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Truvative Noir World Cup
riser karbonstyre
Trenden blant grus-/maratonsyklister i Norge de siste
årene har gått fra rette styrer på 56 cm til styrer på
opp mot 60 cm. Etter hvert begynner en del av disse
syklistene å ta etter trenden fra stisyklistene – enda
bredere styrer og i tillegg litt oppsving (riser bar).
Oppsving vil si at holkene er litt høyere oppe enn
midten på styret. Selv Hard Rocx, som er kjent for å
lage gode rendyrkede grusracere, har satt opp en
sykkel i årets kolleksjon med litt bredere styre med
oppsving. Årets stjerneskudd, Elisabeth Sveum,
bruker også til styre med oppsving.

Nå som vi er på vei inn i høsten og det er tid for litt
roligere turer og kanskje litt lek på stier er et litt
bredere styre med oppsving en god investering. Opp-
svingen gjør at du sitter litt mer oppreist og får bedre
oversikt og komfort. Økt styrebredde gir bedre kon-
troll med forhjulet på sti og i røft terreng. I alpe-
landene synes de våre 60 cm styrer, som vi nå etter
hvert har dristet oss til å sette på sykkelen, er smale.
Der går det gjerne fra 60 cm og oppover. Skal du
tråkke hardt på grusen er det bare å ta tak midt på
styret der hvor det er lavere, så blir sittestillingen
mer aerodynamisk. 

Det er fort gjort å bytte styre, og det er bare å bytte
tilbake til det flate og smale styret til våren -  hvis du
ikke har ombestemt deg for alltid… 

Vi har testet Truvative Noir World Cup riser karbon-
styre. Etter min oppfatning er dette et meget pent
styre. Styret er laget i OS (Oversized 31,8 mm innfes-
ting til stemmet), er svært stivt, og det er forsterket
hvor stem og gir/bremser festes. Det er laget av
sterke og lette karbonfibre som ligger i samme ret-
ning og med en blank finish.  Styret er 640 mm
bredt og har et oppsving på 15 mm. Det finnes

også i utgaver med mer oppsving, men på en vanlig
maratonsykkel kan dette bli en litt stor overgang om
du ikke samtidig senker stemmet. Bredden på 640
mm skulle være en fin økning om du er vant med
58-60 cm fra før av. Det kan kappes ned i bredden,
men ta noen prøveturer før du gjør det. Endene på
styret har en bakoverbøy på 9 grader. Det er litt mer
enn på noen rette styrer, men gir et komfortabelt
grep. 

Styret er ikke laget for klatrehåndtak, og skulle du
driste deg til å sette på det er det mulig du får noen
kommentarer. Klatrehåndtak passer like dårlig med
oppsvingte styrer som tennissokker til dress hevder
stilpolitiet ;-)

Til å være så bredt som 64 cm og oversized, er styret
blant de letteste i sin klasse med omkring 165 gram
selv om det er oppgitt til å veie 155 gram.

Pris: 1399 kr
Importør/butikk: www.stians-sport.no 
Produsent: www.sram.com/truvativ
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Av Tord Bern Hansen
test@bernhansen.commed sykkel som brukskunst…


