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ANNONCE
S-WORKS VENGE
It took more than four years to create the S-Works Venge, and the result is the 
fastest bike we’ve ever made. Getting here took dedicating ourselves to redefi ning 
the shape, structure, and theory of speed, which led us to building our own Win 
Tunnel during its development. We exhausted engineers and aerodynamicists as 
we tested hundreds of prototypes. The payo� , however, is that every element of 
the bike is painstakingly constructed to be faster. The zero-drag brakes, the Aerofl y 
ViAS cockpit, and the Rider-First Engineered™ frameset—they all work in
harmony to ensure that the Venge is not only the fastest road bike in the world, 
but also the best handling, best feeling bike on the road.

120 seconds over 40km



ANNONCE
S-WORKS VENGE
It took more than four years to create the S-Works Venge, and the result is the 
fastest bike we’ve ever made. Getting here took dedicating ourselves to redefi ning 
the shape, structure, and theory of speed, which led us to building our own Win 
Tunnel during its development. We exhausted engineers and aerodynamicists as 
we tested hundreds of prototypes. The payo� , however, is that every element of 
the bike is painstakingly constructed to be faster. The zero-drag brakes, the Aerofl y 
ViAS cockpit, and the Rider-First Engineered™ frameset—they all work in
harmony to ensure that the Venge is not only the fastest road bike in the world, 
but also the best handling, best feeling bike on the road.

120 seconds over 40km



04 CYCLINGPLANET | AUGUST 2015

HVA DE SIER  
I  BLADET

St
or

t f
ot

o:
 iS

to
ck

. S
m

å 
fo

to
s 

(f
ra

 to
pp

en
): 

Ke
nn

et
h 

Ta
n,

 A
ll 

O
ve

r P
re

ss
, O

ric
a-

G
re

en
Ed

ge
 

STEIN ØRN
“Det er ikke tvil om at vi nok 

over lang tid har været opptatt 
av bruttokapsiteten…..”

Les intervjuet på side 34

MATT WHITE 
“Uansett hvilket løp vi stiller 

opp i, så går vi inn for oppgaven 
med det formålet å alltid få det 
beste resultatet. Bare den men-
tale delen og fokus på detaljer, 

skaper ikke bare 'marginal 
gains', men 'major gains'”.

Les intervjuet med  
Orica-GreenEdges  

sportsdirektør på side 48

ALEXANDER KRISTOFF 
“I 2012 fikk jeg å vite at OL 

var mitt gjennombrudd, og nå 
sier alle at Sanremo var mitt 

gjennombrudd. Okay, det var 
et monument, og i fjor vant jeg 

mer enn året før, og jeg er
fortsatt i utvikling. Men det er 

ikke en stor forandring for meg. 
Kanskje over to år, men det er 
fortsatt ikke et stort sprang.” 

Les intervjuet på side 12 Du holder den aller 
første norske utgaven 
av Cycling Planet, som 

vi har gledet oss veldig til å 
dele med deg. Vi elsker alt om 
sykling og ønsker å dele vår 
lidenskap med alle som deler 
vår interesse for sykling og 
sykkeltrening – om du er helt 
ny for sporten, eller om du er 
hardcore syklist. Det skal være 
stoff som treffer dere alle, og 
ikke minst til både kvinner og 
menn.

I denne første utgaven møter 
vi blant annet Stein Ørn, Ale-
xander Kristoffs trener og ste-
far, og vi vil komme litt under 
huden på deres treningsregime 
og tanker rundt Alexanders 
karriere. Er du litt eller veldig 
interessert i treningsteori, er vi 
sikre på at dette er spennende 
lesning. Suksessen denne se-
songen har vært formidabel for 
gutten med hjelmen karakteris-
tisk på snei. 

Ellers byr vi på litt variert 
meny i bladet, og vi tror og hå-
per at du vil finne noe lærerikt 

og interessant akkurat for deg. 
Sykling er og skal være for alle. 
Ikke bare de aller mest ivrige 
og rutinerte. En gang skal være 
den første på en landeveissyk-
kel, og vi som er glade i denne 
treningsformen, vil prøve å 
motivere flest mulig til å kom-
me seg ut på to tynne hjul og 
erfare hvor mye glede man kan 
få av sykling på landeveien. 

Norsk sykkelsport lever i 
beste velgående, og både på 
elitenivå og mosjonistnivå skjer 
det mye spennende. Norske 
talenter har aldri vært så attrak-
tive for utenlandske profflag, 
og det er liten tvil om at pro-
fesjonaliten til norske amatør-
klubber og kontinentallag aldri 
har vært bedre. Til tross for en 
pågående og helt unødvendig 
krig mellom syklister og bilister, 
er det en eksplosiv utvikling på 
mosjonistsiden, og lycrakledde 
menn og kvinner blir bare flere 
og flere. 

Jeg vil slå et slag for første-
gangssyklisten i denne lederen. 
Han eller hun som synes hele 

dette konseptet med lande-
veissykling er litt skremmende 
og at terskelen er litt høy. Prøv! 
Lån deg en sykkel og prøv en li-
ten tur. Og til dere som kjenner 
noen som hadde trengt et lite 
dytt i rumpa for å prøve: Hjelp 
til og ta med en venn på en 
koselig førstereistur uten å dre-
pe din venn med krav til utstyr 
eller fart. Sørg for en positiv 
førstegangsopplevelse. 

Jeg heter Knut Anders 
Fostervold, og skal være din 
treningsfaglige og sykkelfagli-
ge ressurs i bladet.  
Kos deg med lesningen!

 
Knut Anders Fostervold 
Fagredaktør

UTGIVER
Aller Media AS 
Karvesvingen 1 
0579 Oslo
aller.no
cyclingplanet.no

 

KONTAKT
Prosjektansvarlig
Lars Maagaard
lars.maagaard@aller.dk
Tlf. +45 50 761 629

ANNONSER &  
SAMARBEID
Leandro Falch Povea
Leandro.Falch.Povea@
aller.no
Tlf. +47 93 835 239
 

TRYKK
Aller Tryk A/S

REDAKSJON
Design og produksjon
Aller Client Publishing
allercp.dk

Art Directors
Peter Monrad
John B. Hansen

Ansvarlig redaktør 
Camilla Folsach Madsen
 
Fagredaktør
Knut Anders Fostervold
 
Prosjektledere
Josephine Christrup
Michael Aller
 
FORSIDE
Magnus Roaldset Furset

CyclingPlanets sykkelverden!
Velkommen tilLEDER



AUGUST 2015 | CYCLINGPLANET 05

FASTE
04 Leder og bidragsytere

06 Startskuddet
Trollstigen er en verdenskjent 
turistattraksjon og en drømmedesti-
nasjon for landeveissyklisten.  

08 Nytt og noter
Her er tre av de beste sykkelbøkene, 
årets nye talent, løpskalender for 
august-september og annet smått 
og godt fra sykkelverdenen.  

22 Mettet fett – venn eller fiende?
Du skal ikke bannlyse det, men du 
må gjerne skjære ned på det – hvis 
du vel å merke erstatter det med det 
riktige. Bli klokere på do's and dont's, 
når det kommer til mettet fett.

40 Topp-10: Rolf Sørensens beste 
prestasjoner  
Rolf Sørensen er Danmarks mestvin-
nende syklist noensinne. Man skal 
aldri være den siste til å fremheve 
egne prestasjoner. Det er Rolf Søren-
sen heller ikke – og det vil vi gjerne 
hylle ham for!       

48 Min spisskompetanse: 
Lagtempo
Matt White, sportsdirektør for Ori-
ca-GreenEdge, gir deg forklaringen 
på hvorfor det australske mannska-
pet kanskje er verdens beste når det 
gjelder spesialdisiplinen lagtempo.

55 CyclingWoman
Bli med på mekanikerkveld hvor selv 
garvede sykkeltrenere lærer nye 
triks, og les hvordan franske Catheri-
ne Marsal har tenkt seg å oppbygge 
et dansk kvinnelandslag, som skal 
vinne medaljer ved OL i 2020.

66 Min sykkellidenskap:  
Knut Anders Fostervold
Han er tidligere eliteseriespiller i 
fotball og har senere oppnådd flere 
resultater innen landeveissykling - i 
dag er han idrettslærer, coach og 
fagredaktør for CyclingPlanet.

FEATURES
12 Intervju med  
Alexander Kristoff
Alexander Kristoff er det store
stjerneskuddet på den norske  
sykkelhimmelen. Vi har møtt  
profilen som utfyller tomrommet 

etter stjernerytteren Thor  
Hushovd.

18 Sykkelferie på  
Mallorca – med familien
Hvordan kombinerer man en familie-
tur med sykkelferie? Det konseptet 
har CyclingPlanets utsendte testet 
– og funnet svaret på.

24 Reportasje: Hærvejsløbet
Bli med på 270 kilometer av den 
historiske ruten mellom Flensborg 
og Viborg, som bød på opp- og 
nedturer, tre tøffe stigninger  
– og et ønske om revansje neste år.

28 Få gode klatrebein
Vil du også kunne rykke igjennom 
når du ser en hard bakke? Så les her 
Aleksandar Sørensen-Markovics 
beste treningstips.

34 Norsk syklings dynamittduo
Har du noen sinne lurt på hvordan 
Alexander Kristoff gjør det så bra? Vi 
møtte mannen bak profilen - stefar 
og trener Stein Ørn. 

42 Den store Styrkeprøven
Nordens hardeste sykkelløp, ‘Styr-
keprøven’, strekker seg hele 550 km 
fra Trondheim til Oslo i Norge. Au, 
det gjør vondt i beina, men for noen 
vakre omgivelser!

44 Business: Team Rynkeby
Historien om 11 ryttere som ble til 
1400 og startet en hel bevegelse, 
som fortsatt er rullende på 15. år.

UTSTYR
60 Utstyr og stæsj
Stive hjul, wattmålere, slangefrie 
dekk og annet artig utstyr du bare 
må ha denne sommeren.
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1. STARTSKUDDET
ETAPPE

RAUMA KOMMUNE 

TROLLSTIGEN

OMRÅDE: MØRE OG ROMSDAL
STIGNINGENS LENGDE: 11 KM HELT OPP OG 9 KM 
TIL PLATÅET
STIGNINGSPROSENT: 7,6% I SNITT.

Denne eventyrlige sykkelruta er noe av det 
mest spektakulære man kan kjøre, og den 
er ikke lenger eller brattere enn at de aller 
fleste kommer seg opp. Mange fine steder 
å stoppe og hvile på vei opp for å ta bilder 
og nyte utsikt og inntrykk, og en veldig fin 
formtest med mange stravaregistreringer 
for de som vil ta seg ut maksimalt både til 
platået og helt opp til toppen. Bakken kan 
deles i 3, og vi starter turen ved cam-
pingplassen rett før stigningen begynner 
for alvor. Første del er 3,6 km og starter 
ved Trollstigen Camping. Først flatt noen 
hundre meter, før man kjører i tett skog opp 
mot selve Trollstigen. Faktisk litt brattere 
her enn i selve Trollstigen. Avslutter denne 
første delen med to lange serpentinere, 
før hovedelen begynner. Selve Trollstigen 
er en rekke serpentinere, 9 i tallet, der vi 
klatrer oppover fjellet og ser fossen over 
oss. Utrolig følelse når vi kikker ned etter 
en stund, og vi ser hvor bratt det er under 
oss. Når vi komme til selve platået er mange 
fornøyd, men vi er egentlig ikke på toppen 
før 2 kilometer seinere. De to kilometerne 
er høyfjell og ikke like spektakulært, men 
vakkert og goldt. Turen passer for alle, men 
det er en fysisk krevende bakke som for 
noen må taes i etapper.
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LE OG GRÅT TIL NOEN 
AV DE MEST KLOSSETE 
JUBELSCENENE I 
SYKKELSPORTEN

1.
ETAPPE

NYTT OG NOTER
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Jeg vaaaaant 
... ikke

Visste 
du at …

Thor Hushovd (født 1978)  
er den nordmannen med flest 
deltagelser og etappeseiere i 

Tour de France?  

Han har totalt 10 etappeseiere 
fra Tour de France og har i alle 

årene fra 2003 til 2011 vært 
blant de fem beste i poengkon-

kurransen.  
 

Han vant grønn trøye i touren i 
både 2005 og 2009.  

 
Han ble proff i 2000 i  
Credit Agricole (FRA).  

 
I starten av sin karriere var han 
mest kjent som en temporytter 
og spurtspesialist, og vant blant 
annet U23 VM i temposykling i 
1998, men ble med alderen en 

mer typisk klassikerrytter.  
 

Han kom på pallen i  
Paris– Roubaix to ganger, men 

klarte aldri å vinne rittet.  
 

Hans sterkeste enkeltpresta-
sjon er likevel seieren i VM i 
2010 (Geelong i Australia).  

 
Hushovd vant NM landevei 

3 ganger i fellesstart og  
2 ganger tempo.  

 
Han har i tillegg en hel rekke 

seire i sin karriere, og må sies å 
ha vært den enkeltrytter som i 
størst grad har gjort landeveis-
sykling så populært som idrett 

i Norge.  
 

Den andre rytteren som var 
med på sykkelrevolusjonen 
i disse årene var Kurt Asle 

Arvesen.  
 

Hushovd la opp etter  
2014-sesongen.

ODD CHRISTIAN 
EIKING (1994) 
SYKLER FOR TEAM 
JOKER OG ER FERSK 
NM SØLVVINNER I 
FELLESSTART BAK 
BOASSON HAGEN. 

Aktuell: Vår siste proff 
etter å ha signert en 
kontrakt med det 

Franske profflaget FDJ. Dette 
laget er kjent som den franske 
talentfabrikken. Eiking har vært  
i FDJs søkelys lenge og var på 
et treningsopphold der i januar 
2015 hvor han imponerte stort 
på fysiske tester. Eiking var del 
av verdens beste u23 lag i VM 
2014 der Svein Erik Bystrøm 
vant gull, Kristoffer Skjerping 
tok bronse og Sondre Holst En-
ger tok femteplass. Alle tre ble 
proffer etter 2014-sesongen. 
Eiking gjorde en stor hjelperyt-
terjobb og ble nr 17, og er altså 
foreløpig siste mann ut som 
proff fra gullaget.

Nytt talent braker frem

Den klassiske bommerten 
med å heve armene som 
seierherre litt for tidlig 

har blitt sett mange ganger i 
sykkelsporten. Den mest kjente 
er nok da Erik Zabel trodde han 
hadde vunnet Milano-San Remo 
i 2004 og løftet armene i seiers-
rus, imens Oscar Freire overhalte 
ham på målstreken. Så er det 
den hvor rytteren ikke vet at det 
allerede er kommet en annen 
rytter over streken før ham, som 

det skjedde for Filippo Pozzato 
i fjor i Roma Maxima som ble 
vunnet av Biel Kadri, selv om 
Pozzato jublet like mye over 
andreplassen. Og så er det den 
hvor rytteren ikke vet at det rent 
faktisk resterer enda en omgang 
og derfor jubler når han kjører 
over streken. Det skjedde så sent 
som i mai for spanske Eloy Teruel 
på nest siste etappe av Tour of 
California.
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TRAGEDIE
William Fothering-
hams legendariske 
bok om den britis-
ke verdensstjernen 
Tom Simpson 
som på tragisk vis 
omkom på ”Det 
skallede fjell” Mont 
Ventoux i Tour de 
France 1967. Simp-

son nådde i sin karriere å vinne blant annet 
VM, Milano-Sanremo, Paris-Nice, Flandern 
Rundt og Lombardiet Rundt. ‘Put Me Back On 
My Bike’ av William Fotheringham, 220 kr. på 
amazon.co.uk

FIKSJONS-KULT
En bok som har fått 
nærmest kultaktig 
status siden den 
kom ut første gang 
i 1978. Til forskjell 
fra de fleste andre 
sykkelsportbøker 
er dette snakk 
om fiksjon. Den 
hollandske forfat-

teren beskriver detaljert en amatørrytters 
opplevelser på sykkelen og alle som har prøvd 
krefter med sykling på et eller annet nivå, 
kan gjenkjenne eller blir kanskje inspirert av 
Krabbés levende fortelling. ‘The Rider’ av Tim 
Krabbé, 550 kr. på amazon.co.uk

EVIGE KONKUR-
RENTER
'The Badger' er 
Bernard Hinaults 
kallenavn, ”Le 
Blaireau”. Moores 
fantastiske bok som 
har dannet basis for 
en like så fantastisk 
dokumentarfilm, 

handler om rivaliseringen mellom den franske 
stjernen Hinault og den amerikanske oppkom-
lingen, Greg LeMond. To lagkamerater som 
også kjempet mot hverandre i Tour de France 
1986. ‘Slaying the Badger’ av Richard Moore, 
170 kr. på amazon.co.uk

Tre av de beste 
sykkelbøkene 

noensinne

SUNN BANANKAKE 
4 veldig modne bananer 
3 eggehviter (eggehviter er 
lettere for kroppen å bryte ned 
enn hele egg) 
1 dl havregryn
1 dl mandelmel (eller vanlig mel 
etter eget ønske) 
4 tørkede dadler (kan erstattes 
med 2-4 spiseskjeer sukker 
eller honning) 
1 ts bakepulver 
1 ts vaniljesukker
1 klype salt 
3-4 firkanter mørk sjokolade
1 håndfull hakkede nøtter 

Slik gjør du:

Sett ovnen på 200 grader 

varmluft. Mos bananene, 

og bland alle ingrediensene 

med enten stavmikser eller 

håndmikser. Hakk sjokolade 

og nøtter, og ha dem i. Deigen 

helles i en kakeform (en vanlig 

brødform passer) og stekes i 

30-35 minutter. Pass godt på! 

Kaken holder seg tre til fire 

dager i kjøleskap. Inspirasjon: 

www.sunderehverdag.dk

Spis energibaren når 
pulsen din er noenlun-

de rolig – ellers kan 
det være vanskelig å 

tygge og svelge. 

Spis pannekakene  
etter trening. 

God, luftig konsistens som 
er lett å tygge og svelge, selv 
med ganske høy puls. 

3 oppskrifter  
som gir energi

HJEMMELAGDE SNACKS ER SUNNE, 
BILLIGE OG VELSMAKENDE ALTERNATIVER 

TIL GELS OG ENERGIDRIKKER  
PÅ LANGE TURER.

ENERGIBAR
2 dl kjerner og nøtter etter eget 
ønske
½ dl mørk sjokolade 
1 dl rosiner eller annen tørket 
frukt
7 dl havregryn 
1 dl cornflakes eller annet som 
er crunchy
1½ dl sirup eller honning 
1½ dl brunt sukker eller 
rørsukker
1½ dl melk  

Slik gjør du:  

Hakk nøtter, kjerner og rosiner, 

knus cornflakes, og bland alt i 

en bolle. Kok opp sirup/ hon-

ning, brunt sukker/rørsukker 

og melk til det karamelliserer, 

og bland det grundig med de 

tørre ingrediensene. Fordel 

massen i barer av passende 

størrelse mens den fortsatt er 

varm. Legg barene på et stykke 

bakepapir, og sett dem til 

kjøling i kjøleskapet. Pakk dem i 

aluminiumsfolie eller plastfolie, 

og du er klar for en lang syk-

keltur. Et tips: Hvis du er glad 

i sjokoladesmak kan du bruke 

kakaomelk i karamellmassen. 

Inspirasjon: www.tritalk.dk

PROTEIN- 
PANNEKAKER 
3 Egg
Cirka 1 dl havregryn 
Cirka 1 dl mel av eget ønske 
2 modne bananer 
1 ts vaniljesukker
1 ts bakepulver 
1 scoop vanilje-proteinpulver 
(hvis du ønsker et ekstra høyt 
proteininnhold) (kan erstattes 
med et par spiseskjeer cottage 
cheese

Slik gjør du:

Bland alle ingredienser med 

en stavmikser til en tykk, jevn 

røre. Er deigen for tynn kan du 

tilføye litt mer mel – ellers blir 

pannekakene vanskelige å snu. 

Varm en panne opp til middels 

varme med litt olje. Bruk en 

spiseskje deig per pannekake, 

og snu dem når det kommer 

luftbobler.
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1. NYTT OG NOTER
ETAPPE

Greg LeMond 
var i 1986 den 
første ikke-eu-

ropeiske sykkelrytteren 
som vant Tour de 
France. Han introdu-
serte det aerodyna-
miske enkeltstartstyret 

og lanserte sitt eget 
sykkelmerke, LeMond 
Bicycles. Den nå 52-åri-
ge LeMond beskyldte 
i 2001 sin landsmann 
Lance Armstrong for 
dopingmisbruk, og det 
førte til at Armstrongs 
sponsor, Trek, som dis-
tribuerte LeMond-sy-
klene, i 2004 beskyldte 
Greg LeMond for å 
bryte avtalen deres. I 
2008 valgte Trek helt 
å droppe merket Le- 

Mond Bicycles, hvilket 
førte til en rettssak. 
Etter hele Lance 
Armstrong-affæren 
fikk Greg LeMond 
gjenoppreisning, og i 

desember i fjor ble 
LeMond Bicyclesmer-
ket så relansert. Denne 
gang i samarbeid med 
virksomheten Time. 

Greg LeMond
HVOR BLE DE AV?

en gjennomsnittlig Tour de 
France-rytter forbrenner 

mer enn

 på turen rundt i Frankrike?

Visste 
du at...

