300 kroner
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TO TIL
Terrengsyklistene nøyer seg med stadig færre gir, men på landeveien går det i motsatt
retning. Nå er SRAM sistemann ut med 11-delt system, men førstemann ut med integrerte
hydrauliske hendler og bremser for landeveien. Om du ikke ønsker å montere skiver på
sykkelen tilbyr de også en hydraulisk felgbrems. Alt dette gjøres tilgjengelig på de kraftig
oppgraderte Red og Force gruppene. Om SRAM derimot lykkes med å overtale UCI til å
godkjenne dette til bruk i ritt er derimot fortsatt usikkert.
SRAM Red 22
cycleservicenordic.com
Levering fra høsten

klassikerkamerat
Steve Hed er pioneren som har utviklet en rekke aerodynamiske komponenter. Mange profflag har selv punget ut for å få
fordelen av produktene til HED, blant annet Columbia og Sky.
Det treeikede tempohjulet H3 er fortsatt noe av det raskeste
som eksisterer 15 år etter lansering. En annen ide fra HED, som
en rekke produsenter har hengt seg på, er brede felger. Disse
har vist seg aerodynamiske, de håndterer sidevind bedre og
gir deg bedre kontaktflate for dekket. Ardennerhjulene fra
HED, eller Belgium som felgen heter, kan vel anses som den
moderne versjonen av Ambrosio F20.
Belgium C2 tubelessfelger | hedcycling.com | 130$

Pling bling!
En GYM-TONIC
takk!
Produsenter av sportsernæring elsker å bre om
seg med kvasivitenskapelige kraftuttrykk, gjerne
med latinske og greske ordstammer. Nå skal det
sies at det faktisk har stor betydning hva produktene inneholder, både med tanke på hva som tas
opp i kroppen og om magen din tåler det. SIS,
Science In Sports, har laget en isotonic gel, altså
en gel du ikke behøver å skylle ned med annen
drikke. Sammenlignet med mange konkurrenter
har de lykkes svært godt med å lage en nøytral gel, noe som i denne sammenhengen er et
kompliment. SIS står forresten også på menyen
til mange profflag.

Møtene mellom syklister og medtrafikanter kan til
tider komme brått på. Å skrike eller låse bakhjulet for
å varsle fotgjengere er en uting. Et elegant pling fra
denne ringeklokka er derimot noe annet. Den er et
syn for øye og øre, og i stand til å spre harmoni både
for den som plinger og den som blir plinget på. En
titanringeklokke fra Van Nicholas er et tilbehør som
bør kunne bli med deg på sykkelen i mange år fremover. Med mindre du må pensjonere den på grunn
av nye standarder for styrediameter.
Van Nicholas ringeklokke i titan, 31.8 mm.
vannicholas.com
76$

SIS GO Isotonic Gel
sykkelnutrition.no
11 kroner

Super-Marius
Det er ikke en italiensk rørlegger som inspirerer
dette draktsettet fra Sandnes Sykkelfabrikk,
men den norske klassikeren Mariusgenseren.
Kort fortalt er dette ikoniske strikkemønsteret
en tolkning av den tradisjonelle setesdalskofta,
utviklet rundt vinter-OL i 1952. Da frontet av
slalåmkjører Stein Eriksen og broren hans Marius.
Det er Sandnes Uldvarefabrikk som sitter på rettighetene, men denne versjonen er i lycra. Denne
passer ypperlig til sommerens turer langs fjorder
og fjell. Det marineblå i mønsteret har blitt byttet
med svart for å gjøre trøya mer kompatibel med
dagens sykkelpalett. Den leveres som trøye, vest,
bukse og jakke.
Marius sykkeltøy
sykkelfabrikk.no
999 kroner for kortermet trøye

kremer og slikt
Rapha har skjønt at sykling er en livsstil og tilbyr dermed mer enn bare
sykkelklær. De utvider accessoir-begrepet til å gjelde for eksempel
kaffemaskiner til attentusen kroner, designerdongeri, espressokopper,
silkeskjerf og hudpleieprodukter. Reisesettet deres inneholder små beholdere chamoiskrem, fuktighetskrem og barberkrem. Selvsagt spekket
med urter plukket av jomfruer i vegkanten av hors categorie-stigninger
i Alpene. Om du velger å etterbehandle huden med oppvarmingsolje fra
Morgan Blue eller en dæsj Old Spice etter barberingen avhenger av anledningen. Du føler deg i alle fall beredt til hva som helst etter en runde
med barbersakene fra Rapha.
Rapha Travel Kit | Rapha.cc | 350 kroner.
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kulturskolen

KUL

T U R S KO L E N

kollektiv lidelse
foto Kristof ramon | STEd kemmelberg, belgia

Det regner sidelengs. Vinden kommer i kast, uten
rytme. Det er fire grader. Brillene er falt av i et desperat forsøk på å pusse dem. Fingrene er så kalde at det er
umulig å spise. Det er knapt mulig å holde seg i styret.
Likevel er det magisk enkelt å holde seg til hverandre.
Det er når forholdene er som verst at båndet mellom
oss er sterkest. I feltet er alle avhengige av hverandre.
Jobber vi sammen blir den uutholdelige oppgaven
enklere. Jo verre forholdene er, jo lettere holder gruppen
moralen oppe på tvers av lagene. Ingen trenger å si noe.
Ingen trenger å gjøre noe. Vi vil alle frem. Vi vil alle
vinne. Vi holder moralen oppe med et usynlig bånd,
gjennom et brorskap. Vi er syklister.
Vi lider kollektivt.
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neste nummer

Landevei #11 er i salg fra 5. september

LURER VINDEN: Luftmotstand spiller en avgjørende rolle i sykkelsporten. Filippo Pozzato har alt å tjene på å teste i vindtunnel. Foto: Cor Vos

AERODYNAMIKK
Hvor mye raskere er en temposykkel i forhold til en vanlig landeveissykkel? Vi har
testet forskjellige sykler, hjul og utstyr i vindtunnel i England, og sammenlignet
utstyret med tider i en flat løype. Endelig kommer den etterlengtede testen!

TEMPOTESTEN

NORGES FLOTTESTE

FOTOGALLERI

Vi tester fem temposykler av ulik
karakter

Nybegynnerrunde ved Oslofjorden

Vakre minner fra sesongen

Stil | Siden sist | Kulturskolen | Portrettet | Sykkelen min
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