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Av Tord Bern Hansen

I vår har vi fått prøve en 29” hardtail fra
Hard Rocx og en 29” fulldemper fra Trek.
Vi deler våre erfaringer med hvordan over-
gangen fra 26” til 29” har vært. Syklene er
testet med Schwalbe Racing Ralph 2,25”
med den nye Pacestar gummien, slik at
ikke dekkene skulle være avgjørende for
opplevelsen.

Hardtailen Hard Rock Circo Volante
Circo Volante er Hard Rocx sin første 29”
for terrengsykling. Den kommer med to
forskjellige utstyrsnivåer, en til 25000 kr på
10,4 kg og team-utgaven på 9,3 kg til
49900. Vi har brukt utgaven til 25000 kr,
og inntrykket er at de har satt sammen en
god sykkel til denne prisen for mål-
gruppen, som er ryttere som sykler Birke-

beinerrittet og andre norske maratonritt. 
Sykkelen har en 1250 grams
karbonramme og en 80 mm solid og god
Fox gaffel. Bakrammen har god plass til
brede dekk, så Schwalbe Racing Ralph 2,4”
er det plass til om du ønsker litt ekstra
komfort. Bremsekaliperen ligger også godt
beskyttet inne i vinkelen i baktriangelet.
Dette er sannsynligvis en løsning vi vil se
på flere sykler etter hvert. Kranken har god
klaring til bakken slik at du slipper at
pedalene slår ned i bakken hele tiden ved
stisykling.  Om noen skulle ønske 100 mm
gaffel istedenfor, kan kyndig verk-
stedpersonell bygge om gaffelen uten noen
stor kostnad. Sykkelen er utstyrt med XT
gir og sjaltere og er jevnt over utstyrt på
nivå med Shimano XT, noe som en kan
forvente i denne prisklassen. Bremser og
krank er hakket under, men fungerer
veldig godt. Istedenfor er det lagt penger i
et godt hjulsett med lette No Tubes ZTR
CREST felger. Hjulsettet veier faktisk like
«lite» som hjulsettet på den over dobbelt så
dyre Trek Superfly 100 Elite, som vi også
har testet. Det er viktig for kjøreopplev-
elsen med lette hjul på 29”. Med 29” hjul
får man snaut 10% tyngre utveksling enn
med 26” hjul grunnet økt hjulstørrelse. Vi
synes derfor det er et godt valg å levere

sykkelen med 3-delt krank og 10-delt 11/34
utveksling bak. Mer info på
www.hardrocx.no.

Fulldemperen Trek GFC 
Superfly 100 Elite
Superfly 100 Elite er toppmodellen av 29”
fulldempere fra Trek. I fjor het den Gary
Fischer, mens den i år selges under merket
Trek GFC (Gary Fischer Collection). Dette
er sykkelen som Offroad Finnmark 300 ble
vunnet på i 2010. Superfly 100 Elite veier
11,2 kg uten pedaler. Rammen er av OCLV
karbon og veier bare 2,2 kg inkl bak-
demper. Den er satt opp med komplett
Sram XO drivverk og bremser. I tillegg har
den karbon setepinne og styre. Sykkelen
har 110 mm vandring bak med to innstil-
linger på demperen – en som gir full vand-
ring og en annen som stiver av fjæringen
bak for sykling på grus eller i motbakker.
Foran har den en solid og god 100 mm
dempergaffel fra Fox. Sykkelen fremstår
som stilig med ramme i sort og hvitt med
litt blått og matchende XO utstyr i sort. 
Trek har også vært flinke til å lage en bak-
ramme med god plass til dekk, så her får
du plass til 2,4” dekk helt uproblematisk.
Trek Superfly 100 Elite har en anbefalt ut-
salgspris på friske 56000 kr. Den finnes

– teknisk doping

I våres har vi syklet både 26” og 29” på
treninger og ritt. Erfaringen er at
overskriften er helt riktig. 29” er teknisk
doping enkelte ganger, mens det i
andre situasjoner ikke spiller noen rolle. 

29 tommer

eller ingen forskjell?

Superfly100Elite

Superfly100Elite



også i en rimeligere utgave med samme
ramme, men med Sram X9 utstyr for
44000 kr. Trek har i tillegg flere
rimeligere og godt utstyrte 29” med
aluminiumsramme. Mer informasjon på
www.trek.no.

