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www.nettbirken.no for tips om tilpasning av
sittestilling.

Fjærings- og dempermedium
Dempergaffelen består av et medium som
fjærer og et som demper svingningene. Fjæ-
ren skal sørge for at hjulet beveger seg opp
og ned over ujevnheter. Dempermediet sør-
ger for at sykkelen ikke fortsetter å gynge
etter at du har passert en ujevnhet, og at
ikke gaffelen kan trykkes for raskt sammen.

På lette gafler er gjerne luft brukt som
fjærmedium og olje til demping. På gafler
til røffere bruk brukes fjærer av metall og
olje til demping. I rimeligere gafler brukes
elastomerer til begge oppgavene. Elastome-
rer minner litt om materialet som er i lig-
geunderlag.

Fordelene med luftfjæring er at gaffelen
forholdsvis enkelt kan justeres til vekten på
alt fra barneryttere til røslige bamser. Stisy-
klister foretrekker gjerne metallfjær da dette
gir en mykere og mer behagelig fjæring.
Ulempen med elastomerer er at mulighe-
tene til justering er liten. På barnesykler er
utstyret gjerne rimelig, og resultatet er ofte
at barna ender opp med gafler som blir for
stive og fungerer dårlig.

Hvilke merker finnes?
Her hjemme er det fem merker som domi-
nerer ettermarkedet. Det er RST, Rock Shox,
Manitou, Fox og Marzocchi. De fleste leve-
rer gafler for enhver bruk og lommebok. De
har også gafler i det lette segmentet for
maratonsyklister. Den letteste er Rock Shox
SID på 1,4 kg med fjernstyrt lock-out. Hakk
i hel følger Manitou R7 med 1,5 kg mens
Fox og Marzocchi ligger like over 1,6 kg. Det
er sjeldent man får i både pose og sekk, og
enkelte ryttere synes imidlertid at SID og til
dels R7 kan være litt myke om farten blir
høy, terrenget røft og svingene krappe. Det
gir seg utslag i mindre presis styring.
Ønsker du en stivere gaffel fra Rock Shox,

kan du velge en Reba istedenfor SID. Reba-
en har samme vekt som Fox og Marzocchi.

Til maraton- og rundbanerittene i Norge
mener jeg at både SID og R7 gaflene er stive
nok for de fleste av oss.

Stiv gaffel eller demper?
Enkelte terrengsyklister bruker stiv gaffel på
noen ritt. Det er mest utbredt i lite tekniske
løyper som Birkebeinerrittet med mye grus
og lite terreng. Fordelene med stiv gaffel er
utvilsomt vekten og responsen fra sykkelen.
De letteste gaflene veier snaut 500 gr, og
ikke noe av kraften du legger i sykkelen for-
svinner i gynging i demperen. En annen
fordel er at gaflene er vedlikeholdsfrie. Stive
gafler er dermed godt egnet for vintersyklis-
ter. Åpenbare ulemper er dårligere komfort
og grep på forhjulet på ujevnt underlag. I
tillegg øker punkteringsfaren da større deler
av ujevnhetene må tas opp av dekket.

Ønsker du å sette stiv gaffel på din ter-
rengsykkel, pass på at gaffelen er lang nok
slik at ikke fronten på sykkelen blir for lav.
På det norske markedet finner du stive kar-
bongafler blant annet fra Ritchey (470 gr),
Pace (675 gr) og Merida (650 gr). Jeg har
prøvet karbongaffelen fra Merida som heter
X-mission Carbon, og den er veldig stiv. I til-
legg har den et genialt distansestykke som
gjør at den passer til rammer som både har
dempergafler med 80 mm og 100 mm van-
dring.

