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Invitasjon til premiere!
Den 22.-23. mars 2013 vil Årefjällsloppet arrangeres for 
aller første gang. For å feire lanseringen av det nye storløpet 
loddes det allerede ut startnummer, gratis skipreparering og 
gallabilletter på www.arefjallsloppet.com. Årefjällsloppet  
slynger seg gjennom et vakkert fjellandskap i slutten av mars 
når omgivelsene er som vakrest. Årefjällsloppet har to klasser; 
75 km og 35 km som tilbyr en unik fjellopplevelse både for 
eliteløpere og mosjonister. I  75 km klassen kan du utfordre 
verdens eliten med navn som Aukland, Brink, Ahrlin, Svärd, 
Tynell, Rezac, Boner og Hansson. Etter at siste løper har 
krysset målstreken på lørdag kveld braker det løs med fargerik 
gallakveld med flott festmeny, artister og underholdning!

Besøk www.arefjallsloppet.com  
og registrer deg til premieren på Årefjällsloppet du også!

www.arefjallsloppet.com 
Her finner du mer informasjon om alle premiere tilbudene. 
PREMIERE SALG! 15 % rabatt på startavgiften når du oppgir koden BIRK3.
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Det geniale med Xfire bike lane safety er at den 
har to røde lasere innebygd som lager hver sin 
lysstripe i bakken på sidene av sykkelen. Disse er 
godt synlige i mørket og bidrar sannsynligvis til at 
bilistene holder en litt større avstand til deg når 
du er ute og sykler. I tillegg til laserne har baklyset 
5 kraftige røde lysdioder som i følge produsenten 
gjør deg synlig på opp til 500 meter. Det er egen 
bryter for laser (av, på og blink) og for vanlig bak-
lykt (av, på og to blinkemoduser). Lykten drives av 
2 stk AAA batterier som følger med. For å bytte bat-
terier trenger du en liten stjerneskrutrekker. Denne 
følger også med. Festet til baklykten kan monteres 
på de fleste sykler da klammen passer til setepin-
ner som er 31,6 mm og slankere. Vi har brukt bak-
lykten i et par måneder med gode erfaringer. 

Pris: 269 kr
Produsent: www.thexfire.com
Salg/importør: http://www.bikeshop.no

Xfire Bike lane safety baklys 
- en genial og rimelig forsikring

 Tips kan sendes til: kristin.roset.indrehus@sportmedia.no
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