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Dolomitresan fyller på
Säkra plats - Anmäl idag

Dolomiterna
En vecka i Dolomiterna med storslagna vyer 
och fantastisk natur. Under veckan står sex 
dagars cykling och en välförtjänt vilodag på 
programmet. Tillsammans med ca 1000  cy-
klister deltar man i Giro Delle Dolomites.

Ett unikt lopp
Världens enda 6 dagars Gran Fondo. Etap-
perna sker utan tidtagning förutom ett dagligt 
”backtempo”. Vi lovat att vätskedepåerna slår 
allt man har beskådat på andra arrangemang.

693km på 6 dagar
Dags etapperna är mellan 63 – 155 km långa. 
Backtempot (3-25 km) läggs in någonstans 
under etappen. Turerna startar och går i mål 
i Bolzano förutom två dagsturer som startar 
några mil utanför. 

Alla välkommen
Vi vänder oss till alla som älskar att cykla i 
backar. Väljer man en extra vilodag under 
veckan så är det helt okej och man får fort-
sätta i loppet. Det ingår en del tuffa backar så 
vi rekommenderar utväxling 39/29, kompakt 
eller tredelat fram. Läs mer på sid. 9 där vi 
förklarar mer kring cykelns växlar.

Bolzano 
Vårt hotell ligger i Bolzano som är den största 
staden i den autonoma italienska provinsen 
Bolzano, (Sydtyrolen på tyska), i regionen 
Trentino-Alto Adige. Området tillhörde Österri-
ke före första världskriget. Den är tillsammans 
med Trento huvudstad i regionen. 

Tre språk
Provinsen är officiellt trespråkig (italienska, 
tyska och latinska). Huvuddelen av befolk-
ningen är tysktalande och det känns som man 
är både i Italien och Österrike samtidigt. Den 
Sydtyrolska staden ligger vid en förgrening av 
dalgången vilket gör att det finns goda möjlig-
heter till slätåkning medan utbudet av backar 
både räcker och blir över. Från cykelsadeln 
ser vi många frukt- och vinodlingar omgär-
dade av höga berg.

Detta ingår
Busstransport
8 nätter på 3-stjärningt hotell.
Frukost (italiensk frukostbuffé),
Lunch under loppet, 4 rätters middag.

Kuriösa: 
Ötzi (ismannen) ligger i Bolzanos arkeologiska 
museum. Han kropp bevarades i över femtu-
sen år infrusen i en glaciär mellan Ötztalalper-
na och Schnalstal i Italien. Att Ötzis kvarlevor 
bevarades och hölls på plats berodde på att 
han dog mycket högt upp. Då han hittades 
1991 var det nog första gången som Ötzis 
kvarlevor töat fram.
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DOLOmITErnAS mOnUmEnTALA mIjLÖ
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SOmmArEn I SIn LjUVLIGASTE DAGAr
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VärLDEnS EnDA 6 DAGArS GrAn FOnDO
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Behöver vi säga mer? 
Okej, några bilder till....
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......och så banprofilerna
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Begreppen
Av allt att döma från frågorna som kommer in 
till oss förstår vi att den innebörden av utväx-
lingsbegreppen är inte självklara för alla. Det 
finns inga dumma frågor så här förklarar vi 
vad som menas med alla dessa siffror. 

Uppför och utför
Traditionellt har racercyklar 2 klingor fram och 
en kassett på bakhjulet med ett antal klingor 
som sitter ihop. Lägsta växel har man då ked-
jan sitter på det minsta av framklingorna och 
största bak. Likväl är högsta växel då kedjan 
sitter på störst fram och minst bak. Låga väx-
lar har man då man cyklar uppför och höga 
växlar då man cyklar utför. 

Vilken växel?
Ett bra sätt att jämföra de olika kombinationer 
är att kollar vilka klingor kedjan sitter på och 
delar antal tänder på aktuell framklingan med 
antal tänder på aktuell bakklingan. Om kedjan 
ligger på en klinga med 52 tänder fram och 13 
tänder bak är det en faktor på fyra, 52 delat 
med 13. Det betyder att för varje hel varv som 
man trampar runt har man bakhjulet snurrat 
fyra hela varv. Om kedjan ligger på en klinga 
med 39 tänder och 26 bak är det en faktor på 
1,5 vilket betyder att för varje varv man tram-
par snurrar bakhjulet endast 1,5 varv-

Variationer
Beroende på hur stark och tung man är finns 
enorma variationer i vad man väljer för utväx-
ling. 