Škoda opprinnelig var en 
sykkelprodusent? I 1895 
var den tsjekkiske bok-

handleren Vaclav Klement 
så misfornøyd med den 
kundeservicen han fikk 
på sykkelen sin at han, 

sammen med mekanikeren 
Vaclav Laurin, begynte 

å reparere og etter hvert 
produsere sykler selv. I 

1899 begynte de å produ-
sere motorsykler, og i 1905 
startet bilproduksjonen – 
begge deler under navnet 
L&K. Navnet Škoda kom til 

da L&K i 1925 fusjonerte 
med maskinkonsernet 

Škoda. I dag er Škoda en 
av de største sponsorene 

innen sykkelsporten.

100 000 
KALORIER
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Dyrehavsbakken nord for 
København vil for tredje 
gang være arenaen for 

en feststemt dag på sykkelse-
tet.  Det hele skjer 30. august, 
når CyclingPlanet-rittet igjen 
går av stabelen. I samarbeid 
med DGI og Bakken oppfordres 
ivrige mosjonister til å ta del i 
den 85 kilometer lange ruten i 
Nordsjælland. Det vil også være 
muligheter for å delta på den 
20 kilometer lange familie-
ruten rundt Dyrehaven med 
målområde foran friluftscenen 
på Bakken. CyclingPlanet har 
inngått et samarbeid med 
Post Danmark til fordel for den 
danske barneorganisasjonen 
"Julemærkehjemmene". Du kan 
få et gratis startnummer ved 
å starte din egen innsamling 
på betternow.org/dk/events/
cyclingplanet-2015. Både du 
og solen er invitert, så det blir 
garantert en festlig dag på syk-
kelsetet for hele familien.  
For påmelding sjekk ut:  
cyclingplanet.dk

Sykkelmoro 
i København
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Utvalgte ritt i rittkalenderen

Birkebeinerittet

23/8 Norge
AXA KRÅKETRÅKKEN
Landevei
Start: Rygge Kirke
Avstand: 80 km
Pris: 300/500 kr.
mossck.no

29/8 Norge
BIRKEBEINERITTET 
Terreng
Start: Rena
Avstand: 92 km 
Pris: 1.120 kr.
birkebeiner.no

05/9 Norge
VESTMARKRITTET 2015 
Terreng
Start: Dikemark
Avstand: 43 km
Pris: 500/600 kr.
vestmarkrittet.no

06/9 Norge
DOKKA RUNDT 2015 
Landevei
Start: Sem
Avstand: 83 
Pris: 404 kr. 
dokkarundt.no

12/9 Danmark
AARHUS –  
KØBENHAVN 
Landevei
Start: NRGi Park & Arena,
Avstand: 375 km
Pris: 1.299 DKK
aarhus-kobenhavn.dk

13/9 Sverige
VELOTHON- 
STOCKHOLM
Landevei
Start: Stockholm City
Avstand: 60/150 km
Pris: 900/990 SEK
velothon-stockholm.se

20/9 SVERIGE
GRAND PRIX BÅSTAD
Landevei
Start: Hotel Skansen - 
Båstad
Avstand: 62/124 km
Pris: 740 SEK
facebook.com/grandprix-
baastad

Aarhus –
København

Grand Prix 
Båstad

CyclingPlanet

30/8 Danmark
CYCLINGPLANET 
Landevei
Start: Dyrehavsbakken
Avstand: 20/85 km
Pris: 95/275 DKK
cyclingplanet.dk
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D E N  N Y E
Alexander Kristoff har vunnet ritt som Milano-Sanremo, Flandern Rundt 
og etapper i Touren. Samtidig fyller han et tomrom i norsk sykkelsport 
etter stjernerytteren Thor Hushovd. Vi møtte nordmannen til årets 
Flandern Rundt, rett før hans største triumf til dags dato.
TEKST: CHRISTIAN MØLLER NIELSEN • FOTO: TIM DE WAELE/CORBIS M.FL.

PORTRETT

Kort før toppen av Kruisberg, 28 kilo-
meter fra mål i årets Flandern Rundt, 
slår Niki Terpstra ut fra sin posisjon et 

stykke nede i frontgruppen og setter turboen 
på. Bak gruppen forsøker forhåndsfavorit-
ten Sep Vanmarcke å komme tilbake etter et 
rolig parti, og mens rytterne ser hverandre 
an, oppstår et godt tidspunkt å angripe på. 
Terpstra vet det, og Alexander Kristoff vet 
nok at Terpstra vet det, for nordmannens 
kraftfulle korpus glir ubesværet ut av grup-
pen og hekter seg på hollenderens hjul som 
en skygge. Få sekunder etter ligger de to tett 
på en stadig svakere Nelson Oliviera etter et 
utbrudd. De fortsetter forbi og inn i et knir-
kefritt samarbeid, som de opprettholder tett 
mot mål, hvor Alexander Kristoff lett ned- 
spurter Terpstra, tross ekstra anstrengelser i 
finalen, og vinner det rittet han har drømt om 
å vinne siden juniorårene. 

I de flamske Ardenner denne krystallklare 
søndagen i april viser Kristoff ikke kun sin 
uimotståelige styrke på sykkel og nye, taktis-
ke sider av sitt talent. Han fortsetter også ut-
viklingen som en synligere og sterkere rytter. 
I 2011 ble han norsk mester, i 2012 dukket 
han opp i spissen av følgegruppen til linjelø-
pet under OL i London og vant bronse og i 
fjor tordnet han ut av den våte klumpen av 
forkomne ryttere på oppløpet og vant vår-

klassikeren Milano-Sanremo med en suve-
ren spurt. I vår kunne han også tilføye Flan-
dern Rundt til seierlisten på en måte som 
er usedvanlig for hans ryttertype – ved å gå 
i offensiven nesten 30 kilometer fra mål, og 
foran tv-kameraer, pressefotografer og riva-
lers oppmerksomhet, spurte mot mål og den 
uunngåelige seieren over utbruddsmakkeren 
Niki Terpstra.

Fra underdog til alfahann
Med seier på to etapper i Tour de France i 
fjor og i to av sykkelsportens monumenter på 
to år har Alexander Kristoff overskredet den 
usynlige grensen som ligger mellom gode 
sykkelryttere og verdenskjente sykkelstjer-
ner. Konkret ses det på antall journalister på 
pressekonferansene hans, antall nordmenn 
som kontakter ham på Facebook og sms etter 
ritt og det økte antallet kritikere som setter 
spørsmålstegn ved arbeidsgiveren Katusha. 
Tendensen har kun blitt forsterket av at kon-
gen av norsk sykkelsport til nå, Thor Hus-
hovd, la opp forrige høst. 

Spørsmålet er nå om den norske fansen og 
mediene kan venne seg til sin nye helt og – 
ikke minst – om Kristoff kan venne seg til 
dem. Han har nemlig alltid sett seg selv som 
en underdog. Det forteller han til Cycling-
Planet forut for Flandern Rundt i forbin-

N O R S K E  O K  S E N



N O R S K E  O K  S E N

Alexander Kristoff vant 
i år den 99. utgaven 

av sykkelklassikeren 
Flandern Rundt.
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I 2014 kom nord-
mannen inn på en 
flott andreplass i 
Milano-Sanremo.

Seieren i Milano San 
Remo 2014.

Langing i NM 2015.

Alexanders skriver  
seg inn før NM  

fellesstart 2015.
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delse med Katushas pressemøte i Kortrijk. 
“Det føles merkelig at så mye søkelys plut-

selig er på meg. Presset internt fra laget er det 
samme, jeg går som regel inn til rittene som 
kaptein. Men presset utenfra har blitt større,” 
sier Alexander Kristoff og gjetter på at det i 
fjor var møtt opp fem medier til den tilsva-
rende pressekonferansen, mens utviklingen i 
år snakker sitt tydelige, støyende språk – lo-
kalet på det stilfulle Parkhotel er stuvende 
fullt, og spørsmålene blir stilt med italiensk, 
amerikansk, hollandsk, flamsk, norsk og 
dansk aksent.

Tilstedeværelsen av superløytnanten og 
vinneren av Gent-Wevelgem helgen før, Luca 
Paolini, bidrar til mylderet, men det er ingen 
tvil om at Kristoff er hovedpersonen etter 
hans suverene vår. Dagen før pressemøtet 
har han vunnet Tre Dager De Panne i overbe-
visende stil og stiller opp til Flandern Rundt 
som en av favorittene etter fjerdeplassen i 
fjor. Med seieren to dager senere på målstre-
ken i byen Oudenaarde gjør Alexander Kris-
toff det som landsmannen Thor Hushovd 
aldri fikk til tross iherdige forsøk; nemlig å 
vinne en nordeuropeisk brosteinsklassiker, 
og han gjør det for full utblåsning i en situa-
sjon der forventningene er tårnhøye. Han har 
med andre ord gått fra underdog til alfahann.

Langsiktig plan som seksåring
Som seksåring fikk Kristoff Stein Ørn som 
stefar. Ørn, som i dag er hjertelege i Stavan-
ger, hvor Kristoff også bor med kone og barn, 
begynte tidlig å sette opp omfattende tre-

ningsprogrammer for stesønnen, som raskt 
gjorde inntrykk med sitt store treningspen-
sum. Det tette parløpet eksisterer fortsatt i 
dag, og Ørn har blitt en slags guru i norsk syk-
kelsport, hvor han også trener stjerneskuddet 
Svend-Erik Bystrøm som i år er lagkammerat 
– og ofte romkammerat – med Kristoff. 

Stein Ørn har til den australske syk-
kelsportbloggen CyclingTips forklart hvor-
dan den tøffe treningen og strenge livsstilen 
fra før puberteten gradvis har akklimatisert 
Kristoffs hormonelle system til den tøffe be-
lastningen sykkelsporten legger på utøveren. 
Ved å jobbe med et langsiktig perspektiv i 
treningen har stefaren kunnet legge et fun-
dament for en utvikling som gjør at Kristoff 
nå tilsynelatende samler på høyprofilseirer. 
Ifølge Ørn er det grunnen til stesønnens 
konstante høye nivå og trinnvise forbedring 
år etter år. Men det har krevd mange års tål-
modighet og ufravikelig metodikk å nå dit. I 
2011 fikk Kristoff for eksempel ikke forlenget 
kontrakten sin med BMC, hvor han startet 
som profesjonell. Katusha var et av få lag som 
kom med tilbud. I Norge er det ikke alle som 
bifaller hans valg av lag - men det kommer vi 
tilbake til.  

Klar og fokusert
Satsingen på en (den gang) seierløs norsk 
sprinter har betalt seg tilbake i rikt monn 
for det russiske mannskapet. Før Flandern 
Rundt hadde Kristoff vunnet ni ganger i 
sesongen, og i skrivende stund har han til-
føyd enda seks triumfer til sin seiersliste og 

“ Det føles 
merkelig at 
det plutselig 
er så mye  
søkelys på 
meg.”

ALEXANDER KRISTOFF
• Er født 5. juli 1987.  
•     Syklet i 2006 for det danske laget Glud & 

Marstrand. 
•     Profesjonell siden 2010 for BMC.
•     Hos Katusha siden 2012, hvor han foreløpig 

kjører til og med 2016.
•     Blir trent av stefar Stein Ørn.
•     Hans biologiske far, Pål Thomassen, jobber 

for norsk tv, og kommenterte OL i 2012, 
hvor Kristoff fikk bronsemedalje.

•     To ganger norsk mester, første gang som 19-
årig, hvor han slo Thor Hushovd i spurten.

•     Etappeseier i Odense i Post Danmark Rundt 
2012. 

•     Årets idrettsnavn i Norge i 2015.  
•     Bor i Stavanger på Vestlandet.  

Kun få dager etter 
Flandern Rundt, røk 
Kristoff til topps på 
seierspallen i Schelde-
prijs, Belgia, 2015.

ALEXANDER KRISTOFF
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overgått forrige sesongs 14 seire allerede før 
årets Tour de France, som også er et stort 
mål. Alt går oppover for rytteren, som har 
hatt en nærmest lineær progresjon siden han 
ble profesjonell i 2010. To seire i 2012, seks i 
2013 og altså 14 i 2014 og 16 hittil i 2015. 

Søkelyset passer ham ikke, men når en ryt-
ter kommer brakende med en slik kraft som 
Alexander Kristoff har gjort, blir det uunngå-
elig en del av slippstrømmen. Kanskje er det 
derfor han likevel håndterer pressemøtet i 
Kortrijk så avslappet som han gjør. Fordi opp-
merksomheten følger etter ham i stedet for å 
komme mot ham som en mur av forventning. 
Posisjonen som underdog og den tålmodig 
oppbyggede styrken har skapt et fundament 
som virvaret av medier ikke kan rokke ved. 
Han fremstår klar og fokusert med en aura av 
distanse som ofte suksessfulle personer som 
er bevisst om sin kapasitet har. 

Mange av den forsamlede pressens spørs-
mål preller av på ham. Håper han på dårlig 
vær, vil en journalist vite? 

“Jeg liker best solskinn. Som et normalt 
menneske, ha ha. Altså, vi har jo godt utstyr, 
så regn er ikke noe problem, men jeg fore-
trekker da solskinn,” lyder Kristoffs svar. Han 
avslører også at han foretrekker Flanderns 
brosteinsstigninger fremfor flate paveer. For 
som han sier:

 “Det er selvfølgelig vanskelig å kjøre på det 
i oppoverbakker, men det er likt for alle.” Han 
vil ikke gå med på at seieren i Milano-San-
remo markerte hans inntreden på den store 
scenen. 

“I 2012 fikk jeg å vite at OL var mitt gjen-
nombrudd, og nå sier alle at Sanremo var mitt 
gjennombrudd. Okay, det var et monument, 
og i fjor vant jeg mer enn året før, og jeg er 
fortsatt i utvikling. Men det er ikke en stor 
forandring for meg. Kanskje over to år, men 
det er fortsatt ikke et stort sprang.” 

Norsk skepsis og flamsk heltedyrkelse
Alexander Kristoff er der han er, og han vet 
hva han kan. Det er søkelyset som er det plut-
selige elementet, og det må han leve med. 
Total tilvenning av søkelyset er nok en umu-
lighet, men rolig sameksistens kan også gjøre 
det. Og her kan vi passende vende tilbake til 
Katusha-laget og hans posisjon i den norske 
offentlighet.

“At jeg valgte Katusha har ikke alltid vært 
like populært, for russisk antidoping blir kan-
skje ikke sett som særlig troverdig i noens 
øyne. Men jeg hadde ikke tilbud fra så mange 
lag den gangen, så jeg tok imot det. Vi har fle-
re møter om antidoping her enn i BMC. Jeg 
føler meg trygg ved Katusha,” sier Kristoff til 
CyclingPlanet. Den norske skepsisen utmyn-
tet seg i fjor da han under Tour de France ble 
konfrontert med kritiske spørsmål om laget 
fra VG. 

For en rytter som bor og trener året rundt 

i Norge og har slått igjennom akkurat når 
landets tidligere Tour-idol har trukket seg fra 
sporten, kunne det kanskje såre at troverdig-
heten blir betvilt. Men Kristoff tar det rolig og 
fokuserer på det positive. 

“Jeg har jo bygget opp og bygget opp gjen-
nom årene, men plutselig er jeg der hvor me-
diene interesserer seg for alt jeg gjør. Tidli-
gere har jeg kjørt bra i belgiske ritt og knapt 
blitt omtalt i avisene, men nå blir det slått opp 
stort når jeg vinner. Folk jeg ikke har snak-
ket med på årevis skriver plutselig til meg på 
Facebook. Det er morsomt når suksess fører 
noe slikt med seg,” sier han til CyclingPlanet. 

Da har han hatt det lettere med å forholde 
seg til oppmerksomheten i Belgia, hvor han 
kjørte ritt som junior og drømte om å kjøre og 
vinne Flandern Rundt, når han så det profe-
sjonelle feltet suse forbi. Her la det sykkelgale 

publikumet også tidlig merke til nordman-
nens kvaliteter, og i dag holder Kristoffs offi-
sielle fanklubb ikke til hjemme i Norge, men i 
Wervik, sydvest for Kortrijk. Flamlendingene 
har tradisjon for å holde med sterke ryttere 
uansett nasjonalitet, og det er også fanklub-
ben hans som har gitt ham tilnavnet 'Oksen 
fra Stavanger'. 

Og det er en okse som vil storme frem vi-
dere i mange år, dersom Stein Ørn og Kris-
toffs egne utsagn om formutvikling og tilpas-
ningsdyktighet vil slå til. Rytterens nærmest 
intimiderende selvtillit på pressekonferan-
sen og ærefryktinngytende styrke i Flandern 
Rundt-seieren tyder på at kallenavnet er vel-
valgt. For som Kristoff sier til CyclingPlanet, 
da han blir spurt om holdningen sin til det:

”Jeg vil heller være en okse enn en fugl.” 

Jeg vil heller være en  
okse enn en fugl.

Kristoff har blitt en 
vinnermaskin som er 

fryktet av alle.

ALEXANDER KRISTOFF



ANNONCE
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     Skal familien
 PÅ SYKKELFERIE? 
Vår på Mallorca i mars. Høres det ikke deilig ut? Her kan formen 
styrkes i varmere vær, og det er spennende stigninger å teste. 
Men kan du ta med familien og fortsatt være lykkelig gift når dere 
kommer hjem? Uggi Kaldan gjorde forsøket.
TEKST & FOTO: UGGI KALDAN 

J eg har egentlig alltid vært en gjør-det-selv-type som 
fant de billigste flybillettene på nett eller overnattet 
lokalt, for eksempel via portaler som Couchsurfing.

org eller på mindre private Bed and Breakfast. Det har 
bestemt sin sjarme, men etter å ha blitt far til en nydelig 
jente på nå tre år, har jeg innsett at den formen for ferie 
ikke er helt så tiltalende lenger, som da jeg var 20 år og 
bare skulle passe på meg selv. 

Så er vi dømt til charter!
Det var en temmelig stresset tur til Pisa i fjor, som til sist 
gjorde utfallet. Kjøresten, meg selv og vår lille datter på 
tre år hadde endt opp på verdens minste og varmeste 
Bed and Breakfast. Det hadde nok fungert hvis vi var 

et nyforelsket, barnløst par, men etter en dag hvor jeg 
hadde vært på sykkelen for å teste meg selv på Monte 
Serra (det mest kjente testsegment et lite stykke fra 
Pisa) – og kjæresten hadde sittet hjemme med datteren 
på mini-rommet og svettet, var det en kortfattet presis 
kjæreste som kommuniserte: 

“Uggi, jeg vil gjerne med på sykkelferie, men jeg 
gidder ikke sitte i en leilighet med datteren vår i en eller 
annen forstad og kjede meg, mens du sykler.”
Det var visst omtrent her jeg kom til å love henne noe 
med ferieleilighet med to rom, eget kjøkken, tv med 
engelske kanaler, strand og minimum halvpensjon. 

Siden i fjor sommer har jeg så gått og sondert terren-
get for å finne et sted hvor jeg kan få lov å sykle (hvilket 

En syklist dilemma
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jeg jo også elsker), men hvor kjæresten også har noe å ta 
seg til mens jeg er ute på asfalten. I år fant vi den perfekte 
løsningen på vår felles ferie, og vi fant den på Mallorca! 

Det er mange norske reiseselskaper som tilbyr syk-
kelreiser og opphold på Mallorca, Ving har gode fami-
lieorienterte løsninger, og så er det en håndfull mindre 
selskaper som tilbyr et hav av spesifiserte løsninger. For 
eksempel Next Level Camp som virkelig gir mulighet for 
å hardtrene og høyne nivået. Vi endte med å velge det 
danske reiseselskap Bravo Tours, primært fordi jeg kjen-
te guiden deres på forhånd, og jeg visste at han hadde sin 
kone og en sønn på vår datters alder med. Det var jo ikke 
en dum kombinasjon. 

Alcudia på sykkel – nå med familie 
Innrømmet: jeg var skeptisk, men allerede da vi landet i 
Palma etter en hyggelig tur i charterfly, for det meste fylt 
med sykkelentusiaster, der jeg kjente flere av rytterne fra 
den danske mosjonsscenen, begynte jeg allerede å bli litt 
mer komfortabel med ideen. 

På flyplassen stod guider og viste oss vei ut til en buss, 
og det var faktisk ganske behagelig å stå der med bagasje 
og en trøtt treåring på armen og stort sett bare følge 
andres anvisninger. Vi skulle med buss videre til Alcudia 
som ligger motsatt Palma på Mallorca, og som foretrek-
kes av mange syklister, da man har stort sett alle former 
for sykkelterreng her, rett utenfor bygrensen. 

Det kan nærmest ikke beskrives hvor stor oppgraderin-
gen av bolig føles når man kommer fra et mini-BnB til 
toroms ferieleilighet med tekjøkken og halvpensjon. Det 
er stort! Nå begynte kjæresten, som skulle skrive eksa-
mensoppgave på turen, også å se potensialet! 

Leie eller ta med sykkel?
Det evige dilemmaet: Skal man ta med sin egen sykkel 
eller satse på å leie? Jeg valgte det siste, men reiser du til 
Mallorca, så er begge løsninger faktisk like overkomme-
lige. Det er ikke dyrt å leie en sykkel på øya. En utmerket 
Carbonramme med Ultegra koster cirka 1000 kroner for 
en uke, det er cirka det samme det koster å ha sin egen 
sykkel med på flyet. 

Det kan være mange for-
skjellige grunner til å velge 
enten den ene eller den 
andre løsningen, jeg kan 
bare konstatere at de 
som hadde med sin 
egen sykkel ikke synes 
det var et stort praktisk 
problem. De som leide 

En rytter gjør seg klar 
til å 'kjøre i hullet' på 

en av Europas største 
stigninger, Sa Calobra. 

