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Å sykle er bra for KROppEN, KONDISEN OG 
HJERTET. I tillegg blir du GLAD når du sykler.

Under sykkelturen frigjøres kroppens eget 
vellysthormon, ENDORFIN.

Du får OVERSKUDD og blir i GODT HUMøR.
Forskning viser at regelmessig aktivitet 
DEMpER STRESS, gir VELVæRE OG BEDRE 
SELVFøLELSE.

En daglig sykkeltur til jobben blir dermed en 
KILDE TIL GLEDE OG AVKOpLING.

Denne sykkelgleden ønsker vi å formidle i 
dette magasinet.

Signe Gunn Myre
Rådgiver, Statens vegvesen Region sør
signe.myre@vegvesen.no

Ta del i sykkelgleden 
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når du først skal kjøpe sykkel, hvorfor ikke kjøpe en stasjonsvogn?

nyttekjøretøyet

er våt, kommer vannspruten fra de frittstående bakhjulene til å sprute 
opp langs ryggen din.

Du rynker sannsynligvis på nesa. Men selgeren smiler begeistret: 
– Den er superlett! Og den har 30 gir! 
Hadde du slått til? Neppe. Vi vet alle sammen hva vi forventer av en 
bil, vi vet hva vi vil ha, vi kan bil. Hvem vil ha en hverdagsbil uten ba-
gasjeplass? Ingen. Hvem trenger 30 gir? Ingen.

Like fullt: Beslektede scener utspiller seg daglig i forretninger der alt 
handler om sport – og den nye modellen er en sykkel. I Norge betrakter 

STASJONSVOGN: De fleste av syklene vi kjøper her i landet, er sporty sykler som er laget for å være best når det går fort. Hvis du er mer opptatt av det praktiske, 
finnes det morsommere alternativer. Her er Karoline Møller fra Oslo på vei til fotballtrening og gitartime med sønnen Eskil (9) på en Trek Transport, som er en 
lengre sykkel med mye ekstra bagasjekapasitet (ofte kalt “longtail” – eller langsykkel). Gøy for både liten og stor!

Han er slett ikke den eneste som har spurt. Mitt spørsmål er dog et an-
net: Hvorfor har ingen spurt meg om det samme ved synet av alle de di-
gre bilene jeg har kjøpt?

La oss gjøre et tankeeksperiment nå: Du er i din lokale bilforretning, på 
jakt etter noe til daglig hverdagsbruk. En bilselger leder deg ivrig bort til 
en splitter ny modell. Men den nye modellen har kun plass til én person. 
Den har ikke noe bagasjeplass, ingen speil som gir deg sikt bakover. Lys 
er ekstrautstyr, og krever jevnlige batteribytter. Den kan ikke låses, med 
mindre du kjøper lås som ekstrautstyr. Selgeren forklarer at girene tren-
ger regelmessig stell og justeringer for å virke som de skal. Og når veien 

Det skjedde i går, i min egen hage. En nabo var innom, og fikk øye på en ny sykkel som nå har 
blitt en del av husholdningen vår. En diger sykkel med ekstra stor bagasjeplass bak. 
Han stoppet opp og kikket et par sekunder, før det ærlige spørsmålet kom: - Hva bruker du 
en sånn en til, egentlig?
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Nei, det er slett ikke lange avstander vi snakker om. Det er halvannen 
kilometer bort til gitarøvingen. Fotballen skjer like i nærheten. Det tar 
ti minutter i rolig tempo. Likevel har jeg oftest brukt bilen for å få med 
det som trengs, selv om jeg må krysse en bomstasjon underveis.  

Nå trenger jeg ikke kjøre. Nå får jeg med meg hele lørdagshandelen fra 
nærbutikken også, slik at jeg kan kombinere handleturene med beve-
gelse og la bilen stå. Alt dette forklarer jeg til min nabo ute i hagen, der 
vi står og kikker på sykkelen mens ungene løper rundt oss. 

Jeg synes argumentene mine er riktig så bra. Men er glad kona ikke 
hører meg. Hun har nemlig avslørt meg: Jeg trenger ikke denne sykke-
len, selv om den er aldri så kul og praktisk. 

de fleste fortsatt sykler som sportsutstyr eller leketøy, ikke som trans-
portmidler. Vi kan ikke sykkel, på den måten vi kan bil. Dermed er det 
ikke rart at kvalitetssyklene du kan velge mellom, svært ofte mangler 
helt grunnleggende, praktiske detaljer som trengs for transportbruk.

I bilforretningene finner vi, interessant nok, en helt annen 
verden. Der vil ingen prakke på deg en rendyrket sportsbil 
med kabriolet og midtmotor når du spør etter et kjøretøy 
som kan frakte deg til og fra jobb, barnehage og butikker. 

I stedet gjør selgerne sitt ytterste for å demonstrere flest mulig praktis-
ke detaljer og smarte bagasjeløsninger. 

Med god grunn: For mange er bagasjerommet langt mer interessant 
enn hva som befinner seg under panseret. Det gjelder meg også. Ikke 
fordi jeg ikke er interessert i bil. Jeg kjøpte tyske bilblader som 13-åring 
og vokste opp i en familie der entusiastisk bilprat var hverdagskost. 

Men for en småbarnsfar er de praktiske løsningene akkurat nå vikti-
gere enn akselerasjon og fjæringsdynamikk. Når jeg nå er mest inter-
essert i bagasjerommene, er det fordi bilen handler om å gjøre hverda-
gen enklere. 

Det var av slike grunner jeg tok hjem den nye sykkelen også: En en-
klere hverdag. 

Den er på mange måter syklenes stasjonsvogn. Et rent nyttekjøretøy. 
Bakhjulet er flyttet et stykke bakover. Dermed får den plass til sideves-
ker tre ganger så romslige som normalt, og et langt, solid bagasjebrett 
med plass til mye mer enn du tror. Slo du til på en 32-pakning med tør-
keruller? Ikke noe problem! Det er bare å stroppe dem fast bakpå. De 
femten bleiepakkene på tilbud? De går ned i sideveskene!

Sykkeltypen kalles longtail, og vinner stadig nye venner i europeis-
ke og amerikanske storbyer. I Norge finnes det foreløpig bare en liten 
håndfull entusiastiske eiere. Men for mange er det ikke lett å se hva 
som er vitsen med en slik kjempelang sykkel. Det var derfor min nabo 
klødde seg litt i hodet. Hadde jeg ikke en fin sykkel fra før? Hva skulle 
jeg med denne?

Det var ikke vanskelig å svare. Jeg skal frakte saker og ting 
med den, for å slippe å ta bilen på de korte turene, sa jeg. 