39/29 i Dolomiterna
Vår rekommendation 39/29 betyder att vi fö-
reslår att man har 39 tänder på minsta klingan 
fram och 29 tänder på största klingan bak.  
Då borde du kunna trampa runt i alla back-
arna under Giro Della Dolomites. 

Utväxling
39/29, kompakt eller tre delat?

Kassetten Kassetten med att antal 
klingor som sitter på 

bakhjulet har också en 
spridning på antalet 
tänder på de olika 
klingorna. Här är 
9-delat eller 10 delat 

ganska vanlig. 

Ett annat alternativ är 
så kallade ”kom-

pakt” utväxling. Då 
har man lite min-
dre klingor fram 
med äntigen 50 

och 36 tänder 
eller 50 
och 34. 

Kompakt

 De flesta racercyklar 
med 2 delat fram 

har 53 eller 52 
tänder på största 
klingan och 39-42 
tänder på den 

mindre klingan.  

53,39

Ytteligare en variant 
är att man har en 
sk tripple fram. 
Dvs att man har 
tre klingor fram 
och här är 50-
40-30 en vanlig 

kombina-
tion. 

3-DELAT
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Ny design för 2010.
Ska du med på en resa med Cykeltours kan 
du beställa via hemsidan. även på hemsidan 
hittar du informationen om storlekar och våra 
förmånliga priser. Vi har tröjor, vi har byxor 
och vi har armvärmare, alla med vår exklusiva 
design. www.cykeltours.se/klader

INFORMATION FRÅN SILVA PÅ TRIMTEX
Hoppas träningen flyter på bra mitt i den sista 
vintermånaden mars. Vi kan dock trösta oss 
med att våren och en ny cykelsäsongen snart 
är här…

jag har nu varit igång som säljare i 5 måna-
der på Trimtex och redan hunnit prata med en 
hel del av er. Vi på Trimtex har återigen en del 
nyheter inför säsongen, det går inte att ligga 
på latsidan. Vi jobbar efter mottot ”allt kan 
göras ändå bättre”.

Ett bevis för att vi kommit väldigt långt med 
våra produkter är det samarbete vi tecknat 
med det nya norska proffsstallet Pluss Bank 
Cervelo, där den norske nationalidolen Thor 
Hushovd är grundare och initiativtagare. 

Besök deras hemsida: 
http://www.plussbankcervelo.no

ni som har behov av komplettering (vi kan 
tillverka den designen ni har idag utan extra 
kostnader) eller nya kläder inför säsongen, 
kontakta mig för en oförpliktande offert, det 
kommer att löna sig!

Trimtex Sport
Silva Sjödin
Säljare Cykelmarknaden
Tfn: 026-24 98 93
mobil: 070-648 14 25
silva@trimtex.se 

Cykeltours väljer Trimtex
Beställ via hemsidan
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Till denna familj återvänder jag även detta 
år. några förändringar är dock, att jag nu 

kommer att tävla för laget rabo Lady 
Force och jag kommer vara där en 

betydligt längre tid. 

Vad har då gjort detta möjligt? 
Så klart ligger en hel del hjälp 
från familj och sponsorer bak-
om detta. Och x antal timmar 
på sadeln, icke att förglömma. 
En del av dessa timmar har 

varje år spenderats, med Cykel-
tours, nere i misano. Att cykla i ber-

gen är något som tilltalar mig och att 
sedan få göra det tillsammans med 
ett stort gäng, gör det ännu roligare. 

man hittar alltid någon att åka med, vilket i 
mitt fall gör att jag pressar mig lite till och gör 
att jag blir bättre i slutändan. 

jag har även varit med på resan Chase the 
sun på hösten. Den resan ser jag som ren 
avkoppling. En vecka där man bara njuter av 
vyerna som Emilia-romagna området bjuder 
på. man äter god mat, umgås med folk och 
får en hel del skratt. Att veta att det är minus-
grader hemma när man själv ligger vid poolen 
lapar lite sol gör det hela inte värre!  De tim-
marna på sadeln är ren lycka. 