Fakta
Vi bygger sykkel
Gjennom et helt år skal du få en grundig
gjennomgang av hvordan en terrengsykkel er
bygd opp, hvilke egenskaper de forskjellige
komponentene har, og hvilken betydning dette
har for deg som sykkelrytter. Samtidig bygger vi
opp en sykkel fra bunn av, og den kan du gjette
totalvekten på. Vi startet med en ramme og har
så langt satt sammen cockpit (sete, setepinne,
styre, stem, holker og distanseskiver) og montert
gir, bremser og dempergaffel. Vi samarbeider
med ledende leverandører i Norge for å velge
lette kvalitetskomponenter som skal tåle en
trøkk. Drømmesykkelen skal ikke bare tåle de
enkleste grusdekte maratonrittene her hjemme,
men også egne seg til maratonritt av tøffere
karakter og med mer sti. Eksempler er P4-rittet,
nykommeren Bukkerittet, og Transalp – Europas
hardeste terreng etapperitt.

Se www.nettbirken.no
Der ligger artikkel nummer 1 til 4, samt en artik-
kel om hvordan man stiller inn sykkelen riktig.

Komponentene
I denne utgaven monterer vi dempergaffel og
styrelager. Utstyret er godt testet, og rammen og
de fleste komponenter har vært i bruk i flere
måneder både i konkurranser og på trening. De
neste komponentgruppene som skal monteres i
kommende nummer er:
– hjul, dekk, slanger og hurtigkoblinger (3/2007)
– krank, drivverk, pedaler (4/2007)
Den ferdig bygde drømmesykkelen blir stilt ut
på Birkebeiner’n sin stand på Norsykkelmessen i
Håkonshall etter målgang på Birkebeinerrittet i
2007.

Forfatteren
Tord Bern Hansen er utdannet sivilingeniør, og
arbeider til daglig som
bedriftsrådgiver med pro-
sjektledelse og utvikling av
kvalitetssystemer i konsu-
lentselskapet Avenir. Ter-
rengsykling har vært en
sentral fritidsaktivitet siden
han kjøpte sin første ter-
rengsykkel i siste halvdel av
80-tallet. Han har deltatt i
alle birkebeinerrittene og
har tatt merket hver gang.

Faksimile: Birkebeiner´n 6-2006.

maratonsykkelDen perfekte maratonsykkel
I serien «Den perfekte maraton-
sykkel» har vi så lang montert
bremser, gir, styre og
sete/setepinne på rammen.
Denne gangen skal dempegaffe-
len monteres.

Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Gjennom et helt år skal du få en grundig
gjennomgang av hvordan en terrengsykkel
er bygd opp, hvilke egenskaper de forskjelli-
ge komponentene har, og hvilken betydning
dette har for deg som sykkelrytter. Samtidig
bygger vi opp en sykkel fra bunn av, og den
som kommer nærmest å gjette totalvekten
på den ferdige sykkelen kan vinne en Hard
Rocx Helium R7 til en verdi av 21 000 kro-
ner.

Om dempergaffel
En dempergaffel skal sørge for at forhjulet
holder kontakt med bakken for å sikre sty-
ring, og den skal dempe ujevnheter i ter-
renget for best mulig komfort for oss syklis-
ter. I tillegg ønsker vi jo at den veier minst
mulig, at vi kan tilpasse den til vår vekt og
kjørestil, den skal ha lock-out og selvfølgelig
være rimelig.

Utviklingen på dempergafler har vært
stor siden midten på 1990-tallet, og det lan-
seres fortsatt forbedringer. Du får gafler til
alle formål og i flere prisklasser. Det spen-
ner fra enkle gafler uten justeringsmulighe-
ter som koster omkring 1000-lappen til
gafler som koster det tidobbelte.

Slaglengde
Slaglengden (dempervandringen) har stor
betydning for gaffelen. Jeg husker hvilken
store opplevelse jeg fikk midt på 1990-tallet
da jeg byttet ut min stive gaffel med en
Rock Shox dempergaffel med 6 cm van-
dring. Dette gjorde underverker for enkel
stisykling og terrengritt. Rundt tusenårsskif-
tet begynte 8 cm vandring å bli det vanlige,
og de siste årene har 10 cm slaglengde kom-
met mer og mer på terrengsykler for aktive
terrengsyklister og konkurranseryttere i
Europa. I Norge selges det fremdeles flest
sykler med 8 cm slaglengde. Grunnen er
nok at mange av våre ritt og sykkelturer går
på grusveier, mens det nedover i Europa er
litt røffere underlag på maratonrittene.