Jeg sykler for eksempel niåringen til gitartime og fotballtrening med 
langsykkelen. Gitartimen begynner fire, fotballen fem, på samme dag. 
Elgitaren går fint ned i den ene sideveska, forsterkeren i den andre. En 
fotball og en sekk med skiftetøy får lett plass ved siden av forsterkeren, 
eller i kurven foran. Gutten kan sitte lovlig bakpå, med hjelm, og begge 
liker å kunne småsnakke i friluft mens vi er underveis.

LAST FORAN: Bullitt er en dansk lastesykkel, der du selv kan velge hvordan du vil 
organisere lasteplanet. Du kan montere en diger aluminiumsboks med lokk, sette inn 
en kasse med barnesete – eller la planet være åpent, og bare ha med lastestropper.
www.larryvsharry.com

BAGASJEPLASS: Enten du skal på helgetur med telt og sovepose, eller bare bortom 
butikken: Bagasjevesker gjør enhver sykkel til et nyttekjøretøy. En langsykkel kom-
mer med ekstra store vesker, som lett lar deg ta med lørdagshandelen hjem fra ko-
lonialen uten å bruke en dråpe diesel.

LAST BAK: Madsen er en amerikansk lastesykkel som tar 150 liter og 271 kilo i den 
digre plastbøtta bak. Fint for deg som vil frakte litt av hvert – og gjerne ha plass til 
tre små barn også. Madsen ser snodig ut, men er høyt elsket av eierne.
www.madsencycles.com
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Vi har nemlig allerede en barnetilhenger, som i ti år har fraktet ungene 
til og fra barnehagen. Der er det god plass til både gitarer og forster-
kere og brød for hele uka og sannsynligvis fandens oldemor også. Selv 
de vanlige sideveskene holder lenge til hverdagens småturer på butik-
ken. Og guttungen kan dessuten sitte fullt lovlig bakpå et vanlig, lite 
bagasjebrett også. Selv om han får vondere i baken enn på langsykke-
lens storslagne sittebenk. 

BARNESETER: 
Har du vært i 
København, har du 
trolig sett en av disse: 
Danske Niels Holme 
Larsen ville modernisere 
den tradisjonsrike Christiania-
kassesykkelen. Resultatet ble 
mykere former, hjul som svin-
ger uavhengig av kassen foran 
– og en stor salgssuksess.
www.nihola.com

TO I ÉN: Nederlandske Taga 
lanserte nylig en smart løsning 
for småbarnsfedre eller -mødre 
som vil sykle rundt i byen og 
enkelt kunne ta med seg junior på 
innendørs handleturer. Med noen raske 
håndgrep blir sykkelen til trillevogn!
www.tagabikes.com

HANDLEVOGN: Du trenger selvsagt ikke en 
spesialsykkel for å få med deg bagasjen! 
Burley er mest kjent for barnetilhengere, 

men har nå kommet med denne 
trillebagen, skreddersydd for 

å brukes med sykkel. Smart 
og hendig for handleturen.

www.burley.com

Når sant skal sies, trenger ingen noen spesiell sykkel for å erstatte bi-
len på de korte turene. Enhver sykkel og en ryggsekk er alt som trengs.

Så hvorfor befinner det seg likevel en splitter ny Trek Trans-
port ute i hagen vår? Fordi pappa synes det er moro og stas. 
Fordi pappa nyter kjøregleden med brede smil. 

Og her ligger paradokset: Det er ingen som klør seg  i hodet og lurer 
på hvorfor naboen kjøpte Range Rover i stedet for en helt vanlig sta-
sjonsvogn. Selv om svaret er det samme som mitt: Han synes det er 
moro og stas.

Men den norske bilkulturen har et overtak på sykkelkulturen. En gang 
var det omvendt.

En gang krydde det av sykkelfabrikker i Norge. Og folk syklet overalt. 
Ikke bare til jobb og butikken. Min besteforeldregenerasjon forteller 
om ferieturer fra Voss til Trondheim, på sykler uten gir. Om arbeids-
folk som ukependlet fra Lillehammer til Oslo på sykkel. Men så ble 
bilen allemannseie, og sykkelen ble fattigmannsløsning. Bilen sparte 
tid og krefter, og bare de aller sprekeste satte av fritiden til å sykle tre-
ningsturer for å finne igjen kondisen de mistet ved å spare tid bak rat-
tet. 

I dag er noe nytt i ferd med å skje. Vi forstår mer om hva miljøhensyn 
betyr. Og mange lengter etter den hverdagen som gir rom for å beve-
ge seg med muskelkraft. Klassiske sykler med kurv brukes overalt i 
reklamebildene, som symbolet på en drøm. Ute i verden eksploderer 
sykkelbruken i byer som legger til rette for det. Nye typer lastesykler 
dukker opp hvert år.

Drømmen kan bli din, når som helst.

Kanskje blir du den neste som kommer inn og spør etter et par roms-
lige sidevesker, eller en tilhenger til sykkelen din? Kanskje du blir den 
neste som vil ta det ene, lille skrittet: Å sykle til butikken. Det er kan-
skje ikke så langt. Men det føles så bra. Du trenger ikke ny sykkel, du 
trenger ikke annet enn en liten beslutning i ditt eget hode neste gang 
du setter deg i bilen for å kjøre halvannen kilometer: Jeg vil prøve noe 
annet og se hvordan det kjennes.

Jeg har prøvd. Det føles bra. Jeg smiler mer i trafikken. Men hvis du er 
som meg, og synes det er moro med kjøretøyer, så vær på vakt: Plut-
selig en dag har du fått smaken på nyttesykling. Plutselig har det gått 
sport i å se hva du klarer å få med deg. Og plutselig står du der og lu-
rer på om du ikke skulle skaffe deg en langsykkel. Bare fordi det er 
moro og stas.

Du får ha lykke til.

Tekst og foto: Geir Anders Rybakken ørslien
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Parenzana
Velværets og vennskapets sykkelvei
Et nedlagt jernbanespor mellom Kroatia, Slovenia og Italia 
er gjort om til en idyllisk sykkelvei, som et symbol på vennskapet 
de tre landene imellom.
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Koper
Vi kommer frem til den lille slovenske kyst-
byen Koper idet solen er i ferd med å dukke 
ned i Middelhavet. Endelig lukten av sjøluft. 
Regntunge Tyskland og iskalde Østerrike er 
lagt bak oss. Temperaturen har steget jevnt et-
terhvert som vi nærmet oss den korte sloven-
ske rivieraen. Nå er det fantastisk å hekte sy-
klene av festet bakpå bilene, og rulle ut for å 
nyte de siste varme solstrålene på den vest-
vendte kaia.

