
  1B                           lavligger

               Optima Baron
vekt 13 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

230 Watt

setehøyde 32 cm
pris ca. 20 000 kr
rammemateriale aluminium
www.optima-cycles.nl

1C                           lavligger

          M5 Carbonlowracer
vekt 9,5 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

210 Watt

setehøyde 25 cm
pris ca. 45 000 kr
rammemateriale karbon
www.m5-ligfietsen.com

1D                           lavligger

          Quantum Toxy ZR
vekt 14 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

220 Watt

setehøyde 18 cm
pris ca. 22 000 kr
rammemateriale aluminium
www.quantum-toxy.de

2A                  høy reisesykkel

              Optima Orca
vekt 16 kg
demping f/b tillegg/ja
ytelse for 40
km/h

300 Watt

setehøyde 61 cm
pris ca. 17 000 kr
rammemateriale aluminium
www.optima-cycles.nl

2B                  høy reisesykkel

     
                  Flux C500
vekt 16 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

340 Watt

setehøyde 55 cm
pris ca.19 000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.flux-fahrraeder.de

1A                           lavligger

                  Flux Z-Pro
vekt 10,4 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

235 Watt

setehøyde 30 cm
pris ca. 25 000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.flux-fahrraeder.de



2C                  høy reisesykkel

   
                  Nöll SL4 L
vekt 16 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

360 Watt

setehøyde 60 cm
pris ca. 23 000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.noell-fahrradbau.de

2D                  høy reisesykkel

 HP Velotechnik Streetmachine
vekt 16 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

350 Watt

setehøyde 60 cm
pris ca. 20 000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.hpvelotechnik.com

3A                        trehjulssykkel

                  Optima Rider
vekt 19 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

330 Watt

setehøyde 25 cm
pris ca. 23000 kr
rammemateriale edelstål
www.optima-cycles.nl

3B                        trehjulssykkel

     

                  Nöll D3m
vekt 16 kg
demping f/b ja/nei
ytelse for 40
km/h

280 Watt

setehøyde 20 cm
pris ca. 35000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.noell-fahrradbau.de

3C                        trehjulssykkel

          Thorax Easy Rider
vekt Ca. 21 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

400 Watt

setehøyde Ca. 40 cm
pris ikke klart enda
rammemateriale stål ?
www.thorax.de

3D                        trehjulssykkel

                Trice Micro
vekt 15 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

280 Watt

setehøyde 11,5 cm
pris ca. 40000 kr
rammemateriale stål
www.ice.hpv.co.uk/



4B                             velomobil

 
         Velomobiel.nl Quest
vekt 32,4 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

160 Watt

setehøyde ca. 20 cm
pris ca. 57 000 kr
rammemateriale GfK
www.velomobiel.nl

4C                             velomobil

                     Go One3

vekt 32 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

190 Watt

setehøyde ca. 20 cm
pris ca. 95 000 kr
rammemateriale karbon
www.go-one.de

4D                             velomobil

              Birk Butterfly
vekt Ca. 30 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

180 Watt

setehøyde Ca. 25 cm
pris ca. 125000 kr
rammemateriale karbon
www.speedbikes.ch

5A                        halv-lavligger

               Nazca Fiero
vekt 16 kg
demping f/b tillegg/ja
ytelse for 40
km/h

280 Watt

setehøyde 40 cm
pris ca. 17 000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.ligfiets.net/nazca

5B                        halv-lavligger

     M5 Titanium Shock Proof
vekt 11,5 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

245 Watt

setehøyde 39 cm
pris ca. 33 000 kr
rammemateriale titan 3/2,5
www.m5-ligfietsen.com

4A                             velomobil

  
        Velomobiel.nl Mango
vekt 32 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

180 Watt

setehøyde ca. 20 cm
pris ca. 45 000 kr
rammemateriale GfK
www.velomobiel.nl



5D                        halv-lavligger
 

    Challenge Hurricane Tour
vekt ca. 16 kg
demping f/b tillegg/ja
ytelse for 40
km/h

280 Watt

setehøyde 38 cm
pris ca. 17 500 kr
rammemateriale aluminium
www.challengebikes.com

6A                       lenestolsykkel

      HP Velotechnik Spirit
vekt 16,9 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

440 Watt

setehøyde ca. 66 cm
pris ca. 17 000 kr
rammemateriale aluminium
www.hpvelotechnik.com

6B                       lenestolsykkel

              M5 City Mate
vekt 14,3 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

430 Watt

setehøyde 55 cm
pris ca. 14750 kr
rammemateriale stål CroMo
www.m5-ligfietsen.com

6C                       lenestolsykkel

    
                  Flux V220
vekt 18,1 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

430 Watt

setehøyde 68 cm
pris ca. 14000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.flux-fahrraeder.de

6D                       lenestolsykkel

 
           Scooterbike Urban
vekt ca. 18 kg
demping f/b tillegg/ja
ytelse for 40
km/h

460 Watt

setehøyde 55 cm
pris ca. 15000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.scooterbike.com