På maratonrittene og grussyklingen i
Norge holder det lenge med åtte cm van-
dring. Dette holder også for kombinasjon av
grus og enkel sti. Trives du imidlertid på sti,

men fortsatt ønsker en lett gaffel, vil nok 10
cm vandring passe bra. Er du sti-frelst, er
det nok bare å fortsette oppover på skalaen
opp mot 12-15 cm vandring avhengig av
utfordringene du skal overvinne. Utforsy-
klister har gafler med omkring 20 cm van-
dring.

Stor effekt
Økende slaglengde og røffere terreng setter
krav til at gaffelen skal tåle mer. Resultatet
blir høyere vekt. Med åtte cm slaglengde er
Rock Shox SID den letteste gaflene som sel-
ges i stort volum. En SID veier 1,3-1,4 kg. En
utforgaffel med 20 cm slaglengde veier over
det dobbelte.

Sykler du mye nedover, vil større van-
dring være en fordel for å kunne ta opp i
seg ujevnheter i stor fart. Ulempen er imid-
lertid at stor vandring ofte medfører at syk-
kelen får styret og fronten høyt. Det fører til
større luftmotstand og at du får vekten leng-
re bakover, og dermed lettere steiler i mot-
bakker. Tar du ikke heis eller annen trans-
port til toppen, men ønsker å ha en sykkel

med gode klatreegenskaper, kombinert med
trygghet og glede utfor, er det en god ide å
kjøpe en gaffel hvor vandringen kan juste-
res enkelt i løpet av turen. De fleste store
gaffelprodusentene tilbyr gafler som har
dette, og pris og vekttillegget er ikke
avskrekkende. For mange av Birkebeinersy-
klistene som også sykler en del sti, vil en
gaffel som kan justeres fra 8 til 12 cm være
et fint spenn. Første gangen jeg prøvde en
slik gaffel, var jeg overrasket over hvor stor
effekt justeringsmuligheten på 3-4 cm had-
de både på klatreegenskapene og tryggheten
utfor (=økt fart).

Går du med tanker om å bytte gaffel, er
det viktig at vandringen er tilpasset geome-
trien på sykkelen din. Øker du vandringen
utover det originale, blir resultatet en gaffel
som peker mer fremover (chopper), det
fører til at sykkelen virker tregere, men også
tryggere. I tillegg kommer styret høyere,
men det kan kompenseres med distanseski-
vene på gaffelrøret eller et stem med annen
vinkel. Rådfør deg alltid med en flink
sportsbutikk før du gjør et valg. Se også

Styrelager Orbit

Spacere BBB

Rock Shox Weba WC Rock Shox Sid WC Rock Shox Sid Team Merida karbongaffel PM

Stjerne ExtraLite



Når du skal stille inn
dempergaffelen er det
viktig å justere fjæren
først. Kalles på godt
norsk «sag». Deretter
justeres dempingen.

Til høyre viser vi noen enkle tips
for hvordan det gjøres. Det er
viktig at du sjekker i bruksanvis-
ningen for din gaffel hvilke jus-
teringsmuligheter som finnes,
og hvordan justeringene skal
gjøres. 

Vanlige justeringsmuligheter: 
- fjæring (sag), 
- kompresjonsdemping (hvor 

raskt gaffelen kan trykkes
sammen)

- returdemping (hvor raskt 
gaffelen kommer tilbake i
normal stilling)

- følsomhet for småslag
Når fjæringen er riktig innstilt, er
neste trinn dempingen. Noe kan
du gjøre før du legger ut på tur,
men de siste justeringen tar du på
sykkelturen. Før du drar ut på tur
kan du justere returdempingen.
En enkel måte er å trykk styret
(demperen) maksimalt ned for
deretter å slippe plutselig. Gaffe-
len skal da returnere raskt, men
uten at dekket letter fra bakken. 

Til høyre viser vi hvordan en
gaffel bør oppføre seg, og hva
som skjer om justeringen ikke er
riktig.