Gamlebyen i Koper har bevart mye av sin 
middelalderarkitektur. Denne stammer fra ti-
den da byen var en del av republikken Vene-
zia. Koper var da en øy, adskilt fra fastlandet 
med store saltgrunner. Nå har nyere bebyg-
gelse kommet opp og knyttet øya til land.

Vi har fått oss en god natts søvn i et rimelig 
hotell i gamlebyen. Midt på torget i gamleby-
en finner vi turistkontoret, der to studenter 
med sommerjobb er behjelpelige med å sette 
oss i kurs for dagens sykkeleventyr. 

Utstyrt med kart i lomma og vannflasker i 
sekken, forlater vi middelalderbyen og triller 
ut på sykkelveien sørvestover langs sjøen.

Smalsporet jernbane
Planen er å følge traséen til den nedlagte jern-
banen Parenzana, til vi har nådd Kroatia. Den 
smalsporede banen opererte fra 1902 til 1935, 
og knyttet da folk på halvøya Istria til det eu-
ropeiske kontinentet. Den kroatiske byen Po-
rec er sydligste stoppested. Herfra løp spo-
ret nordover, passerte den korte kyststripen 
som tilhører Slovenia, og endte opp i italien-
ske Trieste, der den knyttet seg til kontinen-
tale jernbanelinjer.

Idag er en del av strekningen gjort om til syk-
kelvei. Parenzana - Pot zdravja in prijateljsta-
va heter det i turistbrosjyren; velværets og 
vennskapets sykkelvei. Tiltaket er et samar-
beid mellom myndigheter i Kroatia, Slovenia 
og Italia. Tanken er at det skal være et symbol 
på vennskapet de tre landene imellom, samti-
dig som de kan hente en helsegevinst ved at 
folket kaster seg på sykkelen. 

Vi holder oss foreløpig helt nede ved vann-
kanten, på en sykkelvei anlagt ytterst ut mot 
Adriaterhavet. Stangfiskere har stilt seg opp 
på steinene langs veien, andre har ikke tatt 
med seg stort annet enn Speedoen. Varmen 
er allerede trykkende, en formiddagsdukkert 

Tekst og foto: Egil Steinsland
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er uimotståelig. Vi slenger fra oss syklene og 
kaster oss ut i det klare, saltfulle vannet.

Første by er Izola, en gammel fiskerlandsby 
som nå tiltrekker seg ferieglade slovenere. Vi 
ruller inn i hovedgata. Store lindetrær sørger 
for å svale ned gjestene på uterastaurantene. 
Vi finner et ledig bord og tar en rast. Når vi 
spør betjeningen etter Parenzana-traséen, kan 
hun fortelle at vi faktisk har satt oss ned ved 
den tidligere stasjonen i Izola. Jernbanen gikk 
gjennom hovedgaten.

På den slovenske rivieraen er det pizza og pas-
ta som gjelder. Ikke så rart kanskje, med områ-
dets historiske tilknytning til Venezia og Ita-
lia. Man kan fakstisk se over til den italienske 
kysten på den andre siden av Triestebukten. 

Når det gjelder vin, har imidlertid Slovenia en 
eldre historie enn både Spania, Frankrike og 
Tyskland. Det produseres hovedsakelig hvit-
vin, og det meste blir konsumert i hjemlandet. 
For kaldblodige nordmenn er det vann som 
frister mest idag.

Kulturlandskap
Fra Izola bærer det rett inn i det slovenske 
kulturlandskapet. Traséen snirkler seg oppo-
ver åssiden, mellom vingårder og oliventrær. 
Grønnsakshager og frukttrær bugner, vi må 
kjempe for å stå imot fristelsen for å gå på 
slang. Små gårder dukker opp av og til, men 
mye av løypa går også langt fra hus. Kor av 
sirisser og gresshopper fyller lydbildet, ak-
kompagnert av lyden av sykkelhjul på grus-
vei. Med ett bærer det inn i en mørk tunnel. Et 
550 meter langt hull i fjellet, akkurat stort nok 
til å romme de små damplokomotivene som 
en gang rullet her. Det er åtte slike tunneler 
langs løypa, samt sytten broer og viadukter, 
alle bygget i stein for over hundre år siden.

Etter noen sekunders avkjølig, møtes vi igjen 
av tett og varm middelhavsluft. Vi er i åssiden 
over Porteroz, en liten by som har vært et yn-
det feriemål helt siden den var en del av Øster-
rike. Løypa fører oss gjennom flotte villaom-
råder, ned til sentrum av byen, og så videre ut 
på en flott strandpromenade. 

Kroatisk vingård
Målet er å nå Kroatia på sykkel. Vi vet at vi 
nærmer oss, så vi trosser varmen og fortset-
ter litt til. Moloer og brosystemer fører oss ut 
på store saltproduksjonsområder. Vi er i Seco-
vlje Salina naturpark, et område som har vært 
brukt til å utvinne salt siden 800-tallet. Pro-
duksjonen opprettholdes fremdeles, nå for å ta 
vare på natur- og kulturarven. Det går opp for 
oss hva som var årsaken til det sterkt salthol-
dige vannet vi badet i.

Fremme ved grensen møtes sykkelvei og bil-
vei. Vi har ikke noe pass med oss, så vi av-
skriver muligheten for å nå Kroatia via gren-
sestasjonen. Vi oppdager imidlertid en liten 
undergang under bilveien noen meter lenger 
fremme. I all stillhet tar vi oss gjennom åpnin-
gen og triller inn i en kroatisk vingård. Målet 
er nådd. 

Vi har litt over to mil vei tilbake dit vi kom 
fra. Sykkelturen går som en lek. Det blir nok 
en dukkert i Adriaterhavet før vi er tilbake 
på havnepromenaden i Koper. På restauran-
ten bestilles pizza og øl. Fem gutter feirer sitt 
vennskap og velvære
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spesielt gunstig å sykle 

Knallhard trening er ikke den eneste vegen til god helse. 
Line Anita Bjørkelund Børrestad har i sin nye doktoravhandling 
dokumentert oppsiktsvekkende gode resultater av 
regelmessig hverdagsaktivitet. 
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Daglig aktivitet og en viss intensitet
Børrestad har gjort funn som viser at barn 
som begynte å sykle til skolen hver dag, økte 
kondisjonen med 7, 9 % i løpet av 12 uker. Hun 
har også gjort funn som viser at ungdommer 
som syklet til skolen hadde en lavere BMI og 
mindre risiko for å være overvektige enn de 
som brukte passiv transport. 

Det essensielle er at aktiviteten er regelmessig 
og av en viss intensitet. Derfor er sykling spe-
sielt gunstig. På sykkel oppnår vi en høyere 
intensitet, altså høyere energiforbruk per tids-
enhet enn ved gange. 