5C                        halv-lavligger

                  Flux S-Comp
vekt 13 kg
demping f/b tillegg/ja
ytelse for 40
km/h

260 Watt

setehøyde 39 cm
pris ca. 20 000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.flux-fahrraeder.de



8B                                 spesial

              Thys 222 CVT
vekt 14,5 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

290 Watt

setehøyde 50 cm
pris ca. 30000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.rowingbike.com

7A                                 tandem

               Ostrad Janus
vekt Ca. 25 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

2x 250 Watt

setehøyde ca. 65 cm
pris ca. 50000 kr
rammemateriale stål
www.ostrad.de

7B                                 tandem

                  M5 Tandem
vekt 23 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

2x 260 Watt

setehøyde 60/67 cm
pris ca. 32500 kr
rammemateriale stål CroMo
www.m5-ligfietsen.com

7C                                 tandem

     Zox 20x20 Duo compact
vekt 19,5 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

2x 260 Watt

setehøyde 63 cm
pris ca. 33200 kr
rammemateriale stål
www.zoxbikes.com

7D                                 tandem

             Rans Screamer
vekt Ca. 21 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

2x 250 Watt

setehøyde ca. 60 cm
pris ca. 40000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.rans.com

8A                                 spesial

               Fast Forward
vekt 12,5 kg
demping f/b nei/nei
ytelse for 40
km/h

230 Watt

setehøyde ca. 30 cm
pris ca. 12000 kr
rammemateriale aluminium
www.fastfwd.nl

Alle verdier på sykkelkortene er oppgitt uten noen form for garanti eller ansvar overfor noen. Kortene er
beregnet på lek og forestiller eller erstatter på ingen måte en brosjyre eller katalog. Kraften som må ytes for å
oppnå 40 km/t er beregnet for en person med høyde på 185cm og vekt 80kg. Beregningene er gjort med hjelp
fra www.kreutzotter.de .....
De to siste kortene med Birk og racer-sykkelen er alternative
supertrumf-kort til 8C (Flevobike) og 8D (Handbike).
Bruksanvisning: Skriv ut sidene med kort. Lim sidene på papp eller kartong. Klipp ut kortene. Ferdig.
Spillet er gratis (gratisvare) og laget av Jens Seemann.



8C                                 spesial

    Tempelman Flevo Bike Air
vekt Ca. 17 kg
demping f/b ja/ja
ytelse for 40
km/h

330 Watt

setehøyde ca. 52 cm
pris ca. 16000 kr
rammemateriale stål St37
www.ligfietsshop.nl

8D                              spesial

               M5 Handbike
vekt Ca. 18 kg
demping f/b nei/ja
ytelse for 40
km/h

330 Watt

setehøyde ca. 20 cm
pris ca. 30000 kr
rammemateriale stål CroMo
www.m5-ligfietsen.com

SPILLEREGLER:
Hele kortstokken deles ut blandt spillerne. Hver spiller holder sine kort samlet i en bunke og spiller kun med det
øverste kortet; det som vises. En spiller starter ved å nevne en av verdiene for sykkelen på sitt øverste kort og
motspillerne oppgir etter tur sine tilsvarende verdier. Spilleren med den beste verdien får alle kortene fra denne
runden og legger disse underst i sin egen bunke. Nå har alle spillerne et nytt kort øverst, og vinneren fra forrige
runde velger hvilken verdi som skal sammenliknes blandt disse. Den som går tom for kort, er ute av spillet. For å
spille godt lønner det seg å kjenne litt til kortene og velge en verdi som har god sjanse til å vinne runden.
Ved spill om watt og vekt vinner laveste verdi. Demping er bedre enn udempet og dobbel demping bedre enn kun
demping foran eller bak. Man avgjør selv hva som er best av høyest og lavest setehøyde. Det mest naturlige er
kanskje at lavest vinner. Karbon er det beste rammematerialet. Så følger titan, aluminium og stål. Høyest pris
vinner. Dersom to eller flere spillere har like verdier, legges alle A-rundens kort til side og blir del av potten i en
ekstra-runde der kun de beste spillerne fra A-runden deltar. Spilleren som valgte verdi i A-runden velger også for
ekstra-runden. Vinneren får alle kort som har vært i spill i begge rundene.
God fornøyelse!

8C                                 spesial

           Supertrumpf
     Birk Comet vollverkleidet
vekt      22 kg
demping f/b  nei/ja
ytelse for 40
km/h

 95  Watt

setehøyde   29 cm
pris  ca. 100000 kr
rammemateriale  karbon
www.speedbikes.ch

8D                                 spesial

                    Joker

     Bianchi XL Carbon Sloping
vekt      8,0 kg
demping f/b  nei/nei
ytelse for 40
km/h

320 Watt (lav
styreposisjon)

setehøyde   > 100 cm
pris ca. 40000 kr
rammemateriale  karbon
www.bianchi.it