I praksis
I påsken syklet vi en uke på smale, kuperte
og svingete flytstier i Danmark med
hardtailen fra Hard Rocx. Våre viktigste er-
faringer var da:
Sykkelen var litt tregere å manøvrere
sammenlignet med 26”, men denne
tregheten var helt uproblematisk selv på
smale stier med raske retningsforand-
ringer. 
Selv om sykkelen bare har 80 mm vand-
ring foran, opplevde vi den som tryggere og
mer stabil i bratte kneiker utfor enn tils-
varende hardtailer med 100 mm gaffel.
Mye tyngre enn sine lillebrødre er den
heller ikke. Hos Hard Rocx skiller det nå
bare 800 gram mellom en 29” og 26” i
samme prisklasse. Vi ser samme trend hos
andre produsenter. ‘
I mai tok vi syklene ut på teniske stier i
Nordmarka i Oslo. Her opplevde vi at 29
tommerne fløyt bedre over røtter og steiner
enn 26” gjorde. I tillegg ga 29” bedre grep
og fremkommelighet i vanskelige mot-
bakker. Det gjaldt både hardtail og full-
dempere. Selv om en 29” pga større hjul
flyter bedre på ujevnt underlag med steiner
og røtter, gir imidlertid en fulldempet 26”
bedre komfort enn en 29” hardtail. 
Den kvinnelige testeren som i flere år har
syklet en lett 26” fulldemper opplevde mye
bedre flyt i terrenget med 29” Trek Super-
fly 100. Hun kom opp tekniske kneiker
hun ikke hadde greid før, det var bedre flyt i
de flate tekniske partiene, og hun turte å
kjøre utfor steder hun ikke hadde gjort før.
Hun var helt klar på at fulldempet 29” var
teknisk doping, og ga henne en helt klar
fordel. 
Jeg syklet en teknisk runde med full-
dempet 29” og sammenlignet med full-
dempet 26” med hhv 110 og 150 vand-
ring. Erfaringen var at
fremkommeligheten og komforten på
29” med 100 mm vandring overraskende
var bedre enn 26” med 150 mm. 29” er

imidlertid mindre leken og vanskeligere å
hoppe og steile med.

Andre tester
Flere magasiner i Norge og utlandet har
gjort flere tester av 26” versus 29”. Ingen
har så langt gitt et entydig svar på at den
ene hjulstørrelsen er bedre enn den andre
uansett forhold. Den siste og grundigste
testen er sannsynligvis gjort av tyske Bike i
utgave 06/2011. Her har de testet tre high
end fulldempere; to 26” med hhv 100 mm
og 120 mm vandring og en 29” med 100
mm vandring. Alle syklene ble utstyrt med
like dekk. Det ble syklet i typisk terreng for
maratonritt i alpene hvor tid, effekt og
vertikal vandring (komfort) ble målt på fire
delstrekk: 1) Teknisk bratt motbakke, 2)
motbakke på grus, 3) motbakke på asfalt,
og 4) utfor på løst og steinete underlag
samt skogsbunn. 
Hele strekket under ett var syklene like
raske om man jevner ut for litt forskjellig
effektforbruk (watt). I den tekniske mot-
bakken skilte det veldig lite mellom syk-
lene, men den letteste fulldemperen med
100 mm vandring var raskest. 29” var
imidlertid mer komfortabel å sykle, pas-
serte de tekniske stedene enklere og ga
ikke den samme maksbelastningen på
muskelaturen. Oppover på grus og asfalt
var igjen den letteste fulldemperen med
100 mm vandring raskest tett fulgt av 120
mm og 29”. På utforetappen var full-
demperen med 120 mm raskest tett fulgt
av 29” med den lette 100 mm noen se-
kunder bak der igjen. 

Hva velger testsyklistene?
Den kvinnelige testsyklisten har allerede
kjøpt seg en fulldempet 29”, og syklet den
inn til en 3. plass i Norges cupen i Ter-
rengsykkelrittet. Hun er ikke i tvil om at
sykkelen har gitt henne en stor fordel i
terrenget. Hun merker imidlertid at
sykkelen med standardoppsettet er tyngere
enn hennes 26” og at det er mer å dra på i
motbakkene på grus. Første prioritet på
bytte av utstyr er å få tak i et lett 29”
hjulsett med lette slanger og dekk. Da kan
man fort spare 6-900 gram, og få en helt
annen opplevelse av sykkelen. 
Jeg kommer til å erstatte min 26”

stisykkel med en 29” da jeg opplever at den
gir meg bedre fremkommelighet i virkelig
teknisk terreng. Min fulldempede 26” ritt-
sykkel beholder jeg fortsatt da jeg opplever
at min svakhet er oppover i enkelt terreng i
forhold til mine konkurrenter, og da
trenger jeg en så lett sykkel som mulig. Er-
faringen er at 26” er snaue kiloen lettere.
På stiene i maratonrittene holder jeg van-
ligvis følge med mine konkurrenter. Jeg vil
imidlertid ikke utelukke at jeg sykler en
fulldempet 29” på Ultrabirken da den siste
halvdelen av rittet er som skapt for disse
syklene.

Vår anbefaling
Tenk gjennom hva du skal bruke
sykkelen til og hvor du har dine styrker
og svakheter. Vi anbefaler alltid å prøve
ulike sykler før du kjøper. Spør i din
sportsbutikk om å få en prøvetur på en
sykkel av hver størrelse. 
Ryttere på 190 cm og høyere vil nok føle
seg mer hjemme på en 29”. Sykkelen har
riktigere proporsjoner for disse.
Ryttere som er litt engstelige utfor vil
oppleve at en 29” gir en ekstra trygghet. 
Ryttere som føler at de blir syklet fra op-
pover, men holder følge med kon-
kurrentene nedover og på stier, bør sann-
synligvis velge en 26” for å spare vekt.
Liker du deg på på tekniske stier vil sann-
synligvis en 29” gi deg en fordel. Vi tror
imidlertid at jo bedre teknisk du er, jo
røffere må terrenget være før du får en
fordel.
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Superfly100Elite Circo Volante

Greg Saw vinner av Norges cup maraton Ter-
rengsykkelrittet 2011 på Hard Rocx Circo Volante.