- Det er mange veger til god helse. I samfunnet vårt er det svært mye fokus på sammenhengen 
mellom trening og helsegevinster. I min avhandling har jeg dokumentert at enkel hverdags-
aktivitet har god effekt på fysisk form. Det er ikke bare én veg til god helse, påpeker Line Anita 
Bjørkelund Børrestad.

Gode hverdagsrutiner
- De fleste av oss skal til skolen eller jobb hver 
dag. Gjør vi unna denne turen med sykkel, 
investerer vi i egen helse. En 10 – 15 minut-
ter sykkeltur to ganger om dagen fem dager i 
uken, gir fantastisk uttelling. Vi er vanemen-
nesker, og det er et stort poeng å få aktiviteten 
inn i hverdagsrutinene, mener Børrestad.

Helseløft for befolkningen
- Jeg appellerer sterkt til politikere og beslut-
ningstakere om å bygge ut og legge til rette for 
transport sykling. Bygger vi ut sykkelveger, 
tilrettelegger vi for fysisk aktivitet til store de-

ler av befolkningen. Sykling er en billig, miljø-
vennlig og sunn aktivitet, som også kan være 
tidsbesparende sier Børrestad. Hun viser til at 
London øst, en bydel hvor en høy andel av be-
folkningene har lav sosial status, nå har fått til-
rettelagt og betydelig forbedret infrastruktur 
for aktiv transport i forbindelse med OL 2012. 

- Sykkelen er enkel og lett tilgjengelig for alle 
lag av befolkningen. Den tar deg raskt fra A 
til Å, og du får helsegevinstene på kjøpet. Mo-
tiver barna dine til å sykle til skolen, og vær 
selv et godt eksempel når du skal på jobb, opp-
fordrer Børrestad.
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Dette er den første norske doktoravhandlingen om aktiv transport. 
Avhandlingen består av fem separate studier.

1. Børrestad har utviklet og testet ut et nytt spørreskjema for å registrere aktiv transport. 
 Det har tidligere vært kritikk på at slike registreringer har vært for unøyaktige. 
 Dette nye skjemaet blir nå brukt andre steder, blant annet i Belgia.

2. Børrestad har kartlagt aktiv transport på et representativt utvalg av norske barn 
 i forhold til kjønn, sosial status og  årstidsvariasjoner. Studien viser at en høy andel 
 norske barn er aktive på skoleveien. Mange går om vinteren, mens de sykler på 
 skuldersesongene, vår og høst.

3. Børrestad har studert sammenhengen mellom aktiv transport og overvekt/fedme blant 
 danske ungdommer. Hun fant at de som syklet til skolen hadde en lavere BMI og mindre 
 risiko for overvekt enn de som benyttet passiv transport. De som gikk hadde mindre 
 risiko for å utvikle overvekt, enn de som ble kjørt eller tok buss til skolen.

4. Børrestad har gjort en metodestudie der spørreskjemaet i studie 1 ble sammenlignet 
 med et akselerometer (en avansert form for skritteller) og en sykkelcomputer. 
 Funnene her viser at en kan stole på spørreskjemaet som ble utviklet i studie 1. 

5. Børrestad har utført en intervensjonsstudie (RCT) på 50 norske skolebarn. 
 Funnene viser at barn som tidligere hadde gått til skolen, men startet å sykle, økte 
 kondisen med 7,9 % i løpet av 12 uker.

FakTa

Tekst og foto: Signe Gunn Myre
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Jeg har alltid likt Telemarksnaturen, og brukt den mye til turer i fjellet, 
padling, sykling, på ski, og til bare å være i, med eller uten fiskestang el-
ler fotoapparat. Forresten, fotoapparatet er alltid med, rett og slett fordi 
jeg stadig blir overrasket av et eller annet, noe som jeg ønsker å dele med 
andre. 

«Himmelriket» ligger så å si rett bak Gautefall Hotell, dvs en halvtimes 
tur på fin sti, fin å gå, og for det meste grei å sykle, litt trilling. Kart og 
info får du kjøpt på hotellet, og stien er godt skiltet.

Noen ganger opplever en ting en aldri hadde tenkt fantes, slik også den-
ne gangen. Det var bare fjellet, og bare bare fjellet, og så mye av det. Det 
er et enormt amfi med plass til 10-tusenvis av mennesker, men så var det 
bare meg og sykkelen. Jeg var full av undring og beundring.

Alle ser på lyset og fargene på himmelen, her kan du gå eller sykle og 
oppleve lyset og fargene fra fjellet, rett under deg. Jeg syklet i svinger 
opp, lagde mine egne serpentiner, trillet ned igjen, noen ganger i store 
sløyfer, andre ganger nesten rett ned, så opp igjen en annen veg. Dette 
må da være himmelrike for en som er glad i å sykle i naturen. Her kan 
alle lage sine egne løyper og ruter, og ingen lager spor. 
Så var jeg sporløst borte, men jeg kommer helt sikkert tilbake..   

naturens evne 
til å overraske, 
fascinere 
og engasjere
Tilfeldighetene gjorde det slik at noen tipset meg om 
«Himmelriket» - på Gautefall i Drangedal kommune. 

Tekst og foto: Henrik Duus
Sykkelkoordinator i Statens vegvesen Region sør
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Her kan alle lage sine egne løyper og ruter, og ingen lager spor. 
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- Det er solid dokumentasjon for at fysisk ak-
tivitet er effektivt i forebygging og behandling 
av depresjoner, spesielt i de lette tilfellene, sier 
psykolog Torkil Berge. - Helsemyndighetene 
er veldig opptatt av dette, men problemet er 
egentlig så stort at vi alle har et ansvar for å 
gjøre noe.

Vi har tatt turen til psykiatrisk poliklinikk på 
Vinderen i Oslo for å snakke om sykling og de-
presjon. Torkil Berge har blant annet vært med 
å utvikle et lavterskeltilbud for mennesker 
som har utfordringer med angst og depresjon. 
Han har tidligere vært redaktør for Tidsskrift 
for Norsk Psykologforening, og er medforfat-
ter av bøkene «Lykketyvene: Hvordan over-
komme depresjon» og «Trange rom og åpne 
plasser: hjelp til mestring av angst, panikk og 
fobier». 

- Når du er depressiv så mister du initiativ, 
energi og motivasjon. Du trekker deg tilbake, 
blir passiv og tiltaksløs. Så kommer grublen-
de tanker, bekymringer og kritikk til deg selv. 
Mange er veldig harde mot seg selv. Andrew 
Solomon som store deler av livet har slitt med 
depresjon sier i sin bok, ”Mørke midt på da-
gen”, at depresjonen tok fra han nåtiden. Han 
brukte store deler av livet til å gruble over for-
tiden eller bekymre seg for fremtiden.