Til høyre: Skribentens 
kjæreste og datter 

sjekker ut mulighetene 
på Mallorca i bussen fra 

Palma til Alcudia.

TUR-FAKTA
Reisearrangør: Bravo Tours
Hotell: Ivory Playa – ferieleiligheter med 
halvpensjon.
Opphold: 7 dager
Pris pr. uke: 6.200 kr. 
Turleder: Laurids Thorning Jakobsen
Distanse syklet: 570 kilometer (på 5 dager)
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KONGEETAPPEN LANGS KYSTEN
Fra Andtrax-Alcudia
Lengde: 123 kilometer 
Stigning: 2.890 høydemeter

Ruten er stort sett identisk med den 
ruten som kjøres til Trofeo Cala Millor, 
en dagstur som er en del av Vuelta 
Mallorca som ofte kjøres av flere prof-
fer som opptakt til sesongen. Det er en 
fantastisk tur, men den krever at man 
kan organisere transport til Andrax 
med sykler, noe som er lettest hvis 
man er minst fire ryttere. Man kan også 
rulle inn over Mallorca og ta fjellveien 
hjem, så blir ruten 201 kilometer lang 
med 3340 høydemeter.

synes også denne løsning fungerte godt. 
Det kan være stor pågang på sykkelutleie, 

så du burde bestille i god tid, og du burde 
også være parat til å levere din egen sykkel 
allerede noen dager før avreise, da de ofte 
blir kjørt til destinasjonen. Det betyr også at 
du ikke får sykkelen din med det samme du 
er hjemme igjen. Det er fordeler og ulemper 
ved begge løsninger. Bestem hva som er 
viktigst for deg før du reiser. 

Mange har oppdaget Mallorca
Fra mars og utover kommer du aldri til å 
sykle alene på Mallorca, i hvert fall ikke på de 
mer populære rutene. Alt etter smak kan det 
være bra eller dårlig, personlig liker jeg det 
best. Jeg gir alltid litt ekstra gass når det er 
andre sykkelryttere til stede. Visse tidspunk-
ter om morgenen og ettermiddagen ut og inn 
av Alcudia er det likevel helt utrolig å oppleve 
hvor mange mennesker som faktisk sykler på 
Mallorca. Det er simpelthen en eneste lang 
slange av syklister ut av Alcudia om morge-
nen, og tilbake igjen om ettermiddagen. 

Min egen tur ble en blanding av familie-
hygge og fantastiske dager på sykkelen. Jeg 
dro avgårde med Laurids Jakobsen som er 
en erfaren turleder på Mallorca. Han bruker 
Bravo Tours som ’teknisk arrangør’, hvilket 
vil si at de står for alle praktiske rammer, og 
så står Laurids for innholdet. 

Vuelta Mallorca – etapperitt med hygge
Laurids har bygget opp sin tur som et 
etapperitt, og han kaller eventet, passende 
nok, Vuelta Mallorca. Turen inneholder både 
hyggelige flate turer, som f.eks. den ned til 
klostret Bonany, hvor det stort sett kun er én 
riktig stigning, nemlig 2.2 kilometer opp til 

selve klostret, før man kjører hjem igjen. 
Det er naturligvis også både en dronnin-

getappe hvor man kjører Puig Major, en lang 
fjellrute langs nordkysten, og naturligvis 
inngår klassikeren Sa Calobra på program-
mets kongeetappe. Laurids Jakobsen har 
flere guider med seg, som sørger for at det 
hver dag både er et Lag 1 (de raske), Lag 
2 (de gode) og Lag 3 (de som vil ta det litt 
roligere) Jeg kjørte Lag 1 og var ikke den 
raskeste, men heller ikke den langsomste. 
Det var god trening og veldig gøy. 

Stor oppgradering og en glad kjæreste
Frokosten på hotellet var god, og det var 
deilig bare å ligge og slappe av sammen om 
morgenen og så gå ned og spise frokost som 
en familie, og deretter dra ut og sykle, jeg 
syklet fem av syv dager. På de to fridagene 
hadde jeg hyggelige dagsturer med kjæreste 
og barn, og det fungerte godt for alle. 

Kjæreste min hadde eksamensoppgaven 
sin med, og det var godt at hun også hadde 
noe å drive med, så arbeidsfordelingen vår var 
sånn at jeg syklet fra formiddag til over mid-
dag, så kom jeg hjem og tok over datteren, så 
hun kunne jobbe med oppgaven. Her kunne 
vi også alltids ha nådd familiehygge, men 
det krever naturligvis at man ikke sliter seg 
selv fullstendig ut på sykkelen. Derfor syklet 
jeg heller ikke turer over 130 kilometer – det 
skulle jo være litt energi igjen til familien.

Jeg har ikke prøvd å sykle på Mallorca før, 
men det er virkelig et supert sted å sykle, og 
som førstegangsbesøkende var det genialt å 
være avgårde på en sykkelreise med guider, 
så man ikke måtte finne ut av alt selv. Det 
har også sin sjarm å gjøre alt selv, men 
allting tar også lenger tid på den måten, og 

DEN FLATE OG EKSPLOSIVE
Alcudia-Bonany-retur 
Lengde: 77 kilometer 
Stigning: 700 høydemeter

Turen til Bonany fra Alcudia er kjem-
pefin, først ut langs kysten til Can 
Picafort, en flott flat tur, og deretter 
vender man inn i landet mot Bonany. 
Ved Bonany ligger klostret Ermita de 
Bonany på toppen av en steil bakke 
(2,2km 6 prosent gns.). Det er herlig å 
gi gass her etter å ha ligget og trillet. 
Deretter hjem over Sineo og Sa Pobla.

Det er masse syklister 
på Mallorca, steder hvor 
det kan tankes energi er 
populære stopp.

“ Jeg har ikke prøvd å  
sykle på Mallorca før, 
men det er virkelig et  
super sted å sykle.” 
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når man har familien med, så er det virkelig 
deilig å få frigitt tid, for da kan det faktisk 
godt la seg gjøre å trene og være familiefar 
samtidig. 

Målsetningen var 500 kilometer og 7000 
høydemeter før avreise, jeg nådde 563 
kilometer og 7153 høydemeter, så det var 
perfekt. I tillegg skulle jeg selvfølgelig prøve 
Sa Calobra, som jeg kjørte på 47 minutter - 
ikke en spesielt imponerende tid, så jeg må 
nok tilbake neste år og se om jeg ikke kan 
forbedre den. 

“ Målsetningen var 
500 kilometer og 
7000 høydemeter 
før avreise, jeg nåd-
de 563 kilometer og 
7153 høydemeter.” 

DEN UUNNVÆRLIGE STIGNINGEN
Sa Calobra (‘i hullet’)
Lengde: 10 kilometer 
Stigning: 679 meter
Gns. stigning: 6,9%

Stigningen du ikke KAN snyte deg selv 
for hvis du er på Mallorca, for mange 
mosjonister er den samlede trenings-
mengden oppnådd bare man når Sa 
Calobra. Det kalles å kjøre i hullet, fordi 
det er en blindvei, da man triller ned 
stigningen med det ene formålet å 
sykle opp igjen.

DEN KORTE TUREN
Cap de Fermantor-Alcudia-Retur 
Lengde: 63 kilometer 
Stigning: 900 meter

Restitusjonstur til fyret. Eller ok, helt 
restitusjon er det ikke, men turen på 
63 kilometer ut til fyrtårnet på Cap 
de Fermantor og retur til Alcudia er 
ualminnelig flott. Det er to stigninger 
på turen som er 2-3 kilometer lange, 
og så er jo ikke turen så langtution-
stur til fyret. 

De lokale har vent seg 
til de smågale turistene, 
selv om jeg personlig 
synes at det er litt tullete 
å sykle i gågaten.

MALLORCA
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F ett er fienden. Slik lød devisen 
i mange år hvis man slo opp 
i et blad om helse eller hørte 

eksperter uttale seg. De siste årene 
har dette utsagnet blitt nyansert, 
og i dag vet de fleste at de ’sunne’ 
fettypene – det umettede fettet 
fra for eksempel avokado, fisk og 
planteoljer – er en viktig ingrediens 
i kosten vår. Det mettede fettet – i 
for eksempel smør og kjøtt – blir til 
gjengjeld stadig betraktet som en 
helserisiko av forskere, men nye og 
populære fettbaserte helsetendenser 
som Low Carb High Fat (LCHF) har 
fått flere vanlige folk til å begynne 
å stille spørsmålstegn ved om det 
mettede fettet nå også er så slemt, 
som vi lenge har trodd. 

Biff, skyr eller brokkoli?
CyclingPlanet har derfor spurt Mari-
anne Uhre Jakobsen som er lektor 
på Aarhus Universitet, og som nylig 
var med på å oppdatere de offisiel-
le kostrådene om hvordan vi skal 
forholde oss til fett i kosten.

“Man skal følge kostrådene som 
blant annet slår fast at vi skal skjære 
ned på mettet fett fra kjøtt og mei-
eriprodukter,” sier Marianne Uhre 
Jakobsen aller først, men tilføyer at 
forskerne i forhold til mettet fett har 
blitt vesentlig klokere på spesielt ett 
område de siste årene. De har nem-
lig innsett at vi også må se på hva vi 
spiser i stedet for det mettede fettet, 
hvis undersøkelsene skal gi mening. 

“Undersøkelser har vist at hvis 
man erstatter kaloriene fra mettet 
fett med karbohydrater fra rugbrød, 
grove grønnsaker eller fullkorns-
produkter, så minsker vi risikoen 
for livsstilssykdommer. Men hvis vi 
spiser karbohydrater som hvitt brød 
og godterier i stedet for biff, så stiger 

risikoen for hjertesykdom faktisk,” 
forklarer Marianne Uhre Jakobsen. 

Marianne Uhre Jakobsen under-
streker at det viktigste er å tenke 
helhetsorientert, når man skal sette 
sammen kosten. Det er ikke nok kun 
å se på ett næringsstoff – om det så 
er fett, karbohydrater eller protein – 
eller kun på én matvare. Det er også 
den leksen forskerne har lært. 

“Vi skal se matvarer og nærings-
stoffer i forhold til hverandre i forsk-
ningen, og vi kan forvente å bli mye 
klokere når det kommer flere studier 
som undersøker effekten av å bytte 
én matvare ut med en annen. Men 
inntil da kan man med ro i sinnet 
følge kostrådene – de er basert på 
den nyeste vitenskapelige evidens,” 
sier Marianne Uhre Jakobsen. 

Pass på med den lave  
fettprosenten
Som mosjonist skal du også være 
forsiktig med å la deg inspirere av 
profesjonelle sykkelryttere og forsø-
ke å presse fettprosenten i bunn for 
å kjøre raskere. Det er både usunt og 
unødvendig.

Hvis du ser sykling på tv kan du i 
starten av et løp godt høre kom-
mentatorene bemerke at en rytter 
’ser litt rund ut’. Og det selv om man 
på det nærmeste kan telle ribbeina 
gjennom sykkeltrøyen. Profesjonelle 
sykkelryttere er jo også blant de 
utøverne som har størst utbredelse 
av lav fettprosent; det er opplagt at 
jo færre kilo, jo mindre må de slepe 
seg opp bakkene. 

Det er lett å få lyst til å redusere 
sin egen fettprosent, når du ser ryt-
terne kjøre over Alpe d’Huez, eller 
hører en klubbkamerat fortelle om 
den nye bakkerekorden som ble satt 
med fem kilo færre på sidebeina. 

Men det burde man helst unngå, un-
derstreker Nikolai Baastrup Nords-
borg som er lektor på Københavns 
Universitet, og blant annet forsker i 
sportsprestasjoner.

 “Den eneste grunnen for å 
overveie å senke fettprosenten er 
tøff konkurranse, spesielt i kupert 
terreng hvor kroppsvekten har en 
stor betydning. For de aller fleste 
mosjonister og supermosjonister 
er det best å ligge i normalområdet 
som er 10-20 prosent for menn og 
20-35 prosent for kvinner,” slår han 
fast.

 Utover ubehaget ved konstant 
slankekur er det nemlig desidert 
usunt å presse fettprosenten sin ned 
under normalen, forteller forskeren. 
Det øker risikoen for benskjørhet, 
og kvinner risikerer å forstyrre men-
struasjonssyklusen, samt at menns 
testosteronnivåer kan synke.

 “Redusert fettprosent gir kun 
redusert kroppsvekt. Det kan være 
nyttig hvis man skal konkurre-
re i fjellene, men ellers ikke. De 
profesjonelle sykkelryttere har tatt 
et bevisst valg om å utsette kroppen 
for den helserisikoen som er ved 
å være i et langvarig kaloriunder-
skudd. Men det er det ingen grunn 
til å utsette seg selv for, hvis man 
ikke er konkurrerende eliteutøver,” 
sier Nikolai Baastrup Nordsborg. 

 Mettet fett: 
VENN ELLER FIENDE?

I årevis har mettet fett blitt betraktet som den største helsesrisikoen i 
kosten vår. Nå peker ny forskning på at det ikke er helt så enkelt. Som 
mosjonist skal du i hvert fall ikke bannlyse fettet fra kosten din.
TEKST: LINE EMILIE FEDDERS • ILLUSTRASJONER: MIKKEL HENSSEL

ERNÆRING

“ Redusert fettprosent gir 
kun redusert kroppsvekt. 
Det kan være nyttig hvis 
man skal konkurrere i 
fjellene, men ellers ikke.” 
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For første gang noensinne skulle jeg i år 
kjøre Hærvejsløbet i sin fulle lengde. 
270 kilometer på den historiske strek-

ningen mellom Flensborg og Viborg 27. juni. 
Og jeg var spent. 

På samme tidspunkt i fjor hadde jeg kjørt 
ca. 6000 kilometer, men i år hadde jeg 
knapt rundet 3000 og den lengste turen 
jeg har kjørt i år var Grejsdalen på 140 kilo-

meter – og der hadde jeg det rimelig tøft. 
Det var derfor med litt nerver at jeg sto ved 
startstreken og skulle avgårde. Kunne jeg 
holde hele veien hjem?

Når man kjører langt er det alltid en god 
idé å ha en slagplan. Så det hadde jeg lagt. 
Jesper, min sykkel-buddy, og jeg hadde på 
forhånd avtalt å følge en gruppe som kaller 
seg ’de 6 tullingene på Tour’. De var kun 

For tredje år på rad ble Hærvejsløbet avholdt, og for tredje 
år på rad var deltakerantallet nesten fordoblet. Tross mange 
deltakere fungerer rittet godt, og ruten, depoter og servicen er 
i orden. Mosjonssyklist Uggi Kaldan snakker om sitt ritt.
TEKST: UGGI KALDAN • FOTO: LARS RØNBØG

 Hærvejsløbet i Danmark har  

VOKSEVERK
SYKKELRITT MED VOKSEVERK 

Hærvejsløbets sykkelritt ble kjørt lørdag 27. 
juni 2015. Rittet er et årlig tilbakevendende 
mosjonssykkelritt som første gang ble holdt i 
juni 2013 med 850 ryttere. I 2014 deltok 1700 
mosjonsryttere. I 2015 deltok 3.100 mosjons-
glade ryttere - 2550 på landeveissykler og 550 
på MTB. 
 Rittets sykkeldel kjøres på tre distanser: 
Den lange fra Flensborg på 270 kilometer, den 
knapt så lange fra Vejen på 160 kilometer, og 
den korte fra Silkeborg på 50 kilometer. Alle 
med mål i Viborg.
 I tillegg kunne man i år på MTB kjøre enten 
60 eller 150 kilometer av den historiske ruten.

3100 ryttere nøt 
godt av det lunefulle 

sommerværet da 
Hærvejsløbet for tredje 

gang ble avholdt 27. 
juni 2015. 
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fire den dagen, men det var bra nok.
Vi hadde avtalt at første depot skulle 

være ved ”Vejen”, hvor de serverer varm 
mat, og deretter minst et depotstopp til – 
alt etter hvor langt kreftene strakte seg. I 
tillegg var planen ikke å kjøre for hardt på. 
Da ingen av oss var i superform, var vi enige 
om at vi ikke skulle ut og kjøre veddeløp, 
men kun gjennomføre til en hederlig tid. 

I tillegg hadde jeg lagt en energiplan: Jeg 
skulle spise en gel eller en energibar pr. 30 
kilometer. Det er litt i underkant, så energi-
en skulle toppes opp med gode måltider i 
depotene, som burde bære meg igjennom. 
Det var rimelig varmt, så jeg kjørte uten 
energi i flaskene, men med ’tabs’, så det var 
litt salt i. Målsetningen min var å kjøre ca. 
30 km/t i snitt på den samlede tiden.

Startvansker og frekke følgebiler 
Første utfordring opplevde vi allerede ved 
starten. Det er vanskelig å tvinge folk til å 
starte på det tidspunktet de har meldt seg 
til på, men klokken 8:10 var det åpenbart 
ikke mange som hadde lyst til å komme av-
gårde, så vi ble sendt ut på ruten – kun oss 
seks. Her skulle arrangøren nok ha skåret 
igjennom og bedt noen andre grupper å 
komme til start og fylle opp.

Det betød likevel ikke så mye for oss. Vi er 
på noenlunde samme nivå og jobbet godt 
sammen, så det gikk ikke lenge før vi hadde 
innhentet de første par gruppene foran oss. 

Samarbeidet gikk bra, og det var stor 
enighet om bare å kjøre på. I et jevnt 
tempo, men med god fart. De første 100 

kilometerne ble tilbakelagt med ca. 34 i 
snitt, og ingen av oss led noen stor overlast, 
selv om vi hadde et par mann som syntes 
at det var litt tøft. Vi fikk også litt regn, som 
resulterte i et par punkteringer. 

Vi hadde jo med følgebil, men de gange-
ne vi punkterte kom det faktisk også ser-
vicebiler forbi. Kanskje var vi bare heldige, 
men det virket virkelig som om ruten var 
bra dekket.  

Bilen vår holdt seg litt vekk fra gruppen 
som foreskrevet, men vi opplevde altså 
mange servicebiler som lå og kjørte hen-
synsløst rundt gruppene, eller konsekvent 
lå bak den gruppen de skulle kjøre service 
for, noe var litt problematisk når man kom 
bakfra, men naturligvis også for de bilistene 
på ruten som kanskje skulle forbi. 

Så kom bakkene …
Ruten fra Flensborg og frem til depotet i 
Vejen er ganske flat, og derfor fristes man 
også til å kjøre høyt tempo, men etter Vejen 
kommer bakkene: først Vejle Ådal, så Silke-
borg og til slutt Dollerup. Særlig sistnevnte 
kommer ubeleilig etter 250 kilometer. 

Da vi nådde Ådalen, var noen stykker i 
gruppen ganske slitne, mens jeg og en som 
het Henrik hadde ganske gode ben. Vi avtalte 
å splitte opp så Henrik og jeg kjørte sammen, 
og de resterende fire kjørte med en litt større 
gruppe som ikke kjørte fullt så raskt. 

Med omtrent 100 kilometer igjen fikk 
uheldigvis Henrik en defekt og med truende 
regnskyer over oss, ble vi enige om at jeg 
bare skulle kjøre.

EN RUTE MED HISTORIE

Hærvejen er det moderne navnet for den 
ene av de tre-fire gamle veiene på langs av 
Jylland. Navnet stammer fra ca.1930 og er 
av historikeren Hugo Matthiesen formentlig 
hentet fra et kort fra 1600-tallet, hvor den 
slesvigske delen kalles Hærvejen. Ruten er 
faktisk enda eldre og kan dateres mer enn 
4000 år tilbake. 

Kilde: Wikipedia

“ Vi hadde jo  
med følgebil,  
men de gangene  
vi punkterte kom 
det faktisk også  
servicebiler forbi. 
Kanskje var vi bare 
heldige, men det 
virket virkelig som 
om ruten var bra 
dekket. ”

RITTRAPPORT

Aerohjelm og syk-
kelcaps ga god mening 

på en regnværsdag. 
De obligatoriske hvite 

sykkelstrømpene var 
nok ikke et like smart 

valg denne dagen. 
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Jeg følte fremdeles jeg hadde godt over-
skudd, og hadde også holdt min plan med 
inntak av energi.

Sykkelklubb agerte kaniner
Derfor passet det fint da jeg ble innhentet av 
en gruppe ryttere fra Silkeborg Cykle Ring. 
De kjørte et perfekt tempo for meg, men vi 
nådde dessverre ikke mer enn 10 kilometer 
før jeg også måtte av sykkelen for å lappe. 
Nok en gang rakk jeg nesten ikke å finne frem 
slangen, før det stod en servicebil klar til hjelp. 
Det lønte seg altså med de servicebilene! 

Servicegutten i bilen bød på en cola. Han 
hadde ikke helt rede på om den kostet noe, 
så jeg fikk den gratis – ikke dårlig. Jeg ga 
meg selv god tid til å drikke den og håpte 
egentlig at Henrik skulle dukke opp, men 
etter 5-7 minutter hadde han fortsatt ikke 
kommet, og jeg besluttet at jeg heller måtte 
se å komme i mål. 

Jeg kunne holde rundt 35-37 km/t på 
flat vei, og jeg håpet å kunne kjøre frem 
til folkene fra Silkeborg igjen. Jeg fanget 
et par andre grupper og nådde opp med 
ca. 40-50 kilometer igjen så jeg kunne se 
folkene fra Silkeborg. Nærmere kom jeg 
aldri. Det var virkelig irriterende, men også 
en god kanin å kjøre etter. Så selv om jeg 
ikke nådde opp, hjalp de meg likevel til å 
holde tempoet.  

