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Forerunner 310XT er siste generasjon multisports klokke fra Garmin. 310XT er produktet 

som kan forbedre og optimalisere treningsinnsatsen din, enten du utfolder deg på et trenings-

senter eller presser deg selv til det ytterste i skisporet. Det er spesielt viktig å være klar over at 

310XT er utstyrt med et solid og vanntett hus, og derfor er tilpasset en rekke idrettsgrener 

som påvirkes av det fuktige element.  

I multisportsmodus kan du velge mellom mange forhåndsdefi nerte innstillinger for fl ere for-

skjellige bevegelsesformer. Slik får du vist nøyaktig de dataene du skal bruke. 310XT er utstyrt 

med en innebygd vibrasjonsmodul. Enten du befi nner deg over eller under vann, vil du alltid 

få med deg alarmen.

Forerunner 310XT har en ny type pulsmåler som måler og analyserer kaloriforbruk bare på 

grunnlag av pulsinformasjon eller en kombinasjon av andre data – uavhengig av GPS-mottak. 

Den kommuniserer trådløst med datamaskinen ved bruk av ANT+ Sport-teknologi, som er 

markedets ledende trådløse løsning, med et mye  lavere strømforbruk enn tilsvarende teknologier.

Les mer på garmin.no

Forerunner 310XT

TRENING PÅ MER 
ENN TØRR ASFALT?

Finn din forhandler på www.garmin.no
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Ikke nødvendig å fryse på bena
Northwave celcius arctic gtx er en ekte vintersko for syklisten. Skoen fikk blant annet
en god score i testen hos Syklistenes landsforening. 
Dette sier de i testen: ”Skoen sitter godt på beina, det sørger kombinasjonen snøring
og to borrelås for. De er greie å ta av og på, og er utstyrt med refleks bak. Kulde tåler
de også, vi tok på referansevinterskoen (Lake mxz 302) på den ene foten og den
skoen fra Northwave på den andre. Vi antok at Lake-skoen ville være varmest, men
fikk oss en overraskelse på vår to-times tur i 10 minus. Vi holdt varmen like godt på
foten med Northwave-skoen.Sålen er passe stiv, har ikke samme gå-komfort som
Lake og Shimanosko med Vibram-såle, men de er helt greie. Sålen heller litt mot
plast, det gjør dem litt glattere enn gummisålene på vinterskoene fra Lake og
Shimano. Du skal være litt forsiktig med å løpe ned islagte trapper her.”
Koster 2199 kroner. Importeres av Stians Sport. Se mer på nettsiden til landsfor-
eningen: ww.slf.no

Birkebeiner 5-stjerner 
VSOP Cognac
Birkebeiner 5-stjerners VSOP Cognac en blanding cognac
tradisjonell fra de fire «premiere CRU»-distriktene  i
Charente/Cognac, Petit Champagne, Fins Bois, Bons Bois

og Bois Ordinaires levert av konjakk-huset
Cognac-Gautier. Siden 1755 har de

levert eksklusiv konjakk og er i
dag representert i mer en 130
land. Deres kjellermester har
satt sammen en godt
balansert og rik konjakk som
gir optimal fylde, rundhet og
ettersmak tilpasset det nors-
ke marked. 

Det er grossisten Rosmers-
holm as i Oslo som står for
produksjonen og denne inngår
i selskapets portefølje
sammen med bl.a. Birke-
beiner Aquavit som kom for
et par år siden, og som har
blitt meget populær i
markedet. 
Utsalgspris: 395.10

Schwalbe lanserer 
nytt piggdekk til 
stisyklistene
Tidligere sesonger har Nokian med sitt
Freddie’s swa 2,3” vært eneste leverandør
av brede stidekk til vintersyklistene. Denne
sesongen har Schwalbe laget en storebror
av superdekket Ice Spiker Pro. Ice Spiker
Pro i 2,1” er kjent for sitt gode grep og
for å være et svært lett piggdekk. Nå
har det kommet i 2,35” bredde for
ivrige stisyklende vintersyklister som
trenger litt ekstra bredde på dekkene.
Vi har testet dekket, og det gir et
veldig godt grep med sitt velkjente
mønster. Forskjellen på Nokian
Freddie’s swa og Schwalbe Ice
Spiker Pro 2,35” er ikke vesentlige .
Ice Spiker er et par millimeter
bredere og 20 gram lettere pr
stk. Viktigste forskjellen er
kanskje at Schwalbe er tubeless
ready slik at det kan kjøres
slangeløst.
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Vitale data:
Dimensjon: 26x2,35”
Bredde: 54/58 mm (målt
dekkvegg/knast)
Vekt: 850/935 gram (opp-
gitt/faktisk)
Pigger: 361 stk med tungsten
carbide kjerne i aluminiums
hylse
Pris: 1099 kr
Importør: www.deler.no