Buss åker Buss!
till Italien med Cykeltours
malins egna ord!

mitt namn är malin Buss och är en 
tävlingscyklist. jag har tävlat sedan 
jag var 11 år, men nu har jag blivit vuxen 
och kör i damelitklassen 2010. För tre år 
sedan hände en hel del viktiga saker 
i mitt liv. Till att börja med kom 
jag in på riksidrottsgymnasiet 
för cykel nere i Skara (jag kom-
mer ursprungligen från Väs-
terhaninge, Stockholm). Det 
var något stort och jag har 
utvecklats enormt sedan jag 
började där. Samma år bör-
jade jag också tävla för Svane-
sunds GIF. Det är en dam elit, där 
jag som junior ändå fick möjlighet 
att vara med. 
2008 var jag med när vi blev Sveri-
ges bästa damlag, vilket var jättekul. 

Det la också grunden för 2009, året då jag tog 
ytterliggare ett steg. jag blev uttagen och fick 
köra i landslaget, men fick också kontakt med 
ett holländskt lag. Så efter Sveriges största 
etapplopp för damer (och ungdomar), packa-
de jag bilen och åkte ner till Holland. 
Där bodde jag under sex veckor hos en hol-
ländsk familj. jag lärde mig väldigt mycket, 
både på och utanför tävlingsbanan. 
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Säkra plats
Vid skrivande stund är det endast några få 
platser kvar på Gran Fondo Vår och riolo 
med nove Colli. även Dolomitresan kommer 
nog att bli fulltecknad i år. Anmäl i tid och 
säkra din plats 2010.

Vasaloppsmässan
I samarbete med Svenska Cykelförbundet är 
vi på plats vid Vasaloppets nummerlappsut-
delning i mora. Vi delar ut motionskalendern 
för 2010 och har även information om våra re-
sor. För resorna vid endast några platser kvar 
kommer vi att tar emot direktanmälningar i 
montern. Väl mött fram till 7 mars!

 
De 100% portabla tryck tvättarna 

PW-A1 

PW-A3 

PORTY WASHER är lösningen när du vill 
tvätta din cykel ren, innan du ställer upp den på 
bilens tak, lägger den i bagaget eller ställer in 
den i husbilen. Eller kanske behöver spola av 

dina kläder, skor, stövlar, bil, husvagn eller rent 
av en smutsig hund. PORTY WASHER tvättar 

rent med ett skonsamt tryck för ömtåliga 
produkter / material (kullager etc.). 

Använd PORTY WASHER ,den enda 100 % 
portabla tvätten på marknaden. Du behöver 
ingen fast elanslutning eller vattenslang. Det 

inbyggda 12V uppladdningsbara batteriet 
(PW-C1 & PW-PP12) samt vattenbehållaren 
gör dig helt mobil. Tar liten plats och är helt 

ovärderlig i ett rörligt fritidsliv. Besök 
omgående vår webbsida

www.portywasher.se för utförligare 
information samt för att göra din beställning. 

Välkomna 

www.portywasher.se 

PW-C1

PW-PP12

Motionskalendern
I samarbete med cykelförbundet ger vi ut en 
motionskalendern över alla sanktionerade 
motionslopp 2010. Kalendern finns hos Cykel 
City och ska skickas ut med Kadens nr 3 i 
mars. Senare under året kommer vi också står 
vid nummerlappsutdelning vid Tjejvättern, 
Halvvättern och Vätternrundan. 
Via post?
Vill du få motionskalendern hemskickat (gra-
tis) fyller du ditt i namn och adress under 
www.cykeltours.se/motkal

Nove Colli Tröja
ni som ska med oss till nove Colli kommer 
att få en cykeltröja från nove Colli. Gå gärna 
in på vår hemsida där du kan beställa vilken 
storlek du vill har. 
Vi lägger funktionen under samma sida som 
vår egen klädbeställning. Klicka in ”nove Colli 
tröjan” då du beställer. Detta gäller alla som 
har anmält sig till nove Colli loppet. 
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Unikt nischat koncept på homogen op-
tikmarknad 
På den homogena och traditionella optik-
marknaden har SportOptik hittat sitt speci-
alområde. En vass nischaktör med fokus på 
slipade sportglasögon för den aktiva kon-
sumenten/kunden, elit eller motionär spelar 
ingen roll.
 - Vi har fokus på att alla ska kunna utföra sin 
sport eller aktivitet på bästa sätt och synen 
är oftast oerhört viktig för att kunna göra det, 
säger Lars Wulfing, VD, ägare och ansvarig 
optiker  på SportOptik.  
Sveriges största sortiment av glasögon 
för cykel
när man cyklar är det viktigt att skydda ögo-
nen mot vind, sol, damm, mygg, stenskott 
och annat som kan komma farande i luften. 
Cykelglasögon bör sluta relativt tätt med 
tanke på aerodynamiken och ha en viss mins-
ta höjd så att när man böjer ned huvudet och 
tittar ”under lugg” ska man fortfarande titta 
igenom glaset och inte i bågkanten. SportOp-
tik har många modeller där man tagit hänsyn 
till detta, vi har också en vindtunnel där man 
kan prova ut vilken modell som är bäst.