Depot-optimisme ga bakslag
Det ble en lang solotur på rundt 80 kilome-
ter, og slutten var veldig tøff, spesielt fordi 
jeg endte med å avvike fra min opprinnelige 
plan med å ha 2 depotstopp. Ved depotet 
ca. 200 kilometer ved Nørre Snede, hvor 
jeg hadde planlagt å stoppe, følte jeg meg 

frisk og valgte å hoppe over depotet. Retro-
spektivt burde jeg ha stoppet.  

Jeg hadde fire gels igjen til de siste 70 
kilometerne og formulerte en plan i hodet: 
Hver 15. kilometer skulle jeg spise en gel. 
Det var et fint mål å kjøre etter, og 15 kilo-
meter er jo ikke så langt før det var bonus. 

Da jeg kom frem til det siste depotet ved 
Hald Hovedgård var himmelen helt mørk, 
og beina skikkelig slitne.

Her – ni kilometer før mål – ble jeg nødt 
til å avvike fra alle planene. Jeg spiste den 
siste gelen, selv om jeg visste det betød 
at jeg ville gå litt tom før jeg nådde mål. 
Jeg droppet depotet da jeg var redd for å 
stoppe helt opp hvis jeg sto stille, og håpte 
jeg kanskje kunne nå i mål før det begynte å 
regne – det gjorde jeg ikke.  

Himmelen holdt hva den lovte og noen 
kilometer etter Hald var det ellers så 
utmerkede sykkelværet blitt til et regulært 
skybrudd. Heldigvis punkterte jeg ikke, som 
jeg ellers hadde fryktet.

Paradetur i regnvær 
Tidtakingen var plassert rett utenfor bygren-

Man er (nesten) aldri 
alene til Hærvejsløbet. 

Det kan kanskje være van-
skelig å finne en gruppe 
som kjører det tempoet 

man gjerne vil, men det er 
alltid noen å ligge etter. 

Når det regner punkterer man. I mosjonsritt 
venter man ofte på hverandre og man roper 
da også til folk som står alene, om de er ok. 
Det er god stil. 
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OM SKRIBENTEN:

Uggi Kaldan er ivrig mosjons-
syklist og driver til daglig en av 
de mest leste sykkelbloggene i 
Danmark, AltomCykling.dk. 
 Uggi kjører ca. 30 mosjonsritt 
i året rundt i hele Danmark, og 
han rekker som regel også et par 
stykker i utlandet.

sen etter 260 kilometer, sikkert så folk ikke 
skulle ligge og kjøre res inn igjennom byen. 
En fin løsning, men det manglet et par skilt 
som viste hvor langt man hadde til mål fra 
tidtakingen! 

Paradeturen inn gjennom Viborg var også 
en god idé, men var ikke noen nytelse fordi 
det regnet ganske voldsomt mens jeg kjørte 
igjennom byen. 

Skiltingen i byen var dessverre ikke god 
nok. Når man har kjørt 260 kilometer må ting 

virkelig serveres med teskje, og jeg og flere 
andre ryttere var flere ganger i tvil om hvil-
ken vei vi skulle kjøre. Det kan gjøres bedre.  

Til gjengjeld var det virkelig en forløsning 
endelig å se målportalen hvor jeg kom inn 
fullstendig søkkvåt og bare kunne tenke 
på én ting – mat! I et kjempe-telt ble det 
servert chili con carne og brød, og det var 
perfekt etter en lang dag på sykkelen. 

Revansje neste år
Den samlede tiden min ble 9 timer og 14 
minutter. Det ga et gjennomsnitt på 29,21 
km/t, så det var faktisk som forventet. På 
sykkelen kjørte jeg naturligvis et raskere 
gjennomsnitt hvis man trekker fra pausene, 
men når man har kjørt et sykkelritt er det 
tiden fra start til mål som teller! 

Jeg kunne likevel ha likt å komme over 30 
i snitt. Så jeg må nok tilbake neste år og se 
om jeg ikke kan kjøre litt raskere. Hærvejslø-
bet er 100 prosent sikkert et ritt som kan 
anbefales! Ut over et par småting rundt 
start og slutt, har de kontroll på organiserin-
gen, og det er en fornøyelse å kjøre helt fra 
Nord-Tyskland og opp gjennom Jylland på 
denne historiske ruten. 

HÆRVEJSLØBET  
STØTTER SPORTEN

Det er DGI byen og Viborg Kommune som 
står bak Hærvejsløbet. I tillegg støtter en 
rekke foreninger mellom Flensborg og Viborg 
arrangementet. Overskuddet går naturligvis 
til DGI og de deltagende foreningene, og du 
støtter derfor dansk idrettsliv når du kjører 
Hærvejsløbet. 

RITTRAPPORT

“ Himmelen holdt  
hva den lovte og  
noen kilometer etter  
Hald var det ellers så  
utmerkede sykkel- 
været blitt til et  
regulært skybrudd.”
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KOM I TOPPFORMGUIDE TIL KLATRETRENING

Hvis du kan merke tindenes topper dra i deg, 
bør du trene styrke, kadens og utholdenhet. 
Her guider Aleksandar Markovic, OOB Life, så 
du blir klar til Mont Ventoux, Col du Galibier, 
Alpe d’Huez eller Col du Tourmalet.
TEKST: ALEKSANDAR MARKOVIC, OOB LIFE FOTO: ISTOCK
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01. STYRKE
Når du kjører oppover en stigning, påvirker 
tyngdekraften deg annerledes. Det betyr 
at du konstant må akselerere sykkelen. På 
en bratt stigning er det intet frihjul. Det er 
umulig å simulere stigningene 100 prosent. 
Men følgende øvelser hjelper med å bygge 
opp en styrke du kan ha nytte av.

BRUK EN ERGOMETERSYKKEL
En ergometersykkel er en god investering 
hvis du ønsker tidseffektiv trening og vil 
simulere trening på stigninger. Planlegg 
treningen din, slik at du en gang i uken kjører 
med forhjulet hevet. Ønsker du å være presis 
i stigningsprosentene, kan du måle vinkelen 
på stigningen på overrøret.

TREN I DET TYNGSTE GIRET
Trening med tung kadens vil hjelpe deg med 
den spesifikke styrken de lange stigninge-
ne krever. Tung kadens betyr at du kjører 
med ca 40-50 omdreininger per minutt. 
Det gjør du ved å kjøre i det tyngste giret, 
for eksempel på en ergometersykkel eller 
en spinningsykkel. Et godt tips er at du 
legger inn den tunge kadensen på slutten av 
treningsøkten, så du først gjør den intensive 
treningen og deretter styrketreningen. Vær 
forsiktig med å gjennomføre denne trenings-
formen for intenst. 
 Start med 3x4 minutter på slutten av et 
treningspass, så du ikke blir for støl.

TREN INTERVALL I BAKKER
Det er ingen erstatning for den ekte varen, 
men å kjøre bakkeintervaller i en bakke der 
du bor er en fin måte å forberede seg til syk-
ling i fjell. Du kan variere intervallene ved å 
kjøre bakkene med fokus på enten intensitet 
eller kadens/styrke. Ved intensiv trening vil 
du kjøre intervaller opp over bakken i høy 
intensitet. Et godt tips her er at du sørger for 
å pace deg under intervallene. Det gjør du 
ved å ta tiden du bruker på intervallene. Kjør 
bakkeintervallene på to måter: fokus på høy 
intensitet eller fokus på mange gjentakelser.
Ved fokus på høy intensitet, hvilket er den 
formen for bakkeintervaller du bør ha flest 
av, bør du forsøke å gjøre hver gjentakelse 
intenst. Husk likevel at du skal kunne holde 
tiden/kvaliteten på intervallene, så stopp 
alltid disse intervallene mens du fortsatt 
føler at du kunne tatt én til.
 Det vil være opplagt å fokusere mer på 
utholdenhet, jo nærmere du kommer målet 
ditt. Her vil fokus være å kjøre så man-
ge intervaller som mulig. Her er det 
viktig at du forsøker å gjøre de siste 
intervallene til de raskeste, så du 
får innarbeidet god utholden-
hetstrening. Disse intervallene 
kan fint kombineres med tyngre 
kadenser. Antall bakkeintervaller 
skal i begge tilfeller bygges opp utover 
sesongen.
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02. KADENS
En klassisk feil for sykkelmosjonister som skal sykle i fjellene er 
at de kjører med en for lav kadens og altså i et for høyt (tungt) 
gir. Det er ikke unormalt at norske sykkelmosjonister sykler 
stigninger med en kadens på 60-70 omdreininger i minuttet, 
noe som kanskje kan komme opp en enkelt bratt bakke, selv om 
det langt fra er optimalt. Men prøv å kjøre en stigning på 12 kilo-
meter på den måten, fortsett til neste stigning, og du vil merke 
at beina gir etter. Jo lengre stigningene er, og jo mindre du har 
trent i fjell, desto bedre er det å kunne mestre høy kadens. Det 
finnes flere øvelser som kan hjelpe deg med å få en høyere 
kadens. En av dem er spin ups.

KJØR I LETTESTE GIR
Still inn sykkelen din i et lettere gir, og øk kadensen gradvis. 
Begynn intervaller med en kadens på 70 omdreininger per 
minutt, og øk deretter kadensen konstant. Stopp intervallet når 
du føler at du begynner å 'hoppe' i salen. Formålet er ikke en 
maksimal høy kadens, men så høy kadens du kan få til, mens du 
fremdeles har kontroll. Varighet er typisk 10-20 sekunder.

KJØR MANGE OMDREININGER
En annen øvelse er at du kjører en-to minutters intervaller, 
hvor du setter et punkt som nedre grense for hva du må kjøre i 
kadens. Eksempelvis 105 omdreininger per minutt. Når du lager 
disse intervallene er det viktig at du sørger for ikke å kjøre med 
en kadens som er høyere enn at du kan holde den gjennom hele 
intervallet, så du ikke hopper i salen.

03. UTHOLDENHET
I fjellene er det terrenget som dikterer rittet, og du gjør derfor klokt 
i å tilpasse intensiteten etter terrenget. Du må være forberedt på 
å holde en relativ konstant intensitet i lang tid. Det betyr at du må 
sørge for å ha trent, så du har en god utholdenhet. Det er normalt at 
man trener kortere og mer intensive intervaller, og ikke har så mye 
fokus på lengre tempointervaller á 20-40 min varighet. 

HOLD INTENSITETEN
Legg inn lengre treningsturer hvor du legger inn 3x20 minutter 
i jevnt tempo. Det er viktig at du sørger for å holde intensiteten i 
alle intervallene i disse treningspassene. Optimalt vil du avslutte 
litt sterkere enn du startet i treningspasset. En måte å innarbeide 
denne progressive tilnærmingen i treningen din er å kjøre lengre 
rundstrekninger, der du sørger for å kjøre den siste rundstrekningen 
raskere enn de første. 

FÅ NOK VÆSKE
Et annet viktig element for utholdenhet er at du trener på å innta 
energi og væske. Mange sykkelmosjonister blir overrasket over hvor 
mye energi man bør innta på de lange treningsturene og i rittet. En 
tommelfingerregel er at du inntar opp til ett gram karbohydrat per 
kilo kroppsvekt i timen. Det krever noe tilvenning og trening å innta 
dette. Derfor bør du på de lange treningsturene dine innarbeide 
en rutine på å drikke og spise som du vil gjøre til det rittet eller den 
målsetningen du trener mot.

Aleksandar Markovic fra OOB Life 
ses her foran datamaskinen. OOB 
life tilbyr online treningsveiledning 
innen wellness, fitness og sports 
performance. OOB life hjelper 
sykkelryttere og mosjonister med 
treningsplanlegging og lager i 
tillegg sykkelplaner for større, 
danske virksomheter.

KLATRETRENING
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Stille før 
stormen NM 
2015.
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Stein Ørn er ikke bare Kristoffs stefar – han er også trener 
for den unge rytteren. Vi har møtt mannen for en prat om 
hans treningsfilosofi, tankegang og om å være en del av 
teamet i Katusha. 
TEKST: KNUT ANDERS FOSTERVOLD • FOTO: MAGNUS ROALDSET FURSET

Ingen med litt interesse for landeveis-
sykling i Norge har gått glipp av de 
fantastiske resultatene vår stjernerytter 

Alexander Kristoff har oppnådd for sitt lag 
og sitt land de siste årene. I år står han 
allerede etter vårsesongen med 18 profesjo-
nelle seire før 30. juni, noe bare Alessandro 
Petacchi (ITA) med sine 19 seire har klart de 
siste 30 årene. Høydepunktet denne våren 
var utvilsomt da Kristoff vant en av syk-
kelsportens aller mest prestisjetunge ritt, 
selveste Flandern Rundt. Dette rittet regnes 
av mange som like gjevt å vinne som VM. 

Denne ekstraordinære suksessen har 
selvsagt ikke kommet av seg selv, og vi har 
snakket med mannen bak Kristoffs trenings-
opplegg siden han var 14-15 - det omstridte 
trenergeniet, lege og stefar Stein Ørn, for å 
finne ut litt mer om hva suksessen skyldes. 

Vi er nysgjerrige på å vite litt mer om hvor-
dan Alexander trenes, og hvilke tanker 
som ligger bak?
For det første er det veldig vanskelig å be-
skrive treningen vår enkelt, den består ikke 
bare av lange treninger på 5-7 timer eller 
styrketrening. Treningen er satt sammen 
av mange elementer der det er den riktige 
kombinasjonen av treningselementene, mer 
enn selve elementet i seg selv, som er nøk-
kelen til suksess. Vi kan for eksempel svært 

gjerne legge inn andre elementer på langtu-
rer, som terskeldrag, sprinttrening, styr-
ketråkk eller annet. Dersom jeg skal si noe 
grunnleggende om tanken bak treningen 
vår, så vil jeg fremheve to begrep som jeg 
mener er viktig å forholde seg til: Bruttoka-
pasitet og effektiv kapasitet. Bruttokapasitet 
er selve grunnlaget eller grunnmuren en syk-
list bygger opp for å tåle konkurranser og for 
å kunne prestere i konkurranser og for å tåle 
mer spesifikk trening, mens effektiv kapasitet 
representerer hvor mye av bruttokapasite-
ten man utnytter i konkurranse. Det er den 
effektive kapasiteten som bestemmer hvor 
fort man kjører i ritt. Effektiv kapasitet måles 
gjerne i f.eks. terskelkapasitet (watt) eller i 
makswatt/maksytelse i en sprint, eller i form 
av gjennomsnittswatt i et løp. Bruttokapasi-
tet handler om å bygge opp grunnressurser 
slik at forutsetningene for en høyest mulig 
effektiv kapasitet er best mulig. Fettforbren-
ningskapasitet er kanskje det momentet som 
i aller størst grad skiller Alexander fra de 
fleste han konkurrerer med. 

Er det riktig forstått at dere er mer opptatt 
av å bygge bruttokapasitet enn av å ta ut ef-
fekter i form av fokus på effektiv kapasitet? 
Både ja og nei. Det er ikke tvil om at vi nok 
over lang tid har vært opptatt av bruttoka-
pasiteten i form av fettforbrenningskapasitet 

NOrsk  
syklings  

dynAmittduo

 Stein Ørn og Alexander Kristoff: 

INTERVJU
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som en helt sentral evne for en syklist som 
vil lykkes som senior på toppnivå. Mange 
brenner seg som juniorer på at man ønsker 
å ta ut så mye som mulig av effektiv kapa-
sitet så tidlig som mulig og kjører på med 
mye hardtrening og glemmer å investere i 
treningsmengde og andre grunnleggende 
bruttoegenskaper som f.eks. styrke. Disse 
rytterne får en kortsiktig gevinst, men det 
holder ikke når løpene blir lengre og harde-
re. Juniorstjerner har vi sett nok av både her 
hjemme og f.eks. i Danmark, som vinner alt 
tidlig, men som slukner når de blir seniorer. 
Etter min mening skyldes dette i noen tilfel-
ler en feilslått filosofi der effektiv kapasitet 
overvurderes og overfokuseres på i forhold 
til langsiktig oppbygging av bruttokapasitet. 
Langturer på 5-6-7 timer 2-3 ganger i uka 
for å bygge bruttokapasitet er det for få som 
tør å investere i fordi det kanskje ikke gir like 
umiddelbare effekter på unge ryttere. Like-
dan med maksstyrketrening. Styrkefokuset 
til team Kristoff er langt høyere enn hos de 
fleste andre sykkelryttere i Norge, med 2-3 
styrkeøkter hele høsten og deler av vinteren. 
Knebøy, utfall, opptrekk, lårpress, lårcurl og 
tåhev er de øvelsene vi kjører i bunn, sam-
men med coretrening. Vi gjør så mye som 
mulig med frivekter. Vi begynner med 10-15 
reps, men går etterhvert ned til 4-5 reps og 
maks. I selve sesongen vedlikeholdes dette 
gjennom mer spesifikk maksstyrketrening/
eksplosivitet/hurtighet i form av ulike typer 
sprint på sykkel, noe vi leg-ger inn i blokker 
(blokktrening). 

Hva med unge ryttere, vil du anbefale dem 
samme treningsmetode? 
Det er ingen grunn til ikke å la unge ryttere 
helt ned til 15-16 års-alderen kjenne på 
5-6-timersturer, men selvsagt bør man bru-
ke hodet. 2-3 langturer i uka, for å utvikle 
og legge grunnlag for stor utholdenhets-
base og en velutviklet fettforbrenning, er 
ikke for mye selv for ganske unge utøvere. 
Men selvsagt må alt sees som en helhet. 
Utfordringen for unge ryttere er at de går 
på skole, derfor må man legge mye av disse 
langkjøringstreningene til treningsleire 
i ferier og til helger. I løpet av sesongen 
forsvinner i tillegg muligheten til å trene 
langkjøring i helger, ettersom mange helger 
må brukes til å kjøre ritt. Vi forsøker derfor å 
kjøre lokale ritt i ukedagene. Jeg anbefaler 
også å starte styrketrening i tidlig alder (fra 
ca 14 års alder). Med stryketrening er det 
helt avgjørende at øvelsen gjøres korrekt, 
derfor bruker vi mye tid på å trene selve 
bevegelsen før vi øker vektene. Det er 
viktig at man har folk som kan sykkel rundt 
utøverene og som også har styrketrenings-
kompetanse.

“ Vi har et utviklings- og prosessfokus mer 
enn resultatfokus og søker det mer enn 
konkrete mål. Mål når man når jobben  
gjøres skikkelig.”

INTERVJU

Stein Ørn disku-
terer de taktiske 
vurderingene i 
NM 2015.
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Terskeltrening og korte intervaller da? Er 
det feil å fokusere på dette? 
Nei, terskeltrening er veldig viktig og må 
være med! Men jeg syns likevel denne 
formen for trening, som på mange måter er 
med på å hente ut effekter av bruttokapa-
siteten, har fått for mye plass i mange miljø 

for å hente ut resultater i ung alder. Denne 
treningen skal selvsagt ikke neglisjeres, 
men kanskje har vi hatt for mye fokus på 
dette. Å tørre å trene mange timer, men 
ikke med så høy fart/intensitet, er den litt 
mer tungsolgte treningsformen. Balanse er 
hele tiden stikkordet.

Styrketråkk er en treningsform det er mye 
debatt rundt i sykkelmiljøet. Hva er din 
mening om det? 
Styrketråkk er først og fremst en trenings-
form som utvikler basen og type 1-fibrenes 
evne til å arbeide effektivt og til å forbren-
ne fett selv når belastningen økes, såkalt 
muskulær utholdenhet. Noen tror denne 
treningsformen øker styrken, men det er feil 
bruk av ordet. Økt kjørestyrke og økt evne 
til effektiv fettforbrenning og til å tåle juling 
er riktigere. Vi kjører også denne trenings-
formen med høy intensitet, med maks 
trøkk for å få med alle muskefibrene (de 
langsomme type 1-muskelfibrene). Denne 
treningsformen er en viktig forutsetning for 
at Alexander står tøffe løp så godt. Hans 
relativt lave tråkkfrekvens er også et resultat 
av blant annet mye langkjøring og styrke-
tråkk som gjør at han tåler denne litt lave og 
tunge, men effektive tråkkfrekvensen. 80 
rpm er vitenskapelig bevist den frekvensen 
som er mest effektiv for utholdenhetsar-
beid, men svært få er muskulært skikket til 
å tåle en så lav frekvens uten å bli sure og 
miste effekt over tid. Derfor kan vi ikke uten 
videre si at alle burde kjøre på 80 rpm!

Du snakker ofte om blokktrening. Fortell 
oss litt om det. 
Vi legger alltid inn blokker av de ulike 
treningsformene når vi ønsker å utvikle en 
egenskap. F.eks. terskelblokk, sprintblokk, 
langtursblokk. 2-4 dager med hovedfokus 

xxxxxx

Bruttokapasitet
Grunntrening med særlig fokus på 
lavintensiv trening og på rene fysiske 
ressurser som maksstyrke og fettfor-
brenning. Grunnmuren i en rytters 
fysiske og mentale kapasitet. Typiske 
økter er rolige langturer fra 4-7 timer 
med lav intensitet (65-75% av maks-
puls), maksstyrke og styrketråkk. 

Maksstyrke 
Få repetisjoner (1-6) og belastning 
85-100% av 1RM (Repetisjon maks). 
Lange pauser. 