- Fysisk aktivitet har alt det i seg som depresjo-
nen ikke har. Tenker vi sykling, så kommer du 
ut, du kan møte folk, du får naturopplevelser, 
du får energi, opplever glede og initiativ. Å sit-
te på sykkelen gir en følelse av mestring.

- Dessuten er sykkel lettvint, og det enkle er 
ofte det beste. Har du en sykkel stående uten-
for, så er det bare å sette deg på den. Det trengs 

ikke noe planlegging eller utstyr. Det er hel-
ler ikke snakk om hard trim, men å holde seg 
i bevegelse. Når du sykler tar du øyeblikket 
til deg. Du er en del av selve handlingen, og 
grubletankene slipper ikke så lett til. I tillegg 
har sykling den fordelen at det er en innøvd 
ferdighet som ikke blir berørt av depresjonen. 
Depressive kan slite med hukommelsen, men 
har man lært å sykle så er dette automatisert 
og sitter i kroppen, forklarer Berge. 

Han sier videre at det store problemet for en 
depressiv er å få løftet seg opp på sykkelen. Å 
gå fra sitt rom, ut og sette seg på sykkelen kan 
være veldig vanskelig siden både energi og 
motivasjon mangler. 

- Vi sier ofte at depresjon er en motivasjons-
sykdom, fordi depressive mangler motivasjon. 
Depressive beskriver sin situasjon som om de 

Depresjoner og angst er i ferd 
med å bli den ledende årsaken til 

sykefravær i Norge. Disse lidel-
sene ser ut til å passere 

hjerteproblemer i omfang. 
Det er mange som rammes. 

Noen tungt, andre lettere. 
Omtrent hver sjette nordmann vil 
i løpet av livet streve med depre-

sjoner eller angst. Det betyr at de 
fleste kjenner noen som sliter. 

godt for psyken

Psykolog Torkil Berge
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Tekst og foto: Signe Gunn Myre

godt for psyken

går og sleper på et anker, eller bærer en sekk 
på 30 kilo, og blir bedt om å løfte enda en kilo. 
Det er en stor prestasjon hver gang en depri-
mert klarer å komme seg ut. En prestasjon på 
høyde med Northugs VM-gull på ski, sier Ber-
ge.

Han fremholder likevel at hvis en depressiv 
kommer i gang med fysisk aktivitet, så er ge-
vinsten kjempestor. Da blir det som å gå fra en 
ond sirkel til en god sirkel. Aktivitet gir energi 
og man får lyst til å prøve ut mer.

- Hva mener du hver og en av oss kan gjøre for å 
hjelpe depressive?
- Vi kan by på oss selv, bry oss, ta kontakt, og 
for eksempel invitere med på en sykkeltur. Det 
er fint å gjøre noe sammen. En som sliter med 
depresjon og angst trenger aktivitet, nærhet 
og struktur. Men vi må alltid møte depressive 

med mildhet. I depresjoner og angst er det så 
mye strenghet. Depressive kritiserer seg selv. 
Er harde mot seg selv. Prøver å stramme seg 
selv opp. Vi må ikke være irettesettende eller 
altfor ambisiøse, men prøve å motivere på en 
klok måte, gi realistisk oppmuntring. 

Berge presiserer at vi må skille mellom lette og 
tunge depresjoner. I mange tilfeller er behand-
ling som samtaler og medisinering veldig vik-
tig. Vi må ikke fremstille det så enkelt som at 
en sykkeltur kan løse alle problemer, men han 
presiserer likevel at fysisk aktivitet er avgjø-
rende både i behandling og forebygging av de-
presjoner og angst. 

- Det er godt mulig at det kan være sånne rent 
biokjemiske prosesser som skjer, at fysisk akti-
vitet gjør noe med kroppstilstanden som igjen 
påvirker sinnsstemningen, humøret. Og sånn 

sett så er det god, gammel folkekunnskap som 
nå har fått vitenskapelig dokumentasjon, på-
peker han.

Og vi må bare spørre til slutt: 
- Sykler du selv?
- Ja, jeg trives godt på sykkelen.
- Har du et godt sykkelminne?
- Det må være da broren min og jeg syklet fra 
Ål i Hallingdal til Hvasser. Det var en av de 
somrene det var så utrolig varmt, Afrika-tem-
peraturer. Det ble registrert varmerekord i 
Nesbyen i Hallingdal da broderen og jeg syk-
let forbi. Jeg husker at det var en stor opple-
velse å komme fram, og at vi helte innpå store 
mengder vann, smiler Berge.
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I Sverige kaller de det Løjliga bilresor, mens de i England 
snakker om Ridiculous car trips. poenget er at noen av 
bilturene vi tar er aldeles unødvendige, og ganske komiske.

Kjører du bil i fem minutter for å trene? Tar du bilen til 
parken for å gå en tur? Lufter du hunden i bilen? Tenker 
du over det, så kunne du nok av og til med fordel byttet 
bilen ut med sykkelen. Det er sunnere, rimeligere og ofte 
kjappere også. Dessuten sparer du miljøet.

I løpet av sommeren ønsker vi forslag på latterlige biltu-
rer som du foreslår å heller ta på sykkelsetet. Det beste 

Vi kårer Latterlige bilturer

forslaget blir belønnet med en foldesykkel. Det er en 
hendig liten sak som du kan med deg på buss og tog. 
på to, tre sekunder slår du den opp, og den er overras-
kende bra å sykle på.

Vi trekker også ut Sykkelglede-tøy blant alle som kom-
mer med forslag.

Gå inn på facebook-siden Sykkelglede og fortell om en 
latterlig biltur, eller send en mail til: 
signe.myre@vegvesen.no 
med tittel «Latterlig biltur». 



17

Hva med en tur på verdens 
lengste skiltede sykkelrute?

Vår egen nasjonale sykkelrute nummer 1 
er en del av North Sea Cycle Route, 
eller Nordsjøruta som vi kaller den. 

NORDSJøRuTA
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I Norge følger Nordsjøruta langs 
kysten fra Bergen og helt over til 
Sverige. Den er innom fylkene 
Hordaland, Rogaland, Vest-Ag-
der, Aust-Agder, Telemark, Vest-
fold og Østfold. Her er rikelige 
muligheter til å oppleve norsk 
kystkultur og kjenne lukten av 
ramsalt sjø. 

Tar du en tur på Nordsjøruta her 

Nordsjøruta går gjennom åtte land; Norge, Sverige, Danmark, Belgia, Nederland, 
Tyskland, England og Skottland. Med sine 6.000 km har denne ruta fått sin plass i Guiness 
rekordbok som verdens lengste skiltede sykkelrute.