Styrelager
En gaffel kan ikke bare puttes rett
i rammen, men trenger et styrela-
ger og noen distanseskiver for å
komme godt på plass. I tillegg
trengs en ekspansjonsmutter
(stjerne) som skyves ned i gaffel-
røret slik at stemmet kan trekkes
godt ned på gaffelen for å hindre
slark. På en maratonsykkel er det
viktig at disse delene er lette og
holdbare. Vi har montert et FSA
Orbit styrelager som vi har god
erfaring med. Som en kuriositet,
for sette prikken over ”i’en” for
vektfrikene, har vi brukt utfreste
distanseskiver i karbon fra BBB
og en utrolig lett ekspansjons-
mutter (stjerne) fra Extralite på
bare 9 gr. Hvis du monterer en
gaffel med karbon gaffelrør på en
sykkel, må du ikke slå inn den
stjernen som følger med styrela-
grene som standard. Det kan føre
til at røret sprekker.

Først fester du en strips
rundt det ene gaffelbei-
net slik at du har et merke
å forholde deg til. Slipp
deretter ut all luften av
gaffelbeinet og trykk gaf-
felen helt sammen.

Trekk styret opp slik at
gaffelen strekkes maksi-
malt ut.

Mål gaffelens 
totale vandring. 

Fyll opp anbefalt luft-
trykk. Skyv stripsen helt
ned. Sett deg med vanlig
vektfordeling på sykkelen,
og gå forsikt av slik at gaf-
felen ikke dyttes ytterli-
gere ned. Mål hvor langt
opp stripsen har kommet.
For grus- og enkel stisyk-
ling skal ”saget” være 15-
20 % av maksimal van-
dring. På gafler for stisyk-
ling kan en ha mer sag.
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Innstilling av dempergafler

Oppsummering hittil i byggeprosjektet

Vi har valgt å sette på en Rock Shox SID wc på vår drømmesykkel. Det er den letteste gaffelen som produse-
res i stort omfang, den er stiv nok til maratonbruk, og jeg har god erfaring med den gjennom mange år. De
som vil ha en gaffel med samme ytelse, og som bare veier noen få gram mer, kan velge SID Team. Her sparer
du raskt flere tusenlapper. Ønsker du en stivere gaffel, er Reba et godt alternativ.

Vi har nå montert gaffel, skivebremser, gir, styre og sete/setepinne på rammen. Den opplagte forskjellen så
langt, er at vi har en stivere og stiligere ramme og vesentlig bedre bremsekraft. Girutrustningen fra Shima-
no som står på Hard Rocx Helium R7 holder topp kvalitet, og den beholdt vi. Endringen som er gjort på gaf-
fel, sete, setepine, styre og stem, førte i hovedsak til redusert vekt som ga en sykkel som føltes raskere og
enklere å manøvrere. 

Så litt tall på slutten, for vektfreakene og økonomene. Besparelsen hittil har vært litt over 800 gr, og det er
mye når vi ikke har kommet til hjulsett eller drivverk ennå. Vekten er allerede redusert fra 9993 gram som
Helium R7 opprinnelig veide, til 9180 gram. Den største enkeltbesparelsen hittil stod byttet av rammen for,
tett fulgt av gaffelbytte. Byttet som kostet minst pr reduserte gram har vært skumholkene fra BBB. Reduk-
sjonen kostet oss 5 kr/gram. Den dyreste reduksjonen var bytte av setepinne. Det kostet oss 66 kr/gram. I
beregningene har vi ikke tatt med at delene vi har byttet ut, kunne vært solgt. 
Ekstrakostnaden for å kjøpe de lettere delene vi har satt på inklusive Rock Shox SID wc, fremfor det som sit-
ter på Helium R7, er omkring 13 500 kroner regnet med veiledende priser i Norge. 3500 kroner av dette er
for dempergaffelen. I tillegg kommer ekstrakostnaden for karbonrammen.

En perfekt innstilt gaffel sørger for at hjulet hele
tiden er i kontakt med bakken samtidig som styret
er i omtrent samme høyde hele tiden.