Styrketråkk
Sykling med lav frekvens (RPM 30-50 
pr minutt) i form av intervaller på 5-15 
min og i team Ørn kjørt med så høy 
intensitet og muskulær belastning 
som mulig for å påføre muskulaturen 

mest mulig juling. Type 1 fibertrening 
som i følge Stein Ørn er en viktig del 
av bruttokapasitetstreningen, særlig 
på høst og vinter. Vedlikeholdes også 
i sesong, men særlig i treningsperi-
oder. Intensitet målt i puls kan være 
snitt på helt opp mot 85-90% av 
makspuls i dragene.

Effektiv kapasitet
I følge Ørn er dette i hvor stor grad 
utøvere klarer å utnytte sin bruttoka-
pasitet til prestasjoner i konkurranse. 
Det er den effektive kapasiteten som 
bestemmer hvor fort man kjører i 
konkurranser. Eksempler på økter 
der effektiv kapasitet står i sentrum 
er terskeltrening og sprinttrening. 
En høy fettforbrenningspapasitet er 
en konsekvens av at man oppnår en 
effektiviseringsgevinst på grunnlag 

av stor bruttokapasitet når man 
begynner å kjøre ritt på høyt nivå.

Terskeltrening
Intervaller eller sammenhengende 
tempoøkter med intensitet fra like 
under lactat-terskel (den intensiteten 
der kroppen produserer like mye 
lactat som den bryter ned) (82-90+% 
av makspuls). Intervaller på alt fra 3-4 
min (såkalt høyterskelintervall) og 
opp til de mer brukte 8-15 min lange 
intervallene med 1-2 min pauser og 
82-88% av makspuls. 

Fettforbrenningskapasitet
Kroppens evne til å nytte gjøre seg 
av fett som energi under trening og 
konkurranse. Det er viktig å ha en 
best mulig evne til å benytte fett som 
drivstoff også når intensiteten øker, 

og her er Alexanders evner svært 
gode. Grunnen til at dette er gunstig, 
er at fettreservene er det tilnærmet 
ubegrenset mengde av, mens glyko-
gen er det svært lite av.

Watt
Hvor mye kraft man får ut i pedalene. 
Watt er måleenheten. Altså folkelig 
sett hvor mye trøkk man har.

Blokker/Blokktrening
Når man fokuserer på et enkelt 
treningsmoment eller en særskilt 
kvalitet mer enn andre i en kort 
periode, kalles det gjerne en blokk. 
Det kan være terskelblokk, der man 
kjører flere terskeløkter i løpet av en 
kort periode.

NOEN BEGREP OG UTTRYKK

Kristoff sliter hardt i 
NM for å tette luken 
til bruddet.
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på en egenskap/kapasitet, før en annen 
kapasitet får fokus i neste blokk. Etter dette 
vedlikeholdes egenskapen med færre men 
regelmessige økter i løpet av de neste 
periodene. Dette har vi svært god effekt 
av og det er noe som også skiller oss fra 
mange andre. Samtidig er det noen egen-
skaper man trener hele tiden, som alltid er 
der. Vi avslutter for eksempel nesten alltid 
langturer med et par sprinter. Dette er mest 
av mentale årsaker. Dersom man skal trene 
spurtkapasiteten sin, må man fokusere mer 
spesifikt på dette og trene dette blokkvis.

Ja, han er kanskje aller sterkest på løp som 
er virkelig lange og brutale. Har dette med 
treningsfilosofien å gjøre? 
Det er lite vits i å produsere 2000 watt i 
en spurt etter 50 km, dersom du hverken 
henger med til en spurt etter 200 eller 250 
km eller er så sliten når spurten går, eller 
tom for glykogen/karbohydrater at man 
er sjanseløs når løpet skal avgjøres. Her 
kommer som sagt fettforbrenningsevne inn, 
og begrepet bruttokapasitet står sentralt 
igjen. Alexanders evne til ikke å bruke av de 

begrensede sukkerreservene (glykogende-
potene) gjennom lange, harde løp er unik. 
Han bruker null av karbohydratlagrene før 
han må, fordi han har en så ekstrem fettfor-
brenningskapasitet trent opp over mange 
år med bruttotreningsfokus. Ingen er like fit 
som Alex i finalen i typiske klassikerløyper 
med mye juling underveis. På slutten av 
et løp der andre er helt tomme, sitter Alex 
helt fin i beina og kan bare kjøre på. Dette 
har vært en langsiktig satsning, og vi har 
de seinere årene fått tatt ut mer og mer av 
den gevinsten. Et nøkkeltall som mange 
skjønner litt av, er at Alexander har rundt 
1400 watt i snitt de siste 12 sek av spurten. 
Dette er vanskelig å matche. Posisjonerin-
gen hans er også bedre enn noengang, ikke 
minst takket være at laget gjør en så god 
jobb for ham.

Nettopp dette ser enda bedre ut i år enn 
før. Har laget rundt Alexander blitt mer 
dedikerte og også sterkere, ikkje minst på 
de tøffe klassikerne på våren? 
Uten tvil er laget mer oppofrende for  
Alexander og også med mer kvalitet. Hans 

posisjon er stadig sterkere, og dette har 
helt klart økt sjansene for seiere betrakte-
lig. Så det er ikke bare at Alexander er blitt 
bedre som forklarer framgangen, langt ifra.

Vi hører rykter om en stadig mer aktiv 
Stein Ørn, også når det gjelder lagbyg-
ging i Katusha og på trenersiden i laget? 
Stemmer dette? 
Ja, klassikerlaget har fulgt treningsprogram-
met til Alexander og Sven Erik (Bystrøm) på 
treningssamlingene i vinter. Alexander har 
også fått langt mer innflytelse over hvilke 
nye ryttere som skal rekrutteres til laget. 
Dette er et resultat av at lagledelsen ser 
at vår måte å jobbe på gir resultater, og 
at medryttere ser fordelen av å gjøre som 
oss, og ofre seg for Alexander. Han har fått 
en høy stjerne i laget, og dette har skjedd 
gradvis. Svein Erik Bystrøms ankomst i laget 
har selvsagt også med dette å gjøre.

Du har kommet med noen nokså kon-
troversielle uttalelser om doping? Blant 
annet om at doping ikke virker like godt 
som det har blitt hevdet. Kan du utdype 
dette synet for oss? 
Jeg er overbevist om at en del av forestil-

INTERVJU

“ Alexander kan fortsatt bli bedre, han blir 
stadig mer erfaren og rasjonell, det er frem-
deles mulig å hente litt mer treningsmessig, 
og det er fremdeles mulig å utvikle et enda 
mer dedikert og sterkt lag rundt seg.”

Alex diskuterer med 
Edvald før NM-starten.
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lingene om effektene av dopingmidler er 
overdrevet, særlig når det gjelder lavdo-
sedoping. Dette er en påstand som er 
basert på kunnskap om hvordan kroppen 
og legemidler generelt fungerer, mer enn 
om direkte kunnskap om doping. Slik sett 
kan man kritisere mine uttalelser, men jeg 
er overbevist om at man kan klare å trene 
kroppens egenproduksjon av hormoner på 
en slik måte at den vil kunne konkurrere 
mot utøvere som driver med lavdosedo-
ping. Høydosedoping er derimot en annen 
sak, men da er det også lettere å bli tatt. 

Alexander har en rekke løp og mål fram-
over, men hva er de største, og er han 
fortsatt i stand til å ha framgang? 
Å vinne Paris-Robaix er nok sammen med 
VM det største målet. Å vinne grønn trøye i 
Tour de France har ikke vært noe mål vi har 
jaget etter treningsmessig. Teoretisk sett 
kunne det vært interessant mot slutten av 
karrieren å forsøke en utvikling litt i retning 
av klassikere som f.eks. Liege-Bastogne-Li-
ege, som regnes som den tøffeste og mest 
prestisjefylte av Ardennerklassikerne som 
går seinere på våren enn Flandern rundt 
og Paris-Robaix. Men ingenting er bestemt 

enda. Vi har et utviklings- og prosessfokus, 
mer enn resultatfokus, og søker det mer 
enn konkrete mål. Mål når man når jobben 
gjøres skikkelig. 

Ja, Alexander kan fortsatt bli bedre, han 
blir stadig mer erfaren og rasjonell, det er 
fremdeles mulig å hente litt mer trenings-
messig, og det er fremdeles mulig å utvikle 
et enda mer dedikert og sterkt lag rundt 
seg. Jeg syns derfor det er så spennende 
det som skjer i Katusha, fordi vi får være 
med på den prosessen. 

STEIN ØRN 
Født 1968.  
Trener og stefar for Alexander Kris-
toff. Lege og spesialist i indremedi-
sin. Også lege for sykkellandslaget. 
Har også en rolle i Coop-Østerhus 
Ridley som trener og med sportslig 
ansvar. Han er også med på å trene 
klassikerlaget i Katusha. Har også en 
finger med i spillet når det gjelder 
rytterlogistikk i Katusha.

“ Det er ikke tvil om at vi nok over lang 
tid har vært opptatt av bruttokapasite-
ten i form av fettfor-brenningskapasitet 
som helt sentral evne for en syklist som 
vil lykkes som senior på toppnivå.”
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DET VAR EN VANSKELIG OPPGAVE FOR DANMARKS 
MESTVINNENDE RYTTER, ROLF SØRENSEN, Å VELGE UT 
BLANT 53 SEIRE PÅ 17 SESONGER, MEN HER KOMMER 
LIKEVEL DE 10 BESTE.
TEKST: KIM PLESNER

Rolf Sørensens beste prestasjoner 
– ifølge Rolf Sørensen

TOPP

10

1. SEIEREN I FLANDERN 
RUNDT – 1993 
Hvis jeg skal velge én, så velger jeg 

Flandern, selv om den og Liège rangerer 
stort sett like høyt. I min verden er Flandern 
det vanskeligste sykkelrittet som finnes. Pa-
ris-Roubaix er også vanskelig, men Flandern 
er fortsatt noe spesielt.

2. SEIEREN I 
LIÈGE- 
BASTOGNE- 

LIÈGE – 1993 
Som sagt er det vanskelig å 
velge den ene fremfor den 
andre når det gjelder de to 
monumentene jeg har vunnet. 
De to seirene er i en klasse for 
seg, det sier seg selv.

3. SEIEREN I  
TIRRENO- 
ADRIATICO – 1987 

Det store gjennombruddet mitt og der 
hvor jeg tenkte: “Okay, dette kan bli til 
noe veldig stort.” Jeg slo Francesco Moser 
på en fem kilometer lang enkeltstart, hvor 
jeg faktisk veltet underveis. Med knapt to 
kilometer til mål, hvor min far sto i veikan-
ten, ledet jeg med 24 sekunder. Men så 
velter jeg og taper det meste av forspran-
get, men vinner likevel enkeltstarten med 
et eller to sekunder.

4. SEIEREN I  
PARIS-TOURS – 1990 
Det var et World Cup-løp og hørte til i den 

helt store kategorien da jeg vant det. Også den måten 
jeg vant på. Vi kjørte 60 kilometer ut, Phil Anderson, 

Andreas Kappes og jeg, og så klarte vi faktisk å 
hente inn Kim Andersen som var på vei tilbake.  
Den eneste som kommer opp bakfra er Maurizio 

Fondriest. Jeg tror vi holder hjem med omkring 
et halvt minutt, og så slår jeg altså de raskeste 

deltakerne i spurten med over en sykkel-
lengde. En virkelig herlig seier, hvor det 

ellers ikke hadde gått så bra tidligere i 
sesongen.

5. SEIEREN PÅ ETAP-
PEN TIL SUPERBESSE 
I TOUR DE FRANCE  

– 1996 
Det er selvfølgelig en stor etappe, bare 
noe jeg kunne drømme om. Jeg hadde ikke 
trodd jeg kunne vinne en slik vanskelig 
en. Sitter i en knallhard finale med Bartoli, 
Savoldelli og Boardman, som jeg kjørte 
fra. Vi blir hentet i finalen av Luc Leblanc 
og Richard Virenque, det var de tøffeste 
guttene.

2
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9. SEIEREN PÅ ETAP-
PEN TIL SALERNO I 
GIRO D’ITALIA   

  – 1995 
Den eneste etappen jeg vant i Giroen skal 
selvfølgelig også med. Jeg hadde laget et 
hav av topp tre-plasseringer på etapper i 
Giro d’Italia og lå og førte poengkonkur-
ransen mange år på rad, men manglet den 
forløsende seieren. Så den var viktig både 
for laget og for meg. I et år hvor jeg ellers 
ikke hadde de helt store resultatene.

6. SEIEREN I ETAPPE-
RITTET I TOUR DE 
FRANCE  – 1991 

Det som gav meg den gule ledertrøya, og 
noe som vi virkelig hadde jobbet for hos Ari-
ostea. Men de trodde faktisk ikke helt på det, 
de unge guttene. Vi var jo et relativt ungt lag, 
unntatt Moreno Argentin, som var en stor 
stjerne. Vi hadde ikke regnet med vi skulle 
vinne den der, det kan jeg love deg. Det 
var virkelig noe jeg hadde jobbet for, 
og vi hadde trent mye i disiplinen, 
den gang hvor man ellers ikke 
trente særlig mye lagkjøring.

8. SEIEREN PÅ ETAP-
PEN TIL MONTPEL-
LIER I TOUR DE 

FRANCE  – 1994 
Et langt utbrudd på en vanskelig etappe. 
Vi var i utbrudd mange ganger i starten og 
hadde vanskelig for å komme avgårde. Så 
var Pantani med, men ikke Indurain, så vi 
ble hentet inn flere ganger, og så lykkes det 
helt mot slutten å få det riktige utbruddet 
etablert. Det var en etappe hvor 22 mann 
stoppet på grunn av varmen. Det er nær-
mest det høyeste antallet i Tour-historien. 
Det var 40 varmegrader i skyggen.

10. SØLVMEDALJEN 
VED OL I ATLAN-
TA – 1996

Det var et nederlag akkurat da jeg kjørte 
over streken. Men det var det første OL for 
de profesjonelle, og noe jeg selvfølgelig 
hadde vært kjempegira på. Og så hadde 
jeg den luksusen å ha Tour-vinneren Bjar-
ne Riis som hjelperytter.

7. SEIEREN I RUND UM 
DEN HENNINGER 
TURM – 1993 

Jeg vinner løpet alene uken etter Liège. 
Dengang var det et World Cup-løp med 
hele bataljen. Jeg kjørte alene de siste to-tre 
omgangene inne i Frankfurt. Et løp som litt 
etterhvert har mistet sin status.
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FAKTA- STYRKEPRØVEN 

De fem distansene:
Trondheim-Oslo 550 km, 3500 høydemeter
Dombås-Oslo 353 km, 2700 høyde- meter
Lillehammer-Oslo 190 km, 1800 høydemeter
Gjøvik-Oslo 147 km, 1.570 høydemeter
Eidsvoll-Oslo 74 km, 729 høydemeter
Les mer på www.styrkeproven.no
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IF Frøy i  
soloppgangen.
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Siden 1967 har ukuelige ryt- 
tere hvert år i slutten av juni 
begitt seg ut på de 550 ki-

lometerne mellom Trondheim til 
Oslo – bedre kjent som sykkelrit-
tet ‘Styrkeprøven’. Det betraktes 
som Nordens hardeste løp, men 
fører til gjengjeld deltakerne 
gjennom Norges beta- gende og 
vakre fjell underveis.

Om man ikke er helt klar for en 
550 kilometer-distanse, er det 
fire andre distanseutfordringer, 
der Styrkeprøven  Peugeot Grand 
Prix på 190 kilometer mellom 
Lillehammer og Oslo er  veldig 
populær – og har status som det 
uoffisielle norgesmesterskapet i 
turritt. Her viser vi et utvalg av de 
beste øyeblikkene fra  løpet i år.

STYRKEPRØVEN 2015 I TALL
Antall deltagere: 5.545 
Antall deltagere fra Norge: 5.173 
Antall deltagere fra  
Danmark: 55
Antall nasjoner: 30

‘STYRKEPRØVEN’ 
– det uoffisielle  norgesmesterskapet

TEKST: REDAKSJONEN • FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM & STYRKEPRØVEN AS

Team Steen 
& Lund

Team Rynkeby
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Når man ser Team Rynkebys 
profesjonelle foretak i dag, 
er det vanskelig å forestille 
seg at alt startet for drøyt 15 
år siden over en fatøl under 
firmaets julebord.
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Ideen om å sykle til Paris 
oppstod for snart 15 år siden. 
En av Rynkeby Foods’ med-

arbeidere, Knud Vilstrup, fikk i 
2001 en løs idé om at han skulle 
komme i bedre form samtidig 
med at han fikk en opplevelse 
ut av det. Denne tanken luftet 
han under Rynkebys julebord 
senere samme år.

“Knud står med en fatøl i hån-
den til julebordet og sier til et par 
kolleger ’Hei, skulle vi ikke bare 
ta og sykle til Paris? Så kan vi se 
avslutningen på Tour de France 
også?’,” forteller Carl Erik Dalbø-
ge, direktør i Rynkeby Fondet.

Knud Vilstrup fikk et par 
dager senere sponset juice til 
turen, 50 000 kroner til å starte 
opp prosjektet og et krav om 
at det måtte være minst 10 
deltakere på turen. Laget ble 
samlet i løpet av våren 2002 
under navnet 'Team Rynke', som 
besto av 11 ryttere og én enkelt 
hjelper i minibuss på den drøyt 
1200 kilometer lange turen fra 
Ringe til Paris.

Å gjenta en suksess
Team Rynkeby ble ikke stiftet 
som et veldedighetsprosjekt, 
men da rytterne vendte hjem 

fra første tur i 2002, hadde de 
38 000 kroner i overskudd, og 
de besluttet seg for å donere til 
barnekreftavdelingen på Oden-
se Universitetshospital. Etterføl-
gende overtalte Knud Vilstrup 
direktøren for Rynkeby Foods, 
Jørgen Dirksen, til å investere 
penger i prosjektet igjen.

“De første årene tenker man 
’ja, det var jo ganske morsomt, 
og husker dere…, men det er 
noe som vanligvis dør ut like 
stille igjen. Men dette nekter å 
dø. Folk har hatt en god opp-
levelse, og de 11 som var med 
kjenner alle sammen en nabo 
eller en kollega. De første årene 
er det et lag og et sted mellom 
15 og 20 mennesker som drar 
av gårde. Og så skal vi til 2008 
hvor jeg er med, før det begyn-
ner å ta fart. Der er vi fire lag i 
alt,” sier Carl Erik Dalbøge.

“Jeg var med første gang litt 
ved en tilfeldighet. Jeg har i 
mange år vært involvert i dansk 
basketball og var i den forbin-
delse i Madrid for å se finalese-
rien ved Europamesterskapene. 
Der møter jeg en som skal være 
med på Team Rynkeby. Han 
sier ’Carl Erik, det må da være 
akkurat noe for deg?’

TILFELDIG 
  SUKSESS

TEAM RYNKEBY

På første tur fra Ringe til Paris for 15 år 
siden var det 11 ryttere og én hjelper i 
minibuss. I dag sykler over 1500 av sted 
til Tour de France-avslutningen sammen 
med Team Rynkeby – med lagånd og 
grasrotsfornemmelsen intakt!
TEKST: KIM PLESNER • FOTO: JÖRGEN SAXERYD



To forskjellige organisasjoner
I dag er Carl Erik Dalbøge 
direktør i Team Rynkebyfondet. 
Selv om det er Rynkeby Foods 
som står bak Team Rynkeby, så 
er de to organisasjonene helt 
adskilt etter etableringen av det 
nye fondet.

“Det er ikke min oppgave å 
ivareta Rynkeby Foods’ interes-
ser,” forklarer Carl Erik Dalbøge. 
“Team Rynkeby er et prosjekt 
som har tre formål: Man får en 
sunnere livsstil, gjør noe bra for 
barnekreftforeningen og man 
deltar i et sterkt forpliktende 
fellesskap.”

Rynkeby Foods betaler likevel 
alle vesentlige kostnader i 
forbindelse med prosjektet, 
og selv om det i prinsippet er 
snakk om to forskjellige organi-
sasjoner, er det selvfølgelig en 
viss sammenheng.

“Hvis Team Rynkeby opp-
fattes positivt som noe sunt 
med et edelt formål, så er 
det nok ingen tvil om at den 
positive effekten smitter av på 
forbrukerens oppfattelse av 
virksomheten Rynkeby. Og, ja 
det er i virksomhetens visjoner 
og idégrunnlag noen verdier 
som naturlig nok er ført over 

i Team Rynkeby. Men prosjek-
tet omkring sykkellaget er på 
ingen måte uttenkt av salgs- og 
marketingfolk. Det er det vakre 
i dette prosjektet. Det er gras-
røtter som har tenkt fullstendig 
ikke-kommersielt ut fra egne, 
private ønsker,” understreker 
Carl Erik Dalbøge.

Norden og Paris støtter opp
I fjor bestod Team Rynkeby av 
1200 ryttere som i juli måned 
satte kursen mot Paris. I år var 
tallet oppe i 1450 og ambisjone-
ne for neste år er 1650 deltakere 
og 400 servicefolk.

