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KRITERIE FORKLARING

TRÅKK

Stivhet i sålen På vintersko er det en fordel med en passe stiv såle for god kraftoverføring, og slik at sålen ikke gir for 
mye etter for pedalen. Samtidig gir en for stiv såle mindre bevegelse for tærne så du fort blir kald.  

Vekt
Når skoen er lett, er det mindre å dra med seg rundt i tråkket. Med veldig tunge og varme vinter-
sko mister du mye av sykkelfølelsen.

KOMFORT  

Isolasjon Hvor godt isolerer skoene mot kulden?

Vannavstøtende Vår, høst og vinter er det ofte kjølig, og det er viktig å holde vannet ute av skoene. 

Passform, slutter godt til foten Slutter skoen godt til rundt foten med et mykt og behagelig overlær? Enkelte merker finnes i halv-
numre eller med bredere/smalere lest. De ulike merkene har ulik passform.

Pløse som fordeler trykket jevnt Fordeler pløsen / materialet under spennene trykket jevnt utover, slik at det ikke blir ubehagelig?

Linning/kant mot ankelen er 
behagelig

Går kanten klar av ankelkulen, slik at den ikke gnager? 

Beskyttelse i tåboksen Er tærne god beskyttet om du sparker borti noe? 

LUKKING  

Enkelt å betjene spenner/lukke-
mekanisme

Spennene bør være enkle å bruke, og sørge for at skoen slutter godt til. De må kunne åpnes selv 
om de er fulle av gjørme eller snø. Er de også enkle å justere i fart, blir syklisten fornøyd. Det hen-
der spennen går i stykker. Sjekk om det er mulig å få kjøpe reservespenne. 

Lukkingen spretter ikke opp når 
du går

Åpner seg ikke når du går og noe kommer borti spennene.

GÅING  

Fleks i sålen Litt svikt i sålen foran tåballen gjør at skoen er enklere å gå med.

Mønster i sålen Ved sykling i terrenget, må en gå/løpe av og til, det er fordel med grovt mønster som gir feste i snøen.

Gummi som gir feste på stein 
og røtter

Det en fordel at gummien gir feste på hardt og sleipt underlag, at gummien bygger mer enn cleat-
sen slik at du ikke sklir på stålet, og at mest mulig av sålen er dekket av gummi. 

Hælkappe som støtter og som 
hindrer at skoen kipper

Hælkappen skal gi god støtte til foten. Slutter den godt til uten å irritere akillesen, forhindrer den 
også at skoen kipper når du må av for å gå. Her kan friksjonsstoff bidra. 

Varme og tørre føtter kombinert med et godt tråkk er det vi ønsker 
oss av sykkelskoene når temperaturen synker og dagene blir kortere. 
Vi har testet to gode sko fra Shimano og Lake. 

i har testet to gode sko som fungerer 
vår, høst og til milde vinterdager. 

Det finnes varmere sko til virkelig kalde 
dager, men de er ofte vesentlig mer klum-
pete og tyngre. 

KRITERIENE
Vi tok kontakt med leverandørene og ba 
om vintersykkelsko. Vi har lagt vekt på 
fire områder ved vurdering av sykkelsko-
ene. 

Det er hvor gode de er å tråkke med, hvor 
komfortable de er, lukkemekanismen og 
hvordan det er å gå med dem. Innenfor 
hver av disse områdene har vi vurdert 
flere kriterier: 

AV TORD BERN HANSEN, WWW.BERNHANSEN.COM

V

Vintersykkelsko-

Oppsummering

Lake MX145 og Shimano MW701 er to 
meget gode sko, og valget er avhengig 
av hva du er ute etter. Begge skoene har 
bra grep og er gode å gå med. De er også 
enkle å ta av og på, og er vannavstøtende. 

Shimano har Gore Tex, mens Lake har 
en annen membran. Vi har ikke merket 
forskjell i testperioden. Vi har blitt våte på 
beina, men det er fordi vannet spruter på 
leggen og renner ned i skoa. 

SKOFØLELSE
MX145 gir en skofølelse som ligger tettere 
opp mot vanlige sommersko. Selv om 
skoen er hårfint tyngre, oppleves sykkel-
følelsen bedre. Sålen er litt stivere, men 
likevel mer enn myk nok til å gå med. 
Skoen slutter tettere til rundt foten uten 
å være trang. En del av grunnen er nok 

at skoen har to boasneller mens Shima-
noskoen har en.  Lake er litt høyere rundt 
ankelen enn Shimano.  

VARMERE
MW 701 gir litt mer tøffelpreg enn 
MX145. Du får ikke helt den samme gode 
tråkkopplevelsen, men du får til gjen-
gjeld en sko som er litt romsligere og litt 
varmere. 

Du får med andre ord ikke i pose og 
sekk, og valget står mellom god tråk-
kfølelse med Lake MX145, men du blir 
sannsynligvis litt kjappere kald på beina 
når temperaturen kryper ned under null 
grader. Med Shimano kan du nyte god 
komfort og varme på føttene selv om det 
blir litt kaldere. 

PRØV DEM
Helt uavhengig av hvilke sko du velger, 
anbefaler vi å prøve. Størrelser varierer 
innenfor samme merke avhengig av mo-
dell, og fra år til år. 

Dra i butikken med et par litt tykkere 
sokker enn du vanligvis bruker på som-
meren og prøv. Sørg også for å ha litt rom 
rundt tærne. 

Det er luften som isolerer, og er skoene 
trange, blir det kaldt. 

Lykke til med vintersyklingen!

Lake MX 145 Shimano MW701 

PRODUSENT: lakecycling.com
IMPORTØR: Stians Sport AS
RIMELIGSTE NETTPRIS I NORGE: kr. 2 000,-
VEKT [gram]: 1260

PRODUSENT: shimano-lifestylegear.com
IMPORTØR: Shimano Nordic AS
RIMELIGSTE NETTPRIS I NORGE: kr. 1 800,-
VEKT [gram]: 1140
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