Gaffelen tar ikke kuler i underlaget opp i seg. Det
medfører at styret følger kulen og at hjulet mister
bakkekontakten. Grunnen kan enten være at fjæ-
ren er for stiv eller at kompresjonsdempingen er
for stor. Prøv først å justere fjæren (sag). Deretter
sjekker du dempingen. En naturlig forklaring kan
også være at gaffelens slaglengde er for liten og
din fart er for stor i forhold til kulen. 

Gaffelen strekker seg ikke ut raskt nok slik at hjulet
kommer ned i dumpene. Grunnen er sannsynligvis
at det er for mye returdemping. Kommer mange
slike dumper på rad blir resultatet at gaffelen ikke
rekker å reagere og hjulet får dårlig kontakt med
underlaget.

Hva betyr redusert vekt?
En lett sykkel gir deg en utrolig god kjøre-
opplevelse da den virker kvikk og rask. Det-
te virker utvilsomt inn på psyken, og kan
hjelpe deg raskere opp til Skramstad og
andre motbakker. Forskjellen på en sykkel
til 10 000 kroner og en til 20 000 kroner
kan være 2-2,5 kilo. Hvis vi ser bort fra den
psykologiske effekten, hva vil en sykkel som
er så mye lettere faktisk bety?

Jo brattere oppover det er, jo større betyd-
ning får vekten. Opp til Skramstad er forde-
len beregnet til 20-30 sekunder om du
sykler dit på rundt 30 minutter. Hele Birke-
beinerrittet har 1400 til 1500 høydemeter og
fordelen er sannsynligvis omkring halvan-
net minutt om du sykler på 3-3,5 timer.
Sykler du med lavere fart, er besparelsen litt
større. I Birkebeinerrittet er det «dessverre»
slik at de kreftene du ikke trenger å bruke
på å dra med deg 2,5 kilo oppover i stor
grad blir spist opp av økt luftmotstand
da hastigheten er høy. Gjennomfører du
et ritt som Ischgl Ironbike på 77 km og
3600 høydemeter, og med bakker som er så
bratte at rosinbakken minner deg om en
rolig sykkelferie i Danmark, antar jeg at
besparelsen kan ligge på 5-7 minutter.

Tipp vekten på
drømmesykkelen
I hver utgave får du mulighet
til å gjette vekten på den fer-
dige drømmesykkelen på
sms. Den som kommer nær-
mest, vinner en Hard Rocx
Helium R7 til en verdi av
21.000 kroner. Det er ingen
begrensninger på hvor
mange ganger du kan gjette.
Vinneren kåres etter juniut-
gaven i 2007. Hvis to har tip-
pet likt, vinner den som
sendte inn sms først. Vinne-
ren utfordres til å gjennom-
føre Birkebeinerrittet
2007 på vinnersykkelen. Det
blir premier til nummer 2-5
også. Send SDSykkel
<vekt i hele gram> til
1985. Husk navn og
adresse. Tjenesten koster
10 kroner per mottatte
melding. Frist 1. mai
2007.

Tipp vekten på komponentene
I hver utgave kan du gjette vekten på en av kompo-
nentene som monteres i den neste utgaven. Svaret
sendes inn på SMS. Hvilken komponent det gjelder,
samt svarfrist angis i hver artikkel. I neste utgave fort-
setter vi byggingen av drømmesykkelen, og vi 
monterer hjulsett. Gjett vekten på hjulsettet uten 
hurtigkoblinger og dekk som vi setter på ved å sende
SDhjul <vekt i hele gram> til 1985. Husk navn og
adresse. Til sammenligning veier hjulsettet på 

HeliumR7 2030 gram. Hver sms koster 5 kroner. 
Frist for å sende inn svar er 15. april. 

Vinneren får en terrengsykkel (Miracle Comp) til
en verdi av 6500 kroner.