“Vi har tre lag i Norge og Fin-
land, åtte lag i Sverige og et lag 
på Færøyene. Det er fire år siden 
vi startet opp i Sverige. Laget fra 
Færøyene seiler til Danmark og 
kjøres i buss ned til Padborg. I 
fjor hadde mannskapet om bord 
på fergen samlet inn 10 000 kro-
ner til barnekreftforeningen. Like 
bra gikk det dessverre ikke for 
færingene da de skulle sykle før-
ste etappe sydover fra Padborg,” 
forteller Carl Erik Dalbøge. “Da 
de hadde syklet 50 kilometer 
møtte de plutselig et byskilt hvor 
det stod Padborg på. De hadde 
simpelthen syklet i ring. Denne 

“Vi må finne en måte  
vi kan kjøre parade- 

kjøring på, med store, 
voksne menn på 100 kilo 

som kjører med tårer i 
øyekrokene mot mål.”

DELTAKERE OG DONASJONER

2002 38.000 DKK
(11 ryttere)

2006 243.400 DKK
(21 ryttere)

2010 4.720.000 DKK 
(311 ryttere på åtte danske lag)

2014 36.128.000 KR. (1.151 ryttere på 16 danske, seks svenske, et 
finsk, et norsk, et færøysk og et australsk lag).



historien ble flittig lest på sosiale 
medier. De kom først frem til 
hotellet i Nord-Tyskland klokken 
22.30.”

Team Rynkeby har nærmest 
vært en stor suksesshistorie. 
Men et så stort prosjekt skaper 
selvfølgelig også utfordringer, 
ikke minst av logistisk karakter 
underveis.

“En av de største utfordringe-
ne har vært å få en positiv 
dialog i forhold til den hjelpen 

vi trenger når vi avslutter i den 
franske hovedstaden. Vi må 
finne en måte vi kan kjøre para-
dekjøring på, med store, voksne 
menn på 100 kilo som kjører 
med tårer i øyekrokene mot 
mål. 1400 mennesker gjennom 
Paris, det krever hjelp fra poli-
tiets side. Men vi har fått stor 
hjelp av det franske turistbyrået 
i København og den franske 
ambassaden, så da ser det ut til 
at vi har den formen for samar-

beid vi ønsker,” konstaterer Carl 
Erik Dalbøge.

Skoleløpet
Det neste store prosjektet for 
Rynkeby blir et samarbeid med 
skoler landet rundt med et årlig 
mosjonsløp for barn, Team Ryn-
keby Skoleløpet, hvor foreldre 
og familiemedlemmer skal sam-
le inn penger til gode formål, alt 
etter hvor langt barna løper.

Prosjektet er inntil videre blitt 
testet på 115 skoler i hele lan-
det, og det er samlet inn over 
fem millioner kroner allerede. 
Derimot er det ingen aktuelle 
planer om å endre Team Rynke-
bys sykkelprosjekt.

“Det er selvfølgelig alltid spen-
nende med produktutvikling. På 
den andre siden er det også en 
idé i å holde fast ved ting som 
fungerer. De løper jo fortsatt 100 
meter-løp i de olympiske lekene. 
Vi skal endre hvis det er grunn 
for å endre, men holder fast i de 
tingene som det er grunn for å 
holde fast i,” lyder det fra Carl Erik 
Dalbøge, som i fjor var med på å 
samle 36 millioner inn til barne-
kreftforeningen. Disse tallene blir 
med sikkerhet enda større i år. 

CARL ERIK DALBØGE
Er direktør i Team Rynkeby 
Fondet, etablert for halvannet 
år siden, og som nå driver alle 
de aktivitetene som har med 
det etterhvert legendariske syk-
kelprosjektet å gjøre. Dalbøge 
har siden september 2009 hatt 
ansvaret for Team Rynkeby, 
men frem til februar i fjor jobbet 
han som konsulent for Rynkeby 
Foods - firmaet bak sykkellaget.

TEAM RYNKEBY
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Lagtempoetapper 
 i verdensklasse

HHva var ditt eget forhold til å 
kjøre på lag som rytter?
Jeg elsket det. Noen av mine 
beste øyeblikk var på lagkjørin-
gene. Litt fordi det var der man 
følte seg mest som en del av 
laget. Men også fordi jeg likte 
spenningen. Hvert sekund kunne 
katastrofen inntreffe, hvis man 
for eksempel traff en lagkamerats 
hjul. Så når man gjennomførte 

MIN SPISSKOMPETANSE

MATT WHITE:

en god lagkjøring, var følelsen 
alltid en kombinasjon av letteste 
og glede.

Hva gjør Orica-GreenEDGE så 
gode på lagkjøring?
Mange av rytterne våre bor i 
Girona (Spania, red.). Dermed 
kan de ofte trene sammen, uten 
at vi nødvendigvis behøver å 
opprette en egen treningsleir. 
Og så tar vi det veldig seriøst. 
Uansett hvilket løp vi stiller opp 
i, så går vi inn for oppgaven 
med det formålet å alltid få 
det beste resultatet. Bare den 
mentale delen og fokus på de-
taljer, skaper ikke bare'marginal 
gains', men 'major gains'. Den 
siste tingen er at mange av våre 

ryttere kommer fra banesykling, 
hvor de har vunnet verdens-
mesterskaper og olympiske 
medaljer.

Utover trening i å ligge på 
hjul, hva gjør baneryttere så 
gode til lagkjøring?
For meg er det viktigste at de 
på banen er vant med å håndte-
re situasjoner hvor de er under 
et enormt press. Både på banen 
og i lagkjøring kan du ikke 
tillate deg å gjøre særlig mange 
feil. Jeg mener personlig at en 
finale i fire kilometer lag-forføl-
gelsesritt nok er den disiplinen 
i sykkelsporten med aller mest 
press på utøverne. Det er fire 
mann på den andre siden av 
banen du kjører mot. Gjør du 
en eneste feil i løpet av de små 
fire minuttene løpet varer, er 
det over. Har du et par ryttere 
som er vant til å håndtere den 
slags press, har det en enormt 
positiv effekt på lagkameratene, 
spesielt de yngre rytterne.

Hvor mye trener dere lagkjø-
ring på Orica-GreenEDGE?
I sesongen trener vi faktisk ikke 
særlig mye. Vi trener det på 
treningsleirene våre i oppbyg-
ningsfasen, hvor vi deler laget 
opp i ulike grupper. Det mest 
fryktinngytende for en rytter 
som ikke er tempospesialist 
eller ikke vant til å kjøre som 
lag, er det ukjente. De har ofte 
ikke en fornemmelse av hvor 
sterke de er i en lagkjøring. 
Derfor er det viktig, av og til, å 
trene disiplinen med hele laget. 

ORICA-GREENEDGE
Australsk profesjonelt sykkellag, etablert før 2011-sesongen. Fra og med 
2012 har de kjørt på World Touren, sykkelsportens høyeste nivå. Blant 
lagets største stjerner er Simon Gerrans og Michael Matthews samt 
den talentfulle dansken Magnus Cort. Tross lagets korte levetid har de 
allerede vunnet lagkjøringer i Giro d’Italia, Tour de France og  
Tirreno-Adriatico.

Det australske laget Orica-GreenEDGE 
har i de siste sesongene vært verdens 
beste når det gjelder lagkjøring. Vi 
spurte sportsdirektøren Matt White hva 
hemmeligheten deres er?
TEKST: KIM PLESNER • FOTO: ALL OVER PRESS
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Men ute i de enkelte rittene er 
det sjeldent man har mulighet 
for å trene på selve ruten. Da vi 
vant etapperittet Giro d’Italia i 
år, var vi kun ute og trillet gjen-
nom ruten en enkelt gang om 
formiddagen.

Hvor stor forskjell kan du gjøre 
som sportsdirektør under en 
lagkjøring?
Det kommer an på hvordan ru-
ten ser ut. På en veldig teknisk 
rute er det viktig å hele tiden 
kunne gi rytterne relevant infor-
masjon om sving, rundkjørin-
ger og så videre. På de lengre 
distansene er det viktigste å 
sørge for at rytterne holder rett 
tempo. Tidligere hadde vi en 
tendens til å legge ut litt rolig 
og så være sterke på den siste 
delen av ruten. Nå har vi funnet 
et bra tempo, der vi kjører ras-

kere i starten, men har klarer å 
beholde vår sterke finish. Og så 
har jeg fått så mye erfaring med 
de rytterne vi har på laget ak-
kurat nå at jeg simpelten kan se 
fra bilen om den ene eller andre 
har en god eller dårlig dag. Det 
betyr at jeg noen ganger ber en 
rytter om å la være med å ta så 
mange føringer, hvis han ikke er 
sterk nok den dagen.

Hvem er den viktigste rytteren 
på Orica-GreenEDGE i  
lagkjøringene?
Hvis jeg skal fremheve en, må 
det være Svein Tuft. Jeg har 
vært på lag hvor vi har hatt 
tempospesialister som Bradley 
Wiggins eller David Millar. Men 
noen ganger har de så høyt et 
nivå at de kan risikere å ‘knuse’ 
de øvrige rytterne på laget ved 
å kjøre med for høyt tempo. 

Svein derimot er litt av en 
dieselmotor. Han er en av de 
eldste rytterne på World Touren 
og er ikke eksplosiv som mange 
andre ryttere. Men når han 
først kommer i gang, kan han ta 
noen ekstremt lange føringer, 
og så har han en fantastisk 
fornemmelse for hvordan tem-
poet skal settes, og hvordan de 
andre rytterne har det. Når det 
så er sagt, har vi en rekke andre 
viktige ryttere til fellesstart, for 
eksempel Michael Hepburn, 
Luke Durbridge, Sam Bewley og 
Brett Lancaster. 

“ Nå har vi funnet et bra tempo, der 
vi kjører raskere i starten, men har 
klart å beholde vår sterke finish.”

Mange av lagets ryttere 
bor i den spanske byen 

Girona og har derfor mu-
lighet til å trene sammen 

relativt ofte.

MATT WHITE
Født 22. februar 1974.
Ledende sportsdirektør hos 
Orica-GreenEDGE siden 2012 
og tidligere sportsdirektør hos 
Garmin-Slipstream i perioden 
2008-2010. Som aktiv kjørte han 
for blant andre US Postal, Cofidis 
og Discovery Channel-mannska-
pene. White var mest kjent som 
en særdeles habil hjelperytter, 
men nådde likevel å vinne en 
etappe i Schweiz Rundt i 1999 
som sitt største resultat.
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GUIDE

 På landeveissykkel i 

ville og varierte Norge
Norge har et variert landskap, storhet som få og en god infrastruktur som gjør en 
reise med landeveissykkelen bak på bilen til et frirom for både sjel og lårmuskler. 
Det samme gjør terrenget, hvor selv de mest kresne supermosjonister kan finne 
stigninger og utforkjøringer av enhver vanskelighetsgrad. 
TEKST: CHRISTIAN MØLLER NIELSEN
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Nordøst for Kristiansand 
ligger Grimstad med de 
to sykkelsportsberømte 
bysbarn Thor Hushovd og 
Dag-Otto Lauritzen. Byen 
er stolt av sin sykkelhis-
toriske arv, og kombinert 
med den hyggelige 
stemningen samt Sørlan-
dets foretrukne klima og 
gode badestrender gjør 
det området perfekt til en 
rask tur for mosjonister 
med trang til variasjon 
uten å måtte reise langt. 
Inne i landet venter korte, 
til tider bratte stigninger 
og store skoger som 
skjermer for vinden, mens 
kysten byr på en kjølende 
bris og mange muligheter 
for kaféstopp eller en 
dukkert. Hushovds hjem-
by er vant til sykling, så 
alle vil føle seg velkomne 

uansett nivå. I tillegg er 
det et vell av sykkelarran-
gementer å sikte etter. 
Hvem: Det sydligste 
Norge har jo ingen fjell, 
men landskapet har sine 
utfordringer. Alle kan 
likevel være med, og 
med masse sykkelstier 
og småveier kan de aller 
minste også trives. 
Sykkelterreng: Flatt 
langs kysten, og lettere 
kupert inne i landet.
Severdigheter: 
Karakteristiske, hvite tre-
hus og en av våre største 
trekirker, samt forfatteren 
Henrik Ibsens museum og 
et sjøfartsmuseum.
Andre aktiviteter: 
Båtturer i skjærgården og 
bading i havet. Fiske og 
gåturer er andre populæ-
re aktiviteter.

Opphold: Tre hoteller i 
Grimstad og et i Fevik har 
Syklist Velkommen-mer-
ket. Spredd langs 
kysten ligger de velkjente 
hotellkjedene, de billigere 
campingplassene og 
leiehytter.

Fakta: Dra forbi So-
renskrivergården, hvor 
Grimstads turistkontor 
ligger, og ta en selfie ved 
‘Thor Hushovds plass’, 
en lokalitet oppkalt etter 
byens egne sykkelbe-
rømthet. 

Grimstad
PÅ HJUL AV NORSKE 
TOURSTJERNER

Norge er både likt og ulikt 
når man sammenligner 
med klassiske sykkel-

destinasjoner sydpå. Familier 
som vil kombinere sykling med 
avslapping og opplevelser for 
barna vil finne store mulighe-
ter i områder av Norge som 
har spesialisert seg i nettopp 
denne målgruppen. Været kan 
være noe ustadig, spesielt langs 
kysten og i fjellene, og levekost-
nadene er høye sammenlignet 
med sydligere sykkeldestinasjo-
ner, men investeringen lønner 
seg i form av god asfalt til selv 
de minste bygder og opp over 
selv de fjerneste fjellsider, hvor 
syklisten ofte er helt alene på 
veien.  Vi nordmenn verner om 
friluftslivet vårt, og det betyr at 
overnatting er tilgjengelig på 
tilsynelatende utilgjengelige 
steder, hvor man kan få en solid 
porsjon husmannskost og en 
uspolert utsikt i tillegg. Vårt 
lands topografi passer godt til 
bilferie, men det gode nettverket 
med fly og tog gjør det mulig 
å reise rundt med sykkelen fra 
sted til sted. 

Spesielt for sykkelfolket
Syklist Velkommen er Norges 
offisielle sykkelferiekampan-
je – se etter Syklist Velkom-
men-skiltene på hotellene, som 
betyr muligheter for reparasjon, 
oppbevaring, service og vel-
prøvde sykkelruter i nærheten. 
Turistbyråer og sykkelklubber er 
andre gode kilder til sykkelinfor-
masjon og lokalkjennskap som 
kan gjøre forskjellen på gode og 
dårlige sykkelturer i et land der 
naturen hersker. CyclingPlanet 
har her satt sammen en guide 
som spenner like langt som Nor-
ge selv; avslappende omgivelser 
i syd, villmark i øst, utfordrin-
ger i fjellene, vakre fjorder og 
spektakulære omgivelser høyt 
mot nord. 

Fo
to

: M
at

tia
s 

Fr
ed

rik
ss

on
/v

is
itn

or
w

ay
.c

om

Fo
to

: H
an

ne
 F

ey
lin

g

Foto: Monica Iversen/BL-GK/Gildeskaal 

CYCLINGPLANET

G
ETAWAYS i  NORGE

20 15



52 CYCLINGPLANET | AUGUST 2015

Snøbyger i juni og piggdekk 
i september. Sykkelmo-
sjonister som trosser det 
komfortable liv og reiser til 
Troms i Nord-Norge bør for-
berede seg på litt av hvert. 
Men belønningen er et stille, 
storslått og unikt landskap, 
hvor smale veier med en 
utrolig utsikt slynger seg 
langs den røffe kystlinjen. 
Sommeren på disse kantene 

er kort, men temperaturen 
i høysommeren kan godt 
bevege seg opp over 20, og 
solen skinner døgnet rundt 
fra mai til juli. For den even-
tyrlystne og velforberedte 
mosjonisten er det store 
muligheter for å oppleve 
et sykkellandskap hvor få 
biler forstyrrer rytmen, og 
lungene fråtser i den rene 
sjøluften. 
Hvor: Tromsø i Troms fylke 
er den opplagte sykkelde-
stinasjonen på grunn av 
tilgjengeligheten og utval-
get av asfalterte veier. Arctic 
Race of Norway starter i 
år et stykke syd for byen – 
sjekk ruten for ytterligere 
reiseinspirasjon. 
Hvem: Erfarne mosjonister. 

Veiene er primært kystveier, 
så været kan skifte raskt, 
og man må hele veien rundt 
– eller snu – for å komme 
hjem. 
Når: Veiene er som regel 
isfrie senest i april, men mai 
og juni er usikre, så høysom-
meren er best. Piggdekk 
anbefales fra september og 
utover. 
Sykkelterreng: Flatt 
til lett kupert og vindblåst 
langs kysten. Mulighet for 
flere hundre høydemeter på 
veier inn over land –  
psykkel.net/tur_tromso.htm 
har en detaljert guide. 
Severdigheter: Polarmu-
seet og det barnevennlige 
akvariet Polarium er gode 
steder å besøke for en 

familie. Og så selvfølgelig 
naturen. 
Andre aktiviteter: Kafé 
og byliv, båtturer, fiske 
og helikopterturer står på 
planen når sykkelen står 
stille. Daglige midnattskon-
serter i Ishavskatedralen om 
sommeren. 
Opphold: Byen har de 
forventede hotellkjedene. 
Sommerøy Arctic Hotel ca 
70 km unna er et alternativ i 
mer idylliske omgivelser. 
Fakta: Kjennskap til været 
og hvor det er undersjøiske 
tunneler og dårlige veier kan 
avgjøre om turen blir god, 
så ikke nøl med å spørre de 
lokale syklistene.

Tromsø
PÅ NATURENS PREMISSER I 
DET HØYE NORD

Hvis en ferien med raceren 
skal være tøff, finnes det 
stigninger i Jotunheimen 
som kan konkurrere med de 
vanskeligste i Syd-Europa. 
Men det kan være lurt å 
plassere seg et sted i nasjo-
nalparken som samtidig gir 
variasjon og overkommelige 
rundstrekninger. Derfor er 
området lenger syd bedre 

egnet som base, hvor man 
kan kjøre videre inn i Jotun-
heimen. Skisportsstedet 
Beitostølen satser på syk-
kelturisme om sommeren 
og ligger godt plassert på 
terskelen til nasjonalparken 
med innsjøer rundt om og 
flatere landskap lengre mot 
syd. Beitostølen ligger høyt, 
og med utsikten og luften i 

fjellet er en tur på raceren 
her noe man sent glemmer.
Hvor: Beitostølen ligger 
drøyt 200 km nordvest for 
Oslo i området Valdres, som 
av mange regnes som Nor-
ges beste sykkelområde. 
Hvem: De fleste vil kunne 
finne en rute med passende 
nivå, men man er i fjellene, 
så formen skal være på 
plass.  
Når: Fjellene lenger mot 
vest tar størstedelen av 
regnet, så her er det relativt 
tørt. Juni er statistisk sett 
den beste måneden, men 
man bør fortsatt være forbe-
redt på kulde i høydene.
Sykkelterreng: Flatt 
rundt innsjøene og på ruter 
målrettet familier. På side-
veiene som fører bort fra 
elver og daler blir det fort 
bratt. Inne i Jotunheimen 
troner stigningen til Juvass-
hytta – 1300 høydemeter på 
knapt 14 km.  
Severdigheter: 
Stavkirker er et utbredt 
fenomen i Valdres, men 

naturens dominans betyr at 
severdighetene spesielt er 
de naturskapte. 
Andre aktiviteter: 
Gåturer, fiske og båtturer 
på innsjøene og et vell av 
sommeraktiviteter for barn. 
Opphold: Et bredt utvalg 
av hytter, leiligheter og 
hotellrom for de fleste 
lommebøker. Hvis tanken 
om skidestinasjon ikke er 
tiltalende, ligger hyggelige 
Fagerlund Hotell knappe 40 
km mot syd. 
Fakta: Vent et år eller to 
med å reise, og tren opp til 
Jotunheimen Rundt – et 430 
km langt midtsommerløp 
med 4609 høydemeter, hvor 
rytterne starter om kvelden 
og kjører natten igjennom.

Beitostølen
VEKSLENDE TERRENG  
VED FJELLENES FØTTER
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Østlandet i Norge virker til-
trekkende på den eventyrlyst-
ne syklisten med dype skoger, 
innsjøer og stillhet. Nasjo-
nalparken Femundsmarka 
med den langstrakte innsjøen 
Femunden og Klarälven er 

naturperler som gir en flott 
utsikt fra de relativt utra-
fikkerte veiene. Utvalget av 
asfalterte veier er ikke stort, 
så en reise til området er mest 
givende hvis man tør å utsette 
sykkelen for grusveier. Men så 
kommer man også for alvor 
tett på naturen og stillheten - 
langt fra fjelltoppenes blest og 
de vestlige fjordene. Ikke så 
langt fra Femundsmarka ra-
ger Rondanes fjell opp, og sett 
fra østsiden er det lett å forstå 
hvorfor mange kunstnere har 
brukt disse fjellene som motiv. 
Villmarksfølelsen er områdets 
styrke, uansett om sykkeltu-
ren foregår på asfaltvei eller 
på grus. 
Hvor: Femundsmarka og 
den østlige delen av Rondane 
ligger 300 km nord for Oslo, i 
Hedmark fylke. 
Hvem: Stigninger er lett å 
unngå, så syklister på alle 
nivåer kan finne egnede ruter. 
Variasjonen i aktiviteter gjør 
området velegnet for fami-
lieturer. 
Når: Fra slutten av mai da 

det er snøfritt og frem til 
september. I slutten av juli og 
midten av september kjøres 
Femundrittet, et populært 
mountainbikeritt. 
Sykkelterreng: Flatt rundt 
innsjøene, kupert syd for 
Femunden og nærmere Ron-
dane. De fleste veiene ligger 
i dalene og er derfor relativt 
lette. 
Severdigheter: Nasjonal-
parkenes dominans og de 
små byene viser at de fleste 
severdigheter befinner seg ute 
i naturen. 
Andre aktiviteter: Kano-
padling på innsjøene, gåturer 
og hobbyfiske er populære 
aktiviteter. 
Opphold: Leide hytter er 
den mest utbredte måten å 
overnatte på. Ved Femunden 
ligger Femundtunet Hotel 
med sjøutsikt fra alle rom. 
Fakta: Når du likevel pakker 
bilen, så ta samtidig med 
en mountainbike og få fullt 
utbytte av området. Det gjør 
variasjonen større og åpner 
villmarken opp enda mer.