NORDSJøRuTA

til lands, går det ikke lenge før du 
møter franske eller nederlandske 
sykkelturister med full oppak-
ning. På nettsidene til Nordsjøru-
ta, www.northsea-cycle.com, har 
de blitt advart på forhånd:

«Even in the summer Norway can 
be breezy and cool and wet, so 
bring at least one warm top and 
waterproofs.”

Men de blir også oppfordret til å 
ta med badetøy. Her er en aldri 
langt fra sjøen, vakre strender og 
innbydende svaberg.

Min erfaring er at folk er blide. 
På sykkelen møter du mennesker 
på en helt annen måte enn i bil. 
Du får lettere blikkontakt. Smiler 
du, så får du garantert et smil til-
bake, og terskelen for å slå av en 

prat er lav. De lurer på hvor langt 
jeg har syklet, hvor jeg kommer 
fra og hvor jeg skal, og de fortel-
ler mer enn gjerne om egne tilba-
kelagte mil. 

Inntrykkene blir så mye tydeli-
gere på sykkel enn i bil. Det går 
saktere og en får bedre tid til å 
se. Hus og hager, båter og bølger, 
blomster og trær, sterke og duse 

Lista på sitt beste
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farger. En hører ospa som skjel-
ver, bølger som slår, en traktor 
på jordet, en plenklipper i hagen 
og plystringa til sykkelkompisen. 
Og så kjenner en intense lukter av 
nyperose, brennesle, høy, gjødsel, 
hest, sau og sjø. 

På sykkeltur er selve reisen et mål 
i seg selv, men det er også utrolig 
gøy å komme fram til målet, rusle 

rundt i en liten kystby, kjenne på 
stemningen og nyte livet.

Vi har grunn til å være stolte av 
landet vårt. Nordsjøruta gjennom 
Norge er en fantastisk opplevelse. 
La deg gjerne inspirere til en tur 
på sykkelsetet. 

Fra Nordsjøruta i Vestfold

Vakre Jæren

Risør, en sjarmerende kystby

Lista på sitt beste

Himmel og hav på Karmøy

Fea Jølle på Lista

Tekst og foto: Signe Gunn Myre
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sørg for fri sikt ved din eiendom

– Det oppstår lett trafikkfarlige situasjoner 
ved avkjørsler som krysser gang- og sykkelve-
ger og fortau, der gjerder, hekker eller annen 
vegetasjon sperrer sikten for bilister og syklis-
ter, sier overingeniør Inger Egeland i Statens 
vegvesen, vegavdeling Vest-Agder.

Grunneiere med utkjørsel til gang- og syk-
kelveger og fortau, er ansvarlige for god sikt. 
Egeland oppfordrer folk til å ta dette på alvor 
og bidra til å redusere antall sykkelulykker.

Det er ikke lett å stoppe når en syklist plutselig dukker fram bak en høy hekk. Har du vegetasjon på din eiendom som hindrer sikt? Beskjær det selv før det skjer en ulykke. 
(Foto: nordsveen.net)

– Det skal være minst 20 meters siktsone i 
hver retning ved avkjørselen. Har du gjerde 
eller hekk som er høyere enn en halv meter, 
må du gjøre noe med dette. Enten beskjærer 
du hekken din, eller setter opp et lavere gjer-
de. Et annet alternativ er å flytte gjerdet eller 
hekken, sier overingeniøren. 

– 50 centimeter er svært lavt, er det nødven-
dig med så lave hekker?
– Mange ulike trafikanter ferdes på gang og 

Bilist mot syklist er rått parti – fri sikt hindrer påkjørsler!

sykkelveier, og vegetasjonen må være lav der-
som man skal få øye på for eksempel barn på 
trehjulssykler. I tillegg skal det være plass til 
snø om vinteren, sier Egeland.

Reglene om fri sikt er de samme for alle typer 
veier, og de gjelder ved avkjørsler som krysser 
fortau og gang- og sykkelveier. Når Vegvese-
net eller kommunen oppdager farlige avkjørs-
ler, kontakter de grunneieren og ber om at ve-
getasjonen fjernes.
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sørg for fri sikt ved din eiendom Svært mange sykkelulykker skyldes dårlig sikt i kryss og avkjørsler. Ta en sjekk på om din eiendom 
har vegetasjon eller gjerder som kan skape trafikkfarlige situasjoner.

4 m

20–40 m20–40 m

Maks. 50 cm 
høyde for fri sikt

4 m

20–40 m20–40 m

Du har to alternativer for å sørge for fri 
sikt ved avkjørsel som krysser gang og 
sykkelveg. Du kan enten redusere 

høyden eller flytte hekk eller gjerde. 
Der det er mye helling på gang og 
sykkelvegen vil det være nødvendig 

med 40 meter siktsone. Der det er flat 
mark holder det med 20 meter siktsone 
på hver side.

Grenser for vegetasjon og gjerder der avkjørsel krysser gang- og sykkelveg

Alternativ 1:
Høydegrense 50 centimeter

Alternativ 2:
Flytting av 
gjerde/hekk

4 m

20–40 m20–40 m

Maks. 50 cm 
høyde for fri sikt

4 m

20–40 m20–40 m

Du har to alternativer for å sørge for fri 
sikt ved avkjørsel som krysser gang og 
sykkelveg. Du kan enten redusere 

høyden eller flytte hekk eller gjerde. 
Der det er mye helling på gang og 
sykkelvegen vil det være nødvendig 

med 40 meter siktsone. Der det er flat 
mark holder det med 20 meter siktsone 
på hver side.

Grenser for vegetasjon og gjerder der avkjørsel krysser gang- og sykkelveg

Alternativ 1:
Høydegrense 50 centimeter

Alternativ 2:
Flytting av 
gjerde/hekk

– Det beste er jo at folk tenker på dette selv. 
Men når vi tar kontakt, er folk stort sett flinke 
til å ordne opp, sier Egeland. Og hvis ingen 
ting skjer, blir hekken klippet raskt og effek-
tivt av det offentlige, som ikke har tid til å leg-
ge like stor vekt på det estetiske. Sjekk gjerne 
din egen avkjørsel.

Du har to alternativer for å sørge for fri sikt ved avkjørsel som krysser gang- og sykkelveg. Du kan enten redusere høyden, eller flytte hekk eller gjerde.  
Dersom hekken er høyere enn en halv meter, må den klippes eller flyttes.

Inger Egeland er ansvarlig for 
sykkelstamvegen gjennom 
Kristiansand. Tekst og foto: Jo Vegard Aardal
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Sykling for alle
Sykling er en enkel og skånsom form for mo-
sjon. Når du sykler bruker du de store mus-
kelgruppene, likevel er sykling mykt for 
kroppen. Du utsettes ikke for de samme be-
lastningsskadene som for eksempel ved jog-
ging. Du skal være temmelig skral for å ikke 
kunne sykle. Sykling passer for så å si alle.