Disse er med
• Deler stiller med produkter fra FSA, BBB, Formula og Maxxis – www.deler.no
• Dogstar stiller med produkter fra NoTubes og Extralite – www.dogstar.no
• Hard Rocx stiller med ramme og utloddssykkel – www.hardrocx.no
• Racing Depot stiller med produkter fra Selle Italia – www.racingdepot.no
• Shimano Nordic Cycle stiller med Shimano komponenter – www.shimano.com
• Sportpartner stiller med Easton komponenter – www.sportpartner.no
• Stians Sport stiller med produkter fra Xpedo, Topeak og Rock Shox – www.stians-sport.no
• Trollsport stiller med produkter fra Tune – www.trollsport.com

Vekt Crudus Helium R7 (veiledende 21000 kr) Forskjell Maratonsykkel (Carbonium) Besparelse Reduksjon 
Maximus Crudus og Beskrivelse Helium til i %

Del Beskrivelse Vekt Helium Vekt Carbonium
Ramme 1 720 Race 3 AN-6 Aerospace aluminium 1 480 240 RACE 5 Alpha Carbon, 18,5" 1 186 294 20 %

uten v-bremsfeste
Gaffel 1 938 Manitou R7 Super Lockout 1 552 Rock Shox SID wc m/lockout 1284 268 17 %
Styrelager 121 Ritchey Zero Logic WCS 112 FSA Orbit og Extralite Ultrastar 95 17 15 %
Gruppe, demper 2 059 1 664 395 1379 285 17 %
Styrestem 158 Ritchey WCS V3 oversized (28,6 mm) 152 Extralite Ultrastem 110 mm 110 42 28 %
Distanseskiver 14 Aluminium 10 BBB BHP-31 Carbonspacers 10 mm 4 6 60 %
Styre 166 Ritchey WCS 154 Easton EC90SL, 25,4 mm 106 48 31 %
Holker 50 Skum holker 50 BBB foamgrip m/plugger, BHG-28 28 22 44 %
Sadel/sete 312 Selle Italia SLR XP 180 gr 192 Selle Italia Kit Carbonio 132 60 31 %
Setepinne 342 Ritchey WCS V2 226 Easton EC90 300 mm i 27,2 mm 188 38 17 %

diam. og Use foring, 31,6 mm
Seteklemme 46 Promax aluminium 22 BBB BSP-80 24 -2 -9 %
Gruppe, cockpit 1 088 806 282 592 214 27 %
Hjulsett 2 065 Shimano xt-nav m. DT Competition 2 030

eiker og Ritchey felger
Hurtigkoblinger 180 Shimano Deore XT 120
Dekk 950 Maxxis MaxxLite 310 620
Slanger 388 Maxxis Ultralight 246
Felgbånd 42 0,65 mm 42
Gruppe, hjul 3 625 3 058 567 0
Bremsehendler 481 Avid Speed Dial 7 185 Formula Oro Puro (f+b) skivebr. 489 -304
Bremser 386 Avid Single Digit 7 388 NoTubes alu. skiver m/bolter (20 gr) 140 248
Kabler, brems 64 Bremsewire og -strømper 64 Inkludert i hendel og kalipervekt 0 64
Girsjalter - Shimano XTR Rapidfire Plus (2007) 205 Shimano XTR Rapidfire Plus (2007) 218 -13
Front-/kjedegir 176 Shimano XTR (2007) 155 Shimano XTR (2007) 126 29
Bak-/navgir 265 Shimano XTR (2007) 195 Shimano XTR (2007) 198 -3
Kabler 139 Brems- og girwire og strømper 139 75 0
Gruppe, brems og gir 1 447 1 267 180 1 246 21 2 %
Krank 1 081 Shimano XTR (2007) 782
Kasett/klinge 361 Shimano XT (11-32) 264
Kjede 275 Shimano LX/XT - HG-73 276
Pedaler 421 Ritchey MTB V-4 Comp 396
Gruppe, drivverk 2 138 1 718 420 0
Sum 12 077 9 993 2 084 9 179 814

Skive- eller v-brems?
Sykler du lite, mest på grus og i fint vær,
eller skal ha så lett sykkel som mulig, er v-
brems tingen. Liker du stisykling, eks-
tremsykling i alpene, eller om du vil ha
god bremsekraft i all slags vær, velger du
skivebrems.