Nasjonalparken Femundsmarka og Rondane
FRED OG RO I VILLMARKEN
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Bergen, som legger veier 
og gater til VM i lande-
veissykling i 2017, er først 
og fremst en sykkelreise 
verdt på grunn av de dra-
matiske fjordlandskape-
ne både nord og syd for 
byen, hvor Sognefjorden 
og Hardangerfjorden åler 
seg vei østover gjennom 
fjellene. Veiene i og om-
kring byen er naturligvis 
også godt egnet for en tur 
på sykkelen, som tilde-
lingen av landeveis-VM 
vitner om. Med Norges 
nest største by som base 
for oppholdet er det også 
garanti for underhold-
ning når lårene hviler ut. 
Bergen har masse å by 
på for den nysgjerrige 

utover de åpenlyse turist-
fellene på og rundt den 
historiske havnefronten. 
Og så er det lett å komme 
hit for danskene, både 
med bil, båt, tog og fly. 
Hvor: Hardangerfjorden 
ligger kun 100 km syd for 
Bergen, og Sognefjorden 
ca. 100 km mot nord. 
Hvem: Mosjonister 
som tåler stigninger og 
regnvær i et storslått 
landskap, som samtidig 
verdsetter byliv. 
Når: Mai er normalt 
den tørreste måneden. 
17. mai er det mulighet 
for å oppleve den norske 
nasjonaldagen. Det er 
verdt et vårbesøk. 
Sykkelterreng: Fjord-

veiene har overkomme-
lige stigninger, men det 
kan fort komme høyde 
inne i landet. Veien fra 
Jondal til Folgefonna-
gletsjeren ved Hardan-
gerfjorden stiger f.eks. ca 
1200 meter over 18 km. 
Severdigheter: Fredet 
bymiljø, museer og et 
aktivt byliv med et vell av 
festivaler. 
Andre aktiviteter: Tur 
med sporvogn og gondol 
til byfjellene, legenda-
riske Bergensbanen til 
Oslo og akvarium eller 
teknologisk museum for 
barna. 
Opphold: På Stord syd 
for Bergen og i Rosendal 
ved Hardangerfjor-

den ligger flere Syklist 
Velkommen-hoteller. 
I Bergen finnes alt fra 
camping og B&B til de 
største hotellkjedene.
Fakta: Ferger er en del 
av infrastrukturen på 

fjordene i Vest-Norge, 
så sørg for å lese opp på 
ruteplanene og billettpri-
sene før sykkelturen.

Hardangerfjorden
VILLE HØYDEFORSKJELLER  
OG DYPBLÅ FJORDER PÅ VESTLANDET
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CyclingWoman

Luften er tykk av olje og 
spent forventning. Vi 
er på mekanikerkveld 
for kvinner med de 

lidenskapelige guttene fra Team 
Christiania. Menyen denne 
kvelden består av vedlikehold 
av sykler, samt det beryktede 
og fryktede ’skift av slange’ ved 
punktering. Jeg har gledet meg 
sammen med en del andre syk-
kelglade kvinner fra Cycling- 
Woman, for dette med mekanikk 
kan virke litt uoversiktlig. Vi har 
det typisk ikke i genene å skifte 
olje og skru løs på ventiler og 
ordne med slanger. Martin og 
Dennis Eckhof, samt Leo Marcel-
lo utgjør det tekniske eksperttea-
met, og Bikefit-eksperten, Roger 
Kormind, fra Ride4fun kommer i 
tillegg med gode råd omkring vår 
posisjon på sykkelen og optimalt 
kjøp av sykkel.

Stell av sykkel
Først gjelder det stell av sykke-
len. Jeg må innrømme at DET 
kan jeg bli bedre til. Tross 30 
år på landeveien, har jeg aldri 

fått en grundig gjennomgang 
av vedlikeholdet og har tatt litt 
lett på det. Ifølge de mennene 
jeg sykkeltrener med til daglig, 
skal kjeden konstant være så 
ren at man kan spise sushi av 
den. Tenk hvis menn gikk like 
detaljert til verks i sin kjærlighet 
til oss kvinner, som til syklene 
sine og den perfekte looken på 
landeveien. Eksempelvis uttalte 
Leo: “Man masserer og renser 
kjeden”. Er det bare min tanke-
gang som løper løpsk? 

Den heldige kvinnen som 
får tatt frem sykkelen sin som 
eksempel tilhører Kristine 
Kongsbak. Vi flirer alle sammen, 
for mekanikereksperten vår, Leo 
Marcello, gjør store øyne da den 
kommer opp i stativet. Sykkelen 
er ikke kun skitten, den er skitten 
i klumper, ned i kassetten bak og 
i de forreste klingene. Da han har 
kommet seg over sjokket, går han 
videre i gang og legger stolt ener-
gi i selv de minste detaljer. På 
sidelinjen står Kristine og fryder 
seg, for hun får nærmest en ny 
sykkel og sier etterpå begeistret: 

RIKKE LAURSEN
Rikke Laursen har vært sykkeltrener 
i 23 år og er tilknyttet CyclingWo-
man. Hun svarer gjerne på spørsmål 
og kommer med anbefalinger:   
rikke.laursen@cph-relations.dk

SLIK SKIFTER DU SLANGE
Det du skal bruke når du sykler 
ut: to dekkjern, en ny slange, en 
pumpe.  
•  Sjekk dekket først, og se om 

du kan finne synderen. Klem 
centimeter for centimeter.

•  Ta av dekket (KUN på den ene 
siden), ved først å løsne brem-
sen og deretter ’låsen’ (pinnen), 
som løsner hjulet.

•  Slipp ut det siste av luften, og 
bruk de to dekkjernene til å få 
dekket ut over hjulets ramme.

•  Deretter kan slangen lett fåes 
ut.  

•  Sjekk dekket innenfra for 
synderen, ved å la en finger gli 
langs innsiden.

•  Ta den nye slangen og ha i litt 
luft i den, så er den enklere å 
lirke inn under dekket igjen.

•  Når den er på plass, så slipp ut 
luften igjen, så du kan få dekket 
lirket på plass på hjulet igjen. 
Slangen må ikke sitte i klem.

•  Dette gjøres uten dekkjern, da 
det siste stykket er en teknikk 
med håndleddene (men dek-
kjern kan benyttes). Stine slet 
litt med denne delen!

•  Pump opp dekket igjen, og sett 
det på. Husk å spenne bremsen 
igjen og ”off you go.”

SYKLER, DEKKSKIFT
SORTE FINGRE
Etter 30 år i salen var det en fryd for sykkeltrener Rikke 
Cedervall Laursen å lære nye triks, som lynraskt dekkskift 
og sykkelpleie til CyclingWoman’s mekanikerkveld. 
TEKST: RIKKE CEDERVALL LAURSEN

“Noe av det viktigste jeg lærte 
var at man ikke skal være redd 
for å begynne. Frem til i dag har 
jeg behandlet sykkelen som var 
den laget av porselen, men det 
er den jo slett ikke.” 

Skift av slange
Noe av det mest fryktede for 
oss kvinner er tanken på å ha 

GENERELLE TIPS & TRIKS
•  Et dekktrykk på syv BAR anbefales til mosjonstrening. 

Invester i en pumpe som viser BAR, så du alltid har 
rede på dekktrykket ditt før du sykler ut. Det gjør hele 
forskjellen. Kjøp også en liten pumpe du kan ha med 
på landeveien. 

•  Vær OBS på at dekket ditt ikke er satt på med feil 
kjøreretning. Det er piler på dekket.

•  Du bremser vanligvis 70 prosent med forbremsen og 
kun 30 prosent med bakbremsen, så sjekk bremseklos-
sene av og til. Eksempelvis at de ikke går på.

•  Det er mange gode videoer om sykkelpleie på YouTube.

syklet 10-20 kilometer vekk 
hjemmefra og få en punktering. 
Å skulle skifte sin egen slange 
er fryktet i en slik grad at det 
hindrer mange helt fra å sykle 
ut, for ”tenk hvis”. Den myten vil 
vi herved gjerne avlive. Å skifte 
sin egen slange  
kan gjøres på under fem  
minutter, etter litt øvelse. Stine 
Ahrens stilte opp som prøve-
kanin, og da slangen var skiftet 
og dekket var kommet helt på, 
utbrøt hun lettet: 
“Det var da kjempelett”. 

Ikke siste gang
Etter to herlige timer med gode 
tips og triks, avsluttet vi kvelden 
med enighet om å arrangere 
flere slike kvelder. Mytene om 
at kvinner IKKE forstår seg på 
mekanikk ble avfeid, og mytene 
om det beryktede slangeskif-
tet ble avlivet. Hold øye med 
CyclingWoman på Facebook – vi 
er snart klar med en ny kveld. 
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SL PRO BIB-
SHORTS
MED HOO-
KUP-LUKKING

Disse bib-shortsene 
har den nye Hoo-
kup-magnetlukkingen, 
som gjør det like lett 
for kvinner å gjøre sitt 
fornødne når naturen 
kaller, som det er for 
menn.
– kanskje enda lettere.
Pris: 1 399 kr

PROPERO II-HJELM
Alle Specializeds hjelmer for kvinner er med ‘hairport’, 
som gjør det lettere og mer behagelig for kvinner 
med langt hår å bruke sykkelhjelm. I stedet for å skyve 
hestehalen ned i nakken, slik man måtte tidligere for 
å få hjelmen til å sitte korrekt, kan man nå bare ta 
hestehalen/fletten igjennom hairporten og la den sitte 
som normalt.
Pris: 849 kr

ASSOS LAGER 
SYKKELBUKSER FOR  
KVINNER

Assos, som av de fleste be-
traktes som flaggskipet innen 
sykkelbukser, har utviklet en 
ny, kort bukse for kvinner, kalt 
H.laalalai.
Puten inkluderer den nye Gol-
den Gate-teknologien. Det be-
tyr at puten ikke er festet hele 
veien rundt, noe som bidrar til 
en enda bedre passform. Den 
ekstra brede elastikken sikrer 
komfort og lager ikke merker i 
huden. Selv
om det ikke er seler på H.laal-
alai, føler man seg ikke blottet 
på lendestykket, og buksen 
blir sittende der den skal.
Pris: 1 199 kr

CyclingWoman

SLIK RENGJØR DU SYKKELEN
•  Sykkelen skal rengjøres etter hver tur, og har det regnet, må kjeden smøres hver gang.  
•  Er kjeden veldig skitten kan du benytte et degreaser-produkt/kjederens. La det sitte 

litt og skyll av.
•  Skyll hele sykkelen for grus og jord – ikke spyl, da vannet trenger inn i lagrene.
•  Du kan eventuelt bruke en myk børste til å få grus ut av kjeden 

og bakskifteren.
•  Du kan bruke spissen av en skruetrekker til å skrape oljeklum-

per av mellom tannhjulene.
•  De små ’Pulleyhjulene’ på bakskifteren skal ha en omgang. 

SLIK STELLER DU SYKKELEN
•  Bruk Gear floss, som på samme måte som tanntråd 

lett kommer ned mellom leddene i kassetten.
• Når sykkelen er ren må kjeden ha olje.
•  Du kjører kjeden baklengs og legger en mini-dråpe 

på HVERT av de bakerste leddene.
•  Vent eventuelt til neste dag med å tørke av kjeden og 

fjerne overskytende olje.
•  Du må ikke smøre andre steder og spesielt ikke på girene.

1.  Dennis Eckhof fra Team Christiania forklarer tak-
tikken bak bruk av dekkjern for å få av dekket.

2.  Team Christianias, Leo Marcello, fikk en større 
jobb enn forventet da Kristines sykkel skulle 
gjøres ren. Her bruker han en skruetrekker til å få 
av oljeklumpene. 

3.  Kristine, i den blå jakken, lytter intenst til Team 
Christianias gode råd.

4.  Olje er ikke bare olje. Team Christiania anbefaler 
Delta olje til smøring av kjeden, smiler Rikke 
Laursen begeistret.

3

4

2

Utstyr til kvinner

1
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M
at! Noe vi må 
ha for å holde 
oss i live. Noe 
vi må ha nok 
av for å fungere 

optimalt. Men også noe vi ikke 
skal få for mye av, hvis vi skal 
opprettholde en slank figur. Mat 
er opphavet til utallige tanker, 
overveielser og frustrasjon hos 
mange – og kanskje spesielt hos 
mosjonistene. For det kan være 

vanskelig å navigere seg frem i 
ernæringsjungelen, og hva som 
er det helt rette drivstoffet for 
den mosjonsformen vi dyrker.

En ny studie av kvinnelige 
eliteutøvere innen løp og triat-
lon viser at selv blant de aller 
beste er dette med mat veldig 
vanskelig. Faktisk så vanskelig 
at hele 60 prosent av deltakerne 
i studien spiste for lite, og at 63 
prosent ikke hadde regelmessig 

menstruasjon. Og som det mest 
alvorlige så forskerne at nesten 
halvparten av deltakerne hadde 
nedsatt beintetthet – det vil si 
forstadier til beinskjørhet; en 
sykdom som typisk rammer 
eldre kvinner. Og det på tross av 
at kvinnene var normalvektige 
med en gjennomsnitts-BMI på 
cirka 20, gjennomsnittshøyde 
på 169 centimeter og gjennom-
snittsvekt på 59 kilo. Fo
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GJØR DEG KJENT MED DITT

ENERGIFORBRUK
I sportsgrener som sykling, hvor vekten betyr mye, er det blant 
elitatleter en utpreget tendens at det spises for lite. Et problem 
som sansynligvis kan overføres til mange mosjonister. Les her 
hvordan du får nok energi - og dermed unngår å skade både din 
trening, og på sikt også din kropp. 
TEKST: LINE EMILIE FEDDERS

En ny studie viser at 
opp til 60% av kvin-

nelige eliteatleter 
spiser for lite.

GJELDER 
OGSÅ MENN 
Undersøkelser av menn har 
vist at testosteronproduk-
sjonen synker voldsomt hvis 
mennene er i kaloriunder-
skudd og skal trene hardt 
samtidig. En studie har i 
tillegg vist at 25 prosent 
av seniorlandslagsrytterne 
i Frankrike hadde nedsatt 
beintetthet, og et annet at 
50 prosent av de mannlige 
ungdomsrytterne hadde en 
spiseforstyrrelse. 

“ Jeg tror at mange 
vil bli overrasket 
over hvor mye 
mer de kan spise 
og fortsatt holde 
vekten.”
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”Hos en del av utøverne så 
vi fysiologiske symptomer som 
lignet det man ser hos ano-
reksipasienter – eksempelvis 
forhøyet kolesterol og for lavt 
blodsukker,” sir Anna Katarina 
Melin som har laget studien som 
sin ph.d.-avhandling. Hun har 
jobbet som klinisk ernæringsfy-
siolog i Team Danmark i mange 
år, og er cand.scient i klinisk 
ernæring. 

Kaloriunderskudd  
er skadelig
Hun forklarer at årsaken finnes 
i utøvernes kaloriunderskudd. 
Etter en lang rekke målinger og 
et ukelangt forløp hvor utøverne 
førte dagbok over kost og tre-
ning, samtidig med at aktivitets-
nivået ble målt konstant, kunne 
forskerne konstatere at kvinnene 
gjennomsnittslig forbrant om-
kring 3000 kalorier om dagen, 
noen opp til 4000. Men mange 
av dem spiste markant for lite, 
og derfor hadde kroppene deres 
gått i forsvarsposisjon. 

”Når man er normalvektig, 
men har en negativ energibalan-
se, så mister man vanligvis en el-
ler to kilo i starten. Men deretter 
går kroppen i forsvar, for det er 
ikke noe overskudd å tære på. 
Først synker hvilestoffskiftet, 
så kroppen ikke bruker så mye 
energi. Og etterhvert begynner 
kroppen å skru av visse funksjo-
ner. Hos kvinner er menstrua-
sjon og hormonproduksjon et 
smart sted å spare mye energi, 

for det er ikke en livsnødvendig 
funksjon. Og faktisk kan krop-
pen spare opptil 250 kalorier om 
dagen ved å kutte ut menstru-
asjonssyklusen,” forteller Anna 
Katarina Melin.

Mosjonister må også  
passe på
Selv om kvinnene i studien er 
eliteutøvere, tror hun at proble-

CyclingWoman

KARBOHYDRAT  
ER DIN VENN
Blant de utøverne i studien som var 
hardest rammet, var det slående at de 
holdt seg unna ’kompakte karbohy-
drater’ som hvit pasta, honning eller 
energidrikker. Men Anna Katarina 
Melin understreker at hvis man skal 
trene på et høyt nivå med høy intensitet 
og kvalitet, så må det karbohydrater til. 
Det er også viktig for hverdagen, for det 
er hjernens primære brennstoff som sikrer 
konsentrasjonsevne og godt humør.

FARESIGNALER DU MÅ  
HOLDE ØYE MED

Tretthet, uopplagthet, 
dårlig konsentrasjon

 Mageproblemer
Uregelmessig  

eller ingen  
menstruasjon

Dårlige resultater  
av trening

Langsom restitusjon 
og mange skader

TEST OM DU  
KAN SPISE MER
I bodybuilding bruker man-
ge utøvere en teknikk som 
heter ’reverse dieting’, når 
de skal tilbake i ’normal-
form’ etter en konkurranse, 
hvor de har vært trimmet 
helt ned. 
 Det er grovt sagt en om-
vendt slankekur, hvor man 
langsomt setter opp innta-
ket sitt for å gi stoffskiftet 
tid til å tilpasse seg. 
Det kan være en god måte å 
teste om du reellt går rundt 
og er i kaloriunderskudd. 
Ta små skritt og øk inntaket 
med f.eks. 100 kcal om 
dagen pr. uke. Hvis du er i 
underskudd, får stoffskiftet 
ditt tid til å oppregulere 
seg, og hvis du ikke er 
i underskudd kan du se 
resultatet på målebåndet 
etter et par uker og stoppe 
forsøket.

matikken er mer utbredt enn 
først antatt. Utøverne trente i 
gjennomsnitt 11 timer i uka, og 
med utbredelsen av sykling, tri- 
og langdistanseløp kan mange 
norske mosjonister matche den 
mengden. Derfor er det viktig å 
være på vakt. 

”Jeg tror at mange vil bli 
overrasket over hvor mye mer 
de kan spise og fortsatt holde 
vekten,” understreker Anna Ka-
tarina Melin, som i sin tid som 
kostekspert for Team Danmarks 
har opplevd utøvere som gråt av 
lettelse da det gikk opp for dem 

“ Hos en del av utøverne så vi 
fysiologiske symptomer som 
lignet det man ser hos ano-
reksipasienter – eksempelvis 
forhøyet kolesterol og for lavt 
blodsukker.”

at de ikke ville legge på seg ved 
å spise mer, og at de ikke lenger 
behøvde å sulte seg. 

”Og så ble treningen deres 
enda lettere og bedre, fordi de 
fikk både fysisk og mentalt over-
skudd. Det er den der følelsen i 
kroppen av virkelig å ha energi 
man skal se etter. Er man alltid 
trett og uopplagt, og faller kva-
liteten i treningen, så skal man 
overveie om man får nok å spise. 
Man kan spise virkelig mye mat 
uten å bekymre seg hvis man 
trener 11 timer i uken,” tilføyer 
hun. 



ANNONCE
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GearINSPIRASJON TIL UTSTYR

Black Inc Fifty Clincher Full 
Carbon hjul. Kjøpes direkte hos 
produsenten på nett, og bestilles 
med enten DT Swiss 240 nav 
med vanlige stållager, eller Black 
Inc´ eget nav, med Ceramic 
Speed-lager, 700 kr. 
Pris: 13.500 kr. (med Ceramic 
Speed-nav + lager).

Kjør stive hjul
De to danske topplagene Team TREFOR Blue Water og Cult Energy kjører i år på 
samme type nydesignede hjul. Hjulene er stive og komfortable, og kan fås med 
en vekt på bare 1495 gram. Dermed kan de godt brukes oppoverbakke, mens 
den 45mm høye profilen gir gode aerodynamiske egenskaper.

H julene er av den nye typen med 
ekstra bred felg, og er derfor ideelle 
til å kjøre med 25mm dekk på. De 

brede dekkene har etterhvert blitt standard 
i Pro Touren, da et 25mm dekk har lavere 
rullemotstand, er mer komfortabelt, og har 
bedre aerodynamiske egenskaper, dersom 
felgen altså er ekstra bred.

I SAMARBEID MED ALTOMCYKLING.DK

Black Inc fås i tre varianter: Thirty, 
Fifty og Eighty. Fifty er det mest 

alsidige. Her på billedet ses Eighty.
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Sykkelhjelmen alle 
har en holdning til
AeroIsEverything er en 
flittig benyttet hashtag 
i sykkelsport, og denne 
hjelmen er i hvert fall 
Aero, det hersker det 
ikke tvil om. Det er til 
gjengjeld stor uenighet 
om hvorvidt hjelmen er 
pen. De fleste hjelmpro-
dusenter har forskjel-
lige aerodynamiske 
produkter på markedet, 
men få så markante 
som denne. POC er 
blitt ekstremt populært 

det siste året, og blant 
annet det danske 
kontinentallaget Team 
BlueWater TREFOR 
kjører med hjelmen. 
Vær forberedt på en 
kommentar eller to i det 
lokale mosjonsløpet, 
hvis du dukker opp i en 
POC Octal Aero! Men 
kanskje ler du sist når 
du etter 100 kilometers 
sykkelløp har vunnet 
helt opp til to minutter 
på grunn av den økte 
aerodynamiken.  
POC Octal Aero!  
Pris: 2.100 kr.