Et langt og godt liv?
Fysiske aktive lever i gjennomsnitt lenger enn 
fysisk inaktive. En fysisk inaktiv 30-åring som 
starter å sykle en halv time hver dag, kan leve 

opp til åtte år lenger på grunn av mosjonen. 
Det kan bli mange lys på fødselsdagskaken! 
Nye beregninger viser at de samfunnsøkono-
miske gevinstene av helseeffektene av sykling 
kan verdsettes til kr 12,90 per kilometer.

Den enkleste måten å bli fysisk aktiv på er å 
legge mosjonen inn i de daglige rutinene. Da 
er en sykkeltur til og fra jobb en genial løs-
ning. Og det går sannsynligvis fortere enn du 
tror. Visste du at du sykler hele fem kilometer 
på ett kvarter? Dessuten vil du nok oppleve ti-
den du sykler som god tid!

sykling passer for så å si alle
-Mennesker trenger ikke avkopling, de trenger tilkopling, har Johan Borgen en gang så klokt 
sagt. Vi er avhengige av sosial kontakt. På sykkelen møter du andre trafikanter på en helt 
annen måte enn i bil. Du har anledning til blikkontakt, smil og kan til og med slå av en prat.

Den viktigste grunnen til å begynne å sykle 
er at du får bedre helse, men sykling gir også 
mange andre gevinster. Å sykle er rimelig, du 
slipper utgifter til drivstoff og parkering. Du 
kan droppe bil nummer to. Du unngår køer 
og stress med å finne parkeringsplass. Dessu-
ten sparer du miljøet. Sykkelen skaper verken 
støy, asfaltstøv eller avgasser.

Hyggelig å slå av en prat

Tekst og foto: Signe Gunn Myre
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Raskere enn du tror

Hyggelig å slå av en prat

Å sykle er en skånsom form for mosjon.

LivsgledeBlikkontakt og smil
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sykkelglede
For mange blir det ikke sommer før man har fylt sykkeldekkene 
med varm vårluft og vasket av støvet som har samlet seg 
på sykkelen i løpet av vinteren. Andre har allerede mange mil 
i sydligere strøk eller har tråklet seg til jobb før brøytebilen 
har klart å rydde sykkelstien.  
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Illustrasjon: Oscar Jansen

Men om du jager sekunder på en 
dødsmaskin i carbon, eller bare 
nyter vinden i håret på bestemors 
sykkel fra 1960, hører sommer og 
sykkel sammen.
Det er derfor lett å se formålet med sykkeltu-
ren på sykkelen man bruker. Et leit unntak for 
dette er selvfølgelig de nye elektriske syklene, 
som er forbausende like på den tradisjonel-
le damesykkelen. Nederlaget ble derfor langt 
større første gang spedbygde unge jenter med 
arrogant letthet forserte i bakkene hjem fra 
treningstur. Hadde jeg en punktering? 

Sykkelglede
Som syklist i Plussbank BMC er dagene mine 
sterkt preget av sykling.

Livet som ”nesten-proff” er ikke noe dans på 
roser og vi har nok en tilnærming til sykkel-
glede som er litt ulik andre syklister. For etter 
timer med slit på tohjulingen misbruker man 
noe av sjarmen en sykkel kan gi. Det blir et 
verktøy for å konkurrere og det er tross alt sei-
eren som teller. Sånt sett er det vanskelig å vite 
hva som er sykkelglede for aktive syklister.  

Men uansett hvor langt man er hjemmefra el-
ler hvor sliten man er på trening, er det alltid 
noe magisk i det å trille i vei kun med hjelp 
av egen muskelkraft. Selv om det av og til sit-
ter fryktelig langt inne. Det er nok mye av de 
samme følelsene alle syklister sitter igjen med. 
Når morgenfuglen er fremme til den varme 
garderoben på jobb, eller de nyfrelste middel-
aldrene syklistene klarer ny, eller er noen mi-
nutter bak løyperekord i turløpet. Selv noen 
av de beste proffene i verden sier de har en in-
dre glede av å dra frem sykkelen til tross for 

at de har gjort det nesten hver dag hele livet.

Som de så populært skriver i treningsmaga-
siner ”Det føles så godt når man er ferdig”.

Jobbsyklisten er et meget godt eksempel på det-
te. Med knirkende kjeder, innbitte blikk og lett 
gjenkjennelige jakker er det jobbsyklistene som 
har kontrollen på sykkelveiene om morgenen.  
De mest standhaftige i det knallharde folke-
ferdet skyr verken is, regn eller brøytebilen på 
jakt etter verdifulle trim i en hektisk hverdag. 

Når høststormene herjet som verst over sør-
landet i fjor og Yr varslet nærmere 30 mm 
nedbør over noen få timer, vurderte jeg å gi en 
hjelpende hånd til to tilsynelatende forkomne 
jobbsyklister. Men dette satte visst bare en ek-
stra spiss på treningen.

En annen spennende gruppe syklister er de 
som starter karrieren etter at kroppen allerede 
har gitt sine første svakhetstegn. 

”Spandex-piratene” gjør seg klar for intensiv 
rullekjøring for å få mest mulig fart på sku-
ta. Mytteri i form av ujevn fart eller dårlig rul-
le-teknikk blir slått hardt ned på. Den erfarne 
kapteinen har hele tiden kontroll på vindret-
ning og hvordan man skal sette skjæret på rul-
la for mest mulig fremgang. Selv om man ofte 
kan se formålet til syklisten ved hjelp av syk-
kelen, er ingen regel uten unntak. 

Godt etablerte førtiåringer går ofte selv gull-
grossister i proffenes rekker en høy gang ut-
styrsmessig. 

Men selv om denne rasen kanskje er lett å har-
selere med er det ikke tvil om at det ligger 
stor kompetanse på trening og utstyr her. Den 
ungdommelige entusiasmen på fagfeltet gjør 

at det er mange som klarer å komme på et me-
get høyt nivå til tross for sen start på ”topp-
idrettskarrieren”.

På Sørlandets store sykkelalibi ”Color-line Se-
tesdal Tour” arrangerer de en egen gruppe 
som heter ”glade trimmere”. I ritt-informasjo-
nen er gruppen tenkt for debutanten eller de 
som rett og slett bare vil kose seg hele veien 
fra Kristiansand til Hovden. Jeg hadde gleden 
av å følge flere kamerater som starter i nettopp 
denne gruppen. Med et ytterst beskjedent tre-
ningsgrunnlag var ambisjonene og fullføre. 
Men til tross for dette klarer alle å fullføre. På 
en langt bedre tid enn de selv fryktet.  

