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SPARK 900 RC
The Spark 900 RC is a 29" wheeled, full suspension XC bike with 100mm of travel 
that blends the big wheels with lightweight. With TwinLoc one lever gives you total 
control of the front and rear suspension providing Lockout, Traction and Descend 
modes all from the handlebar mounted switch. Raced by the Scott Swisspower 
Team at the Worldcup, the Spark is a great XC Race and Marathon bike.
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Følg oss på Facebook 
- søk etter Scott Norge

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

AKTUELT

Fatbike eller tjukkassykkel i 
fornorsket språkdrakt, har 
såvidt begynt fenge inter-
essen til ihuga syklister. En 
hype, eller noe for birkebei-
neren?

Tord Bern Hansen www.bernhansen.com

Tjukkassykkel er en sykkel med ekstremt brede 
dekk. Gjerne den doble bredden av vanlige ter-
rengdekk. Det gjør at sykkelen flyter godt på snø, 
sand og annet løst underlag. Interessen har tatt seg 
opp her hjemme denne vinteren, og det forventes 
at interessen virkelig vil ta seg opp til høsten. 

Det sies at Surly fra USA var de som «fant opp» 
fatbike i komersiell skala i 2004/05. Veldig brede 
dekk med svært lite luft gir stor bæreflate og der-
med god fremkommelighet på løst underlag. Dek-
kene er er mellom 90 – 120mm breie og med svært 
lavt lufttrykk gir de ekstrem bæreevne. Foruten 
hjul, krank og ramme er alt av deler på syklene helt 
standard sykkeldeler. Sykkelene veier vanligvis 15 

kg og oppover, og er med det vesentlig tyngre enn 
en vanlig terrengsykkel. Med høyt trykk i dekkene 
ruller den greit på hardt underlag og kan brukes på 
vanlige sykkelturer. Med litt lavere trykk fungerer 
den også til stisykling, men her hjemme vil vi tro 
at de fleste som kjøper den vil benytte den til å 
sykle på snø. 

På vårparten har vi fått låne to tjukkassykler. En 
Diamant/Nakamura og en Surly. Vi har prøvd dem 
i både faste og løse løyper. Det første som slår oss 
er hvor godt syklene flyter oppå snøen. De setter 
ikke mer spor enn en skøyteski, så løypene blir ikke 
ødelagt. Nedover går det vel så fort som på ski, og 
på flatene er farten omtrent som for klassisk lang-
renn. I motbakkene gjør sykkelvekten at skiløperne 
går fra oss. 

Surly syklene koster fra 15000 kr og oppover 
mens Diamant/Nakamura kommer med en pris-
knekker som kryper like under 10000-kronersmer-
ket. Svært få vil ha dette som sin eneste sykkel. Det 
blir nok sykkel nr 2 eller 3 – etter terrengsykke-
len og kanskje raceren. I første omgang tror vi at 
den vil appellere til syklister som ikke er så glade 
i langrenn. Den vil også være et ypperlig trenings-
redskap for konkurransesyklister som vil erstatte 

økter på rulla eller langs saltede veier med en tur 
i naturen. For mosjonistene tror vi ikke den vil ut-
konkurrere langrennsskia, men kanskje den kan 
være et alternativ til rubbskia på vanskelig føre ;-) 
I tillegg er den jo morsom å bruke til avveksling 
gjennom vinteren og i overgangsperioden vår og 
høst. 

Med nye fremkomstmidler i løypene er det 
dessverre et potensiale for konflikter – kanskje 
fordi nye ting kan virke truende?  Som både iv-
rig langrennsløper og syklist opplever vi tjukkas-
syklistene som like enkle å forholde seg til som 
omtenksomme foreldre med pulk, hundeeiere og 
barnefamilier. På samme måte som en egoistisk 
tjukkassyklist vil være like krevende som hund 
og eier på hver sin side med bånd mellom, eller 
barnefamilien som har matpause midt i løypa. Vi 
oppfordrer kommende tjukkassyklister til å vise 
hensyn. Velg stier/løyper og tidspunkter med lite 
skiløpere. Er dere mange sammen, ikke fyll hele 
løypa i bredden, og gi plass om du møter andre el-
ler blir tatt igjen. 

Butikkene fylles opp av tjukkassykler til høsten, 
så du kan vurdere om dette er noe for deg mens du 
nyter sommersolen.

Blir fatbike 
høstens slager?

http://www.bernhansen.com