Topp dekk!
Det har vært mainstream i MTB i flere år, 
og nå er det landeveiens tur til å oppleve 
’slangefri dekk’. Slanger og dekk oppfører 
seg forskjellig når man kjører på dem. 
Slangen skaper nemlig en indre friksjon 
som påvirker rullemotstanden negativt. 
Et setup uten slange har derfor ypperlige 
rulleegenskaper, samtidig som man 
unngår å ’klype’ slangen hvis man kjører i 
et hull. Det krever en spesiell felg hvis du 
skal bruke disse dekkene, og dessverre 
er de ikke helt billige, men - til gjengjeld 
vil du kjøre på de dekkene i verden som 
kommer nærmest følelsen av slangeløse 
dekk– uten å bekymre deg om å måtte gå 
hjem hvis du punkterer. 
Specialized S-Works Turbo  
Road Tubeless 24 mm
Pris: 719 kr. pr. stk.

LÆR Å SI: 
SAYSKY!
Det københavnske merket 
stormer frem på det danske 
sykkelmarkedet.

Retro møter moder-
ne, slik beskriver man 
best SAYSKY som 
produserer sykkel-
klær med påtrykte 
logoer i stedet for 
de ellers så domi-
nerende fargede 
tekstilene. SAYSKY 

leker med en retro 
look, men inkluderer 
også hypermoderne 
elementer, som for 
eksempel ultra-elas-
tiske materialer, der 
klærne smyger seg 
om kroppen og ek-
stra lange aerodyna-
miske ermer. I tillegg 
leker SAYSKY med 
å printe klassiske 
syklist-gloser på 
klærne: på dette 
settet står det ’Stuf-
fed with diamonds’ 
bak på buksen, for 
de som skjønner 
referansen, og de 
påtrykte lynene gir 
en superhelt-look på 
dette antrekket.
Pris: 1.400 kr. pr. sett. 



WATTMÅLERE
Danske Bjarne Riis var 

absolutt foregangs-
mann med wattmå-

ling. Hans seier i Amstel Gold 
Race krediteres stadig (tross 
doping), at han brukte watt-
måling som en av de aller 
første, og det til perfeksjon. 
Det store folkelige gjennom-
bruddet for wattmålere kom 
med Stages, da en wattmåler 
plutselig kunne fås for under 
5000 kroner og ikke krevde 
annen installasjon enn å 

skifte en pedalarm. Siden 
har utviklingen av wattmå-
lere kun gått en vei, de blir 
billigere og mer utbredte. 
Rasmus Fjordside fra ROTOR 
forventer at alle nye krank-
sett og sykler som blir solgt 
om fem år, vil ha en form for 
wattmåler, og at watt vil bli 
en like naturlig del av sykling 
som puls og kadens er i dag.

Tidligere var det kun forbeholdt proffene, men nå har wattmålere 
kommet ned i et prisleie som alle kan være med på. Spørsmålet er ikke 
om du skal ha én, men snarere hvilken én det skal være.

TEMA

PROFFENES VALG SRM  
Krankbasert wattmåler produsert 100 prosent 
i Tyskland, et av de mest pålitelige systemene 
som finnes. Helt ny headunit, PC8, er nå inkl. 
ANT+, WIFI og GPS. SRM er for feinschmecke-
re som vil ha et gjennomtestet produkt. Pris: 
16.000 kr. (wattmåler alene) og oppover, 
Controller PC8, 6.093 kr. 

PEDALBASERT GARMIN VECTOR 
Et system som sitter i pedalene, og derfor lett kan 

flyttes fra én sykkel til en annen. Vector er dobbelt-
sidet, de måler på begge ben, og det kan være gull 

verdt ved gjenopptrening etter en skade. 
Pris: Vector 10.999 kr. Pris: Garmin Vector S 

6.899 kr. (enkeltsidet måling) 

KRANKBASERT ROTOR 
INPOWER 
Rotors nyeste skudd på stammen 
heter INpower og er et krankbasert 
system, likt SRM. Rotor har flyttet 
elektronikken inn i kranken, så 
kranksettet nå fremstår helt strøm-
linjet. Eier du allerede et ROTOR 
kranksett, kan du oppgradere det 
med ’Left arm only’ for 5399 kroner. 
Pris: 6.499 kr.

REBELLEN STAGES 
Den frekke gutten i klassen. Stages sitter i peda-
larmen og er kompatibel med et spesielt shimano 
kranksett (men også andre systemer), hvor man tar 
av venstre pedalarm, og erstatter den med Stages 
pedalarmen. Stages samarbeider med din Garmin 
eller andre ANT+ enheter. Pris: 4.985 kr.

ANT+ er den mest 
brukte trådløse 
teknologien 
som gjør at 
puls, kadens og 
wattmålere kan 
kobles med din 
GPS-enhet på 
sykkelen.   Alle 
nevnte wattmåle-
re benytter ANT+

NAVBASERT POWERTAP G3 
En klassiker som sitter i navet på hjulet. Powertap G3 er 
et gjennomtestet system, lett å flytte fra sykkel til sykkel. 
Importøren tilbyr å bygge G3 inn i alle gjengse hjulsett 
for 200 kroner. Pris: 5.900 kr. 

Gear I SAMARBEID MED ALTOMCYKLING.DK
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Slå to fluer med ett smekk: Få de nybarberte bena til å 
se knivskarpe ut og få varmen samtidig. Alle proffene 
gjør det, så det bør du også. Denne varmekremen fra 
Morgan Blue kommer i oljeform, derav kallenavnet 
’lireolje’. Varmekremen fra Morgan Blue er utelukken-
de produsert med naturlige ingredienser. Smør den på 
i rikelige mengder rett før løpsstart, og du vil nærmest 
fly avgårde. Competition 2 fra Morgan Blue
Pris: 119 kr. for 200 ml

Sterk oppvarming!

2010 
Man begynner å bruke 
kompresjonsmateria-
ler i buksene og forske 
på aerodynamiske 
fordeler.

Sykkelryttere fra en svunnen tid puttet biff inn i buksene. Det 
funker! Biffene ble brukt i forbindelse med sittesår. Vi ser på 
fleip og fakta om sykkelbukser gjennom tiden.

Kilde: Per Bausager fra Bausager Cycling World, tidligere professionel cykelrytter 

1940-1976
I denne perioden var buksene av ull og med 
strikk i livet. Man brukte et vaskeskinn som 
pute og de fleste brukte vanlige seler for å 
være sikre på at buksene satt slik de skulle. 
Man broderte sponsorlogoer på buksene, og 
de var alltid plassert horisontalt.

1976
I 1976 begynte man 
å lage buksene 
av det såkalte 
lycra-materialet. 
Det kom også 
bukser med seler, 
og man begynte å 
trykke sponsorlo-
goer med gummi 
og satte dem verti-
kalt på buksen.

1981
Frem til da hadde syk-
kelbukser vært sorte. 
Det er det fortsatt 
mange som sverger 
til i dag. Men fra 1981 
begynte man også å 
lage fargede sykkel-
bukser av lycra.

1983
I 1983 kom subli-
masjonstrykk  som 
betød at man kunne 
lage trykk med alle 
mønstre og farger.

1990
Syntetiske puter blir populært. 
Disse er under stadig utvikling. 
Det har vært brukt gel, men man 
har nå gått over til andre former 
for 'foam' og til nivellert skinn, 
som ikke har samme tykkelse på 
hele flaten.

1998
Man begynder at lave 
anatomiske, syntetis-
ke puder.

2007
Giro Leg Gripper blir 
mye brukt. En type elas-
tikk som ikke strammer 
som den tradisjonelle 
elastikken på lårene, 
men likevel holder 
buksene på plass.

2009
Man kan nå få 
sykkelbukser som er 
sydd av ett stykke 
tekstil.

HISTORISK  
STÆSJ

En tidsreise i sykkelbukser
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Briller med forskjellige farger som endrer 
seg alt etter om det er lyst eller mørkt, det 
er jo smart. Hos Oakley kaller de sin versjon 
“Clear Black Iridium,” og de angir at linsens 
gjennomsiktighet kan skifte fra 10 prosent til 
66 prosent, og at skiftet skjer på få sekunder.  

Kjører du i områder med skiftende 
lysforhold: i skogen, eller på 
landeveien ved soloppgang eller 
solnedgang, er brillenes evne til å 
justere lysstyrken genial. 

Linsen blir aldri helt så mørk som en 
standard ”Black Iridium”-linse 
og kan derfor føles litt for lys 
hvis man kjører midt på dagen i 
sterk sol.  

SOLBRILLER 
SOM SKIFTER 
FARGE

FOR/MOT

FOR

MOT

Etter at 11 speed ble den nye standarden, står en del 
syklister igjen med et problem. Har man et dyrt hjulsett 
med en 10 speed body på, kan man ikke bruke dem med 
de nye 11 speed-gruppene. 
 Det er det heldigvis en løsning på. Kassetten fra 
TOKEN er blant de letteste på markedet og er utført i én 
CNC-fresing, hvilket vil si at hele kassetten nær ytterste 
tannhjul er skåret ut i ett stykke. Kassetten er ikke billig, 
men hvis alternativet er nytt hjulsett, så er kassetten 
kanskje en løsning
Token 11 speed-kassette til 10 speed body. Pris 1.899 kr.

11 speed kassett på en 
10 speed body – det kan du vel! 

GPS 
på armen

I SAMARBEID MED ALTOMCYKLING.DKGear

Hvis du ikke KUN sykler, 
men også dyrker 
andre sportsgrener, 

så er den klassiske Garmin 
til å montere på styret av 
sykkelen din kanskje ikke 
det optimale valget for deg, 
men modellen til armen et 
opplagt valg. Garmin 920xt 
er ekstremt brukervennlig og 
kan brukes til stort sett alle 
sportsgrener, løp, svømming, 
triatlon og så videre. Du er 
i gang helt fra du tar den ut 
av kassen, og slår på klokken 
første gang; så lett er den å 
bruke. 
 920xt er ikke en smart-
watch, men har likevel noen 
smarte funksjoner: Du kan 
pare klokken via Bluetooth 
til din telefon, og se på skjer-
men hvem som ringer til deg, 
og du kan lese de tekstmel-
dingene du mottar. I tillegg 

kan du sende posisjonen din 
live til venner og familie, så 
de kan følge med på hvordan 
løpet ditt går eller holde øye 
med hvor du er når du trener 
(det siste kan være en god 
sikkerhet). 
Garmin 920xt fås i blå og 
rød. Pris 4.000 kr. 



AUGUST 2015 | CYCLINGPLANET 65

FORNYET ENERGI

Pakkelisten til både  
treningsturer og mosjonsløp

Markedet med energiprodukter vokser konstant. Her er noen av de 
nyeste energiformene som gjør det enda enklere å fylle på med energi.

Naturlig og økologisk energi 
Chimpanzee Cashew Karamel
Skjem bort deg selv med en stor, smakfull energibar 
full av cashewnøtter og naturlig fremstilt karamell. 
Det er ingen transfettsyrer, ingen GMO. Har et høyt 
innhold av protein, og er en kilde til bærekraftig ener-
gi. Chimpanzee-barer har en unik smak takket være 
originale kombinasjoner av naturlige og økologiske 
ingredienser. Pris: 20 kr. pr. stk.

Treningsmakker 
på din touchs-
creen
Med Garmins sykkelcom-
puter Edge 800 kan du få 
hjelp til å finne veien og 
holde styr på trenings-
pass, og takket være en 
trykkhøydemåler også få 
informasjon om stig-
ninggraden på bakkene. 
I tillegg kan den bruker-
vennlige sykkelcomputeren 
registrere din kadens, og 
med treningsfunksjonen 
‘virtuell partner’ har du din 
egen treningsmakker som 
alltid er klar til en sprint. 
Det er markedets første 
sykkelcomputer med GPS 
og touchscreen – og du 
kan betjene den både med 
og uten hansker.
Garmin Edge 800.
Pris: 2.699 kr.

LUFT + DEKK 
Noe av det viktigste er 

en pumpe eller en CO2- 
patron, samt en eller to 

slanger og et par dekkjern 
– hvis uhellet er ute og du 
punkterer. Alternativt kan 

du ta med lappeutstyr.

VANN + ENERGI
Du må selvfølgelig også 

ha en eller to drikkeflasker 
med, enten med vann 

eller energidrikker samt 
energibarer eller gels, hvis 
du skal ut på lengre turer 
(typisk på over halvannen 
til to timer eller på turer 

med høy intensitet).

VERKTØY
Et multiverktøy kan også 
være en stor fordel, hvis 
du f.eks. må justere setet 
eller frempinn underveis. 
Man kan også ta med et 
mer avansert sett som 

inneholder kjedeskiller og 
verktøy til å reparere  

ditt geardrop.

KREDITTKORT + 
IDENTITETSKORT 

Det er en fordel å ha med 
betalingskort, reisekort 

samt reiseforsikring. Sist-
nevnte er til hvis du kjører 

alene og skulle komme 
ut for et uhell - mens 

betalingskort og reisekort 
er til hvis du plutselig ikke 

kan sykle hjem selv

Gels i fast form
GU Chews
GU Chews er basert på de samme karbohydratene, aminosy-
rene, antioksidantene og elektrolyttene som GU Gels – bare 
i fast form. Det er en optimal balanse av komplekse og 
enkle karbohydrater, når du trenger energi raskt. GU Chews 
kommer i smaksvariantene jordbær, vannmelon og appelsin, 
og noen av variantene inneholder koffein. 
Pris: 16 kr. pr. pose/384 kr. for en pakke med 24 poser

Smelter ikke i baklommen
PurePower Energy Snack
PurePowers Energy Snack er en nytenkt energibar som 
fyller energidepotet ditt med både komplekse og enkle 
karbohydrater, som kan brukes både før, under eller 
etter trening. Utformingen er ikke tradisjonell, da denne 
baren ikke er dekket med sjokolade, og konsistensen 
er derfor til enhver tid god og ikke smeltet. Det betyr at 
den kan tas med i baklommen overalt. Hovedingredien-
sen er nesten 50% havre, som gir en god karbohy-
dratbasis med både fiber og fullkorn. Gyllen sirup 
bestående av enkle karbohydrater topper det hele.  
Pris: 14 kr. pr. stk/285 kr. for en pakke med 24 stk.

Der er en rekke ting utover hjelm, sykkelklær og sykkelsko som er nødvendig å ha med på
sykkelen eller i lommene når du drar ut – ting du kan kjøpe hos enhver velassortert
sykkelforhandler, og som hjelper til å gjøre sykkelturen mer energisk, morsom og sikker.

 ...  men hvor skal man ha dem?
Der er flere måter å oppbevare disse tingene på. Du kan bruke lommene bak på sykkeltrøyen, en overskåret
drikkeflaske i den bakerste flaskeholderen eller en sadelveske. Vær likevel oppmerksom på at sadelvesken
– uansett hvor praktisk den måtte være – i visse kretser betraktes som et turistfenomen og gir ikke akkurat

stilpoeng blant de mer garvede mosjonssyklistene.



66 CYCLINGPLANET | AUGUST 2015

Hvorfor bruker du sykling 
som mosjonsform? 
Sykling er en svært skånsom og 
effektiv treningsform for en med 
gamle fotballskader. Jeg elsker 
norsk natur og liker å kjenne litt 
på elementene både sommer og 
vinter. Dårlig vær, regn og kulde 
gjør bare opplevelsene sterkere. 
Høy puls får meg til å kjenne meg 
levende, og følelsen av vonde lår 
og tung pust etter et styrketråkk-
drag er fantastisk. Som liten lærte 
jeg å sykle på en altfor stor sykkel, 
og det dempet nok sykkelgleden, 
for det var ikke før etter endt fot-
ballkarriere jeg virkelig fikk øyne-
ne opp for denne flotte sporten. 

Når begynte du å sykle? 
Jeg begynte å sykle i 2003, etter 
at jeg måtte legge opp som profe-
sjonell fotballspiller. Legen min 

Din treningsfaglige og sykkelfaglige ressurs her i bladet heter
Knut Anders Fostervold. Den tidligere eliteseriespilleren i fotball ble
fotballinvalid og fant sin nye lidenskap i landeveissykling. Han oppnådde den 
høyeste O2-måling som er gjort i Norge allerede etter et par år som syklist.
AV REDAKSJONEN  • FOTO: EMIL SOLLIE

KNUT ANDERS 
  FOSTERVOLD

KNUT ANDERS  
FOSTERVOLD
•    Født 4. oktober 1971 i Tønsberg
•    Har 5 barn og bor i Molde.
•    Utdannet innen økonomi, 

ledelse og idrett og er topp-
trener fra Olympiatoppen

•    Jobber som idrettslærer og 
coach på Høgtun Folke-
høgskole og i selskapet KA 
coaching som også driver 
guidingselskapet Bifrost 
Adventures. 

•    På fritiden elsker jeg å lese og 
å trene sykkel, løp, svømming 
og styrke og jeg bruker tid 
med mine elskede barn.

•    Drømmer om å reise jorden 
rundt.

MIN LIDENSKAP FOR SYKLING 

fortalte meg at sykling og svøm-
ming var de eneste mosjonsfor-
mene jeg fikk lov til å bruke. Noen 
sykkelvenner fra min lokale klubb 
tok meg med litt, og jeg husker 
godt en tur med Ole Kristian 
Silset og Dag Erik Pedersen som 
lærte meg om syklingens små og 
store hemmeligheter. Blant annet 
stilte Dag Erik ned setehøyden 
min med mange cm, noe som i 
seg selv økte sykkelgleden med 
mange prosent.

Hvem sykler du med? 
Som lærer på en folkehøgskole 
(Høgtun) på en sykkel- og kon-
disjonslinje er det først og fremst 
trening med elevene mine jeg 
holder meg i form på. De presser 
meg til å ta i litt ekstra for ikke å 
bli akterutseilt og bidrar til å hol-
de 40-årsmagen inne. Jeg trener 

også med mine sykkel- og tri-
athlonvenner i Molde, og det er 
noe av de triveligste jeg gjør. 

Beskriv en typisk rute for deg. 
Jeg elsker bakker på trening og 
oppsøker gjerne noen bakker for 
å kjøre intervaller og kjenne pul-
sen banke hardt i brystet. På vei 
hjem legger jeg alltid inn en spurt 
eller to for å kjenne musklene 
jobbe maks. Min favorittur er 10 
mil og går rundt fjorden jeg bor 
ved, inn til Eresfjord og over va-
kre, men vonde Vistdalsheia og 
tilbake til ferga Åfarnes-Sølsnes, 
der det vanker svele i belønning. 

Hvor ofte sykler du? 
Varierer mellom 1-2 ganger i uka 
til 3-4, men sjelden helt uten syk-
ling en normal uke. Jeg trener 
svært variert og både løper, trener 
styrke og svømmer for å holde 
meg i form. Selv om jeg ikke sy-
kler aktivt, er fortsatt sykling den 
treningsformen jeg har mest gle-
de av. 

Hva er din største sykkelopp-
levelse? 
Jeg var så heldig å få lov til å ta 
tre norgesrekorder i tempo. Jeg 
hadde en periode rekorder på 
både 10-20-30, og jeg syntes det-
te var både spennende og fine mål 
å trene mot. Særlig 10 km-rekor-
den var spesiell, for da blåste det 
fælt og regnet i store mengder. 
Men den dagen kunne ikke noe 
stoppe meg, for formen var så 
god. Tiden ble 12.12, og det var 
jeg veldig fornøyd med under de 
forholdene. 

Hva er din største nedtur?  
Å bli stoppet i teknisk sjekk på 
VM i 2007 fordi de ikke god-
kjente min tempostilling. Det var 
definitivt min største nedtur. Jeg 
måtte skru om på alt og endte 
opp med å kjøre hele tempoen i 
en rar posisjon knapt uten opp-
varming. Jeg var egentlig i veldig 
god form og hadde gledet meg 
veldig til denne konkurransen. 
UCI-funksjonæren kunne heller 
ikke vise til noen konkret regel 
min sykkel brøyt med, og jeg 
opplevde hverken før eller etter 
noe problem med å få godkjent 
min temposykkel.

“ Dårlig vær, regn og kulde  
gjør bare opplevelsene sterkere.”
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30. august slår CyclingPlanet sammen med Bakken og DGI 
igjen portene til Cycling Planet Tour 2015 i København.

•  Vakre og flotte omgivelser på Bakken - verdens eldste fornøyelsespark midt ute i skogen

•  Du kan velge 85 km mosjonsløp (pris 275 kr.) eller 20 km familierute i samarbeid med Post 
Danmark til støtte for Julemærkehjemmene (pris 95 kr.).

•  Rabatt på turbånd til Bakken for kun 129 kr. pr. stk., hvis du deltar i sykkelløpet – så du  
etterpå kan ha en fantastisk dag med din familie, venner eller kollegaer.

Vi ses til en morsom dag i Dyrehaven den 30. august 2015!

Bli med på Danmarks 
hyggeligste landeveisritt
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