Det jeg syns er spennende er at nesten uan-
sett hvor dårlige fysiske forutsetninger man 
har kan man sykle på et brukbart nivå.  

Jeg mener derfor at terskelen for å sykle er la-
vere enn for andre idretter. Sykling i form av 
alt fra de store tur-løpene til aktive ritt har 
blitt en idrett som rommer alle og det er plass 
til flere.

Sykkelåret
Det er et sikkert vårtegn når de klassiske og 
elegante damesyklene kommer frem i solen.  
Med sine grasiøse bevegelser og vakre kurver 
blir den en del av alt det betagende vakre som 
like plutselig dukker opp hver vår. 
 
Med sykkel-idyllen som preger denne blide 
årstiden blir det lett å glemme de harde dage-
ne med frosne fingre og tær. Enhver som har 
tvunget på seg lange hansker, ull innerst og to 
lag med vindtett for og i det minste holde var-
men forbi postkassene, vet å sette pris på som-
meren. Men på mange måter er det vel dette 
hat-elsk forholdet en værsyk syklist er utsatt 
for som skaper noe av sykkelgleden. 
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For sommeren er sykkelens høysesong og iv-
rige foler, i alle aldre, høster fruktene de har 
sådd gjennom vinteren. 

For aktive  syklister er sommeren i ”gamle-
landet” den største luksusen gjennom hele 
treningsåret. 

Den harde vinteren
”Trene for å kunne trene” er bare en av man-
ge velklingende fraser man stadig får høre, 
og mye av treningen på vinteren er basert på 
den teorien. Tradisjonelt begynner man, uan-
sett form, å føre offensivt opp med de før-
ste ukene av grunntreningen. Men når over-
skuddet begynner å nærme seg normalnivå 
faller man ganske fort ned mot moder jord. 
Et annet godt gammelt jungelord er jo at man 
skal ha noe å øke på utover vinteren. Så da 
er det kanskje lurt å holde seg litt i skinnet, i 
hvert fall første uken. 

Et av de viktigste elementene for en god tre-
ningsvinter blant de hardt satsende utøve-
re er treningssamlinger i varmere strøk. For 
mange blir det sesongens første møte med as-
falten. Gleden over bar asfalt og sommerlige 
temperaturer gjør treningen til en lek frem til 
kroppen igjen kommer opp på oppløpssiden. 

Puls og fart litt over egen yte-evne har tatt 
knekken på mang en syklist opp gjennom 
sykkelturismens historie. Men lite kan måle 
seg med følelsen av å fly på en lett landevei-
sykkel i sommertemperatur når man har stre-
vet med å holde styrefart i snøen på vinter-
sykkelen fra 90. tallet. Blant pensjonister og 
sesongstengte butikker tilbakelegges det mil 
etter mil på årets stolte karbonhest. Dagene 
våre går stort sett i det samme. Man er på jobb 
når man har disse samlingene. Det er totalen i 
treningshverdagen som gir resultater.

Kostholdet gjentas til det kjedsommelige selv 
om den grålige havregrøten sprites opp etter alle 
kunstens regler med alt fra eplebiter til yoghurt.  

Treningen går sin vante gang før man en 
gang ut på ettermiddagen spurter om varmt-
vann, heder og ære. Middagen ruver til van-
lig som dagens høydepunkt og med en beha-
gelig metthetsfølelse i fosterstilling på sofaen 
ruver en forsiktig optimisme for morgenda-
gen. Høydepunktet gjennom vinteren for 
mange mosjonister er nok nettopp turen til 
varmen for ei uke med sykling i fokus. 

Med jobb og familie hjemme blir nok en uke 
”bare” med trening i Spania som avslapning 
og ferie i sammenligning. 

En slik treningsuke oppleves som en motiva-
sjonsfaktor gjennom vinteren for de fleste. For 
å trene flere ganger i uken i varierende vær 
trengs det motivasjon og drivkraft. Et godt 
argument for å få lov til å bruke en ferieuke 
med gjengen på sydligere breddegrader i lø-
pet av vinteren, er derfor at det er som en in-
vestering i egen form og helse å regne. 

Det pleier å være veldig god stemning når 
man møter disse gruppene langs veien eller 
på en fortauskafe i Spania. Skal innrømme 
at jeg ofte er rimelig misunnelig på de lan-
ge stoppene og maten de bestiller underveis. 
Den noe seige energibaren eller svette brød-
skiven på lomma har ikke helt den samme 
kulinariske utfordringen som lokalt produ-
sert, nytilbredt pasta carbonara med utsikt 
over havet fra restauranten. Det er vel noe av 
grunnen til at slike turer bare blir stadig mer 
populære. 

En avslappet stemning samt god tilretteleg-
ging gjør treningen til en lek. De fleste rei-

ser hjem før drømmetilværelsen blir for lang-
drøy og ”brakkesyken” slår til.
 
Rittdagen
Mange har et ritt i løpet av året som mål med 
sykkeltreningen. Og det er ikke alltid lett å 
skulle la seg måle når man har brukt så mye 
tid på trene. Det er svært lite som kan sam-
menlignes med nervene på ritt-dagen. Når 
havregrøten omsider er fortært og man har 
med et visst snev av anger kjørt sakte til start-
streken. Møtet med sekretariatet er alltid det 
første skuddet for baugen. 

Alle andre ser plutselig sterkere, bedre trent 
og raskere ut, enn man håpet og forestilte seg. 

Den lette og klamme konversasjonen om høyt 
og lavt, og helst alt annet enn rittet, letter ikke 
på dødsangsten før startsøyeblikket. 

”Nei, i vinter har jeg nesten ikke trent noe 
som helst”.

Til tross for at vedkomne er observert på alt 
fra julaften til mandagsmorgen iført fullt vin-
terantrekk. Når man endelig har hentet ut 
startnummeret kan man rømme til tryggere 
omgivelser i bilen. Utrolig nok er 20x20 cm 
papir mer enn nok til å få pulsen opp på lang-
kjøringsnivå.

Og stort sett så går det bedre enn man tror.

Uansett om du skal sykle Birken, til butikken 
eller bare nyte sommerværet og vind i håret, 
så ønsker jeg deg en god sykkelsesong. 
Hva er din sykkelglede?

Tekst: Torgeir Strandberg
Foto: Torgeir Strandberg og Henrik Duus
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De 8 sykkelvettreglene

1 Vær synlig i trafikken

2  Gi tydelige tegn

3.  Se andre trafikanter i øynene

4.  Lytt til trafikken, ikke musikken

5.   Vent på grønt

6.   Gi fotgjengere førsterett på fortauet

7.      Bruk lys i mørket

8.  Bruk hjelm!

Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723, Stoa
4808 ARENDALvegvesen.no
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