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SYKKELFREAKEN med sykkel som brukskunst…

Otto Jæger er sykkelentusiasten og den tidli-
gere modellflybyggeren som ønsker å tilby
norske kresne syklister gode, solide og super-
lette karbonseter. Vi har testet et par stykker
fra høsten 2009.

Lett. Setene veier omkring 70 gram. Det er
utrolig lett, og omkring 1/3 av et vanlig sete.
Det finnes lette seter på omkring 100 gram,
og enkelte veier helt ned mot 50-60 gram.
Hvorfor da velge Jaeger Liteseat?

Komfortabelt. I tillegg til å være lett, er det
godt å sitte på. Det har vært et absolutt krav
med god komfort slik at det passer lange lan-
deveisritt og maratonritt. Setet er forholdsvis
bredt, og selv om det bare er en karbonfjøl er
det komfortabelt. I tillegg til at selv utforming-
en av skallet er komfortabelt, kan fleks i sete
og rail tilpasses individuelt til den enkelte rytter

gjennom tykkelse på railene og antall lag
med karbonduk i setet. Vi ville ikke nølt

med å bruke dette sete på for eksem-
pel den store styrkeprøven.

Unikt design. Struktur og farge på duken fin-
nes i flere varianter og kan tilpasses slik at
det passer sykkeldesignet. I tillegg er det
mulig å få på dekaler og navn for å få et helt
personlig utseende. Hvorfor henge kunsten
på veggen når du kan sette den på sykkelen?

I tillegg til et lett og komfortabelt sete med
unikt design, får du personlig behandling og
en sykkelprat med en hyggelig person når du
skal kjøpe sete.

Til stisykling hvor det er behov for å få rumpa
bak setet, synes vi imidlertid at setet er litt for
bredt. Otto Jæger er i gang med å lage en
modell til som er litt smalere samt med enda
litt mer avrundede kanter slik at dette vil
passe utmerket til stisykling. Husk
imidlertid at karbonseter tåler
mindre enn vanlige seter om du
faller i steinrøysa.

Er det rom for en utskeielse i
lommeboka og du ønsker et personlig sete,
ta kontakt med Otto Jæger.

Pris: fra 3500 kr

Produsent/salg:
www.jaeger-liteseat.no

Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.com

Jaeger Liteseat – skreddersydde norske seter som er gode å sitte på

Otto Jæger kombinerer sine interesser
for modellfly og sykkel på heltid. De siste
ti årene har erfaringen ved å fly og bygge
lette og sterke seilfly i kompositt materialer
vært utgangspunktet for at han startet utvik-
lingen av sykkelseter i sammematerialer.
En annen grunn var den stigende interes-

sen for sykler, og da særlig å få dem lettere,
og ikke minst et godt sete å sitte på. Proble-
met var ikke så stort da jeg kun holdt på
med terrengsykkel og turene var relativt
korte. Det er utrolig hva man venner seg til!
Vinteren 2004meldte jeg meg inn i Frøy,
og på våren 2005 kjøpte jeg en racer. Dette
var gøy, og nå begynte langturene. Sår og
vondt, så ut til å være prisen å betale for å
sykle langturer!
Sommeren 2006 skulle endelig Trond-

heim – Oslo gjøres. I fortvilelsen over ikke å
ha et ordentlig sete, byttet jeg rett før avreise
til et gammelt mykt sete. Dette skulle vise
seg å være fatalt. Fra Eidsvoll og inn husker
jeg bare at jeg sto og tråkket. MEN ingen-
ting er så vondt at det ikke er godt for noe.
Denne natten langs Mjøsa kom ideen om å
bruke det jeg kunne om kompositt materia-

ler, og forvandle dette til et sete i karbon
som var behagelig å sitte på, samtidig som
det lett kunne tilpasses de fleste ryttervekter
og sykkelstiler.
– Når begynte du?
– Tanken surret rundt i hodet et års tid, og

det var konstruksjonen av railen som var
problemet. Hvordan konstruerer man en
rail på 7 mm, som skal tåle en person på 80
kg? Løsningen kom etter hvert, og vinteren
2007 ble det laget former, og tatt frem to
prototyper. Sommeren 2007 ble den beste
på sykkelsetet noensinne. Jeg syklet ca 450
mil til sammen på racer og terreng, og
langturer på 12-13 mil gikk nesten som en
lek uten sår og vondt.
– Har du utviklet setene noe siden de første

du laget i 2007?
– Formen på setene var grei, men railsen

var altfor stiv. Jeg var i tvil om styrken, der-
for ble de første laget i 8 mm, og ganske
korte. Vinteren 2008 ble nye rails utviklet,
og en endring i antall lag, gjorde skallet
mer komfortabelt. Etter en ny sykkelsesong
fikk setene stadig bedre komfort. På vårpar-
ten 2009 tok Frøy med noen seter til Mal-
lorca på vårparten for å prøve disse. Tilbake-
meldingene var veldig positive, og jeg fort-
satte med å låne ut seter til utvalgte perso-
ner. Samtidig utviklet jeg nye rails på 7 og 8
mm slik at jeg kan tilpasse setet til både ra-
cer/grusracer og lette/tunge personer. Flere
seter ble lånt ut, og tilbakemeldingene var
entydig positive. Noen sier de har byttet sete
for siste gang, en annen har kjøpt tre styk-
ker.
– Hvorfor kjøpe spesialtilpassede karbonse-

ter?

– Den store fordelen med denne type kar-
bonseter er muligheten for å spesialtilpasse
setet til vekt på rytter, og kjørestil. I praksis
betyr det at jeg etter hvert har opparbeidet
meg et visst antall demoseter, som jeg igjen
kan låne ut til potensielle kunder. Bare ved
å ha høyde og vekt på rytter, har jeg som re-
gel i dag et sete som passer 90 %. Den siste
finpussen på utformingen tar jeg etter
tilbakemelding fra kunden. I tillegg til dette
har jeg muligheten for å fargetilpasse setet,
med for eksempel et par/tre striper så det
matcher sykkelen. Navn og/eller dekor kan
også settes på setet.
– Hvilke fremtidsplaner har du?
– Jeg har nettopp laget et nytt og smalere

sete med en noe mer avrundet bakkant.
Dette for å tilfredsstille behov fra stisyklis-
ter. Jeg vil i løpet av vårparten også ta frem
et annet og noe bredere sete. Også her vil
det bli tatt hensyn til en noe mer avrundet
fasong i bakkant, for å forhindre at buksa
«sitter fast» etter at rytter har vært bakpå i
bratte utforkjøringer. Designet vil forbli det
samme.
Det ville jo vært moro om jeg kunne solgt

noen seter i uka. I dag tar det ca 8 - 10 timer
å produsere et sete, men produserer jeg
flere, vil jo selvfølgelig tiden pr. sete gå ned.
Det mest tidkrevende er å produsere rail-
sen. I dag tar denne mer enn halve tiden av
setet å produsere. Om etterspørselen tilsier
det, ville være en stor hjelp å få denne pro-
dusert eksternt. Ser jeg lengre frem i tid, ser
jeg for meg muligheten til å kunne benytte
meg av en autoclave (trykkammer og ovn i
samme enhet) ved produksjon av seter.
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