Kontrasthöjande
Det optimala är att ha en kontrast höjande 
eller klar lins som mörknar i solen och därmed 
täcker alla behov oavsett väderlek, man kan 
annars ha en båge med utbytbara linser i flera 
färger. man ska också tänka på att glaset 
skall vara okrossbart d.v.s. tåla ett stenskott 
och att glaset är ”optiskt kompenserat” d.v.s. 
inte bara en böjd jämntjock skiva utan en lins 
som ger optiskt korrekt avbildning i hela ytan. 
De flesta av SportOptiks utvalda modeller är 
gjorda på detta vis medan många vanliga sol-
glasögon saknar denna kompensering.
Slipning
Behöver man styrka i glasen skall också de 
vara kompenserade för den kupning som de 
sitter i framför ögat. Behöver man slipning 
både för långt håll och läsning är det viktigt 
att tänka igenom de avstånd de skall fungera 
på, exempelvis cykeldatoravstånd, GPS mm
Lång erfarenhet
På SportOptik har vi lång erfarenhet av att 
anpassa kupade slipade sportglasögon, med 
brytningsfel (astigmatism) höga styrkor och 
progressiva eller andra multifokala glas.

Sport Optik är samar-
betspartner till Cykel-
tours. Under våra resor 
erbjuder vi Sport Optik 
cykelglasögon till för-
månliga priser
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Secialisten på slipade sportglasögon

RUDY PROJECT RYDON med slipade linser direkt i bågen.  
Stark, lätt och justerbar båge. Fotokromatiska linser, klar till grå, 
grön till mörkgrön, röd till grå samt bruna och grå polariserande 
fotokromatiska linser.  

Specialisten på slipade sportglasögon

CA PRIS:  

5.900:- för avståndsglas (inkl båge)  
8.300:- för progressivt (inkl båge)

Besök butiken på Kungsgatan 15, Stockholm 
 TEL: 08-optiker (6784537) www.sportoptik.se
 
Välkommen önskar Leg Optiker Lars Wulfing med personal.

Bike for Peace 
(Informationen från organisation, egna ord)
Bike for Peace en organisasjon som spesiali-
serer seg på sykkel, kultur og vennskapsrei-
ser i hele verden. Vi kjøper tjenester gjennom 
reisebyrå i norge og andre EØS land som er 
medlem i reisegarantifondet i sitt eget land. 
Vi ønsker å inspirere folk til mellommen-
nenskelig forståelse, miljø og toleranse, og 
bidrar for eksempel gjennom innsamlinger, 
gaver eller møter med lokalbefolkning og 
myndigheter i landene vi besøker.
Bike for Peace har arrangert sykkelturen si-
den 1978 i 110 land.

50-60km pr. dag
Sykkelturene er lagt opp med ca 50 - 60 km 
sykling pr. dag. Vi har med følgebuss som 
frakter bagasje og evt. slitne syklister. 

Ulikt treningsgrunnlag
rutene er lagt opp slik at folk med ulikt tre-
ningsgrunnlag kan være med. Du trenger ikke 
være proffsyklist for å bli med på keltur med 
Bike for Peace!

Bike for Peace Sykkelturer 2010
Trondheim - Lindesnes
16.07 – 28.07 

Leon – Santiago de Compostela
28.08 – 5.09 

Kyst til Kyst, USA
25.09 – 25.10

Thailand - Laos
7 – 21.11 

Cuba
15-30.11 

Bangkok – Phuket
20.01 – 3.02 2011

Porty Washer
Cykeltours nya samarbetspartner heter Porty 
Washer. Företaget har en unik bärbar cykel-
tvätt. Perfekt då man ska tvätta av cykeln 
efter en tur. även vid de underbara väderför-
hållanden som vi erbjöds på nere i Italien så 
samlas alltid lite damm under ramen. Vi har 
ett par stycken Porty Washer med oss under 
alla våra resor som sker med buss. För mer 
information se gärna annonsen på sid. 12 och 
kolla hemsidan www.portywasher.se


