
 

  

 

 

Velkommen til vintersykkelkampanjen Two Tyres! 

 

SLF Lillestrøm og omegn inviterer i samarbeid med den norske gründerbedriften reTyre til vintersykkel-

kampanjen «Two Tyres» der vi skal teste en helt ny type vinterdekk. Piggdekk fra reTyre festes ved hjelp av 

den patenterte glidelåsteknologien enkelt utenpå sommerdekket! Fordelen er at disse vinterdekk lett kan 

tas av og på etter værforholdene (jf mer info i vedlegg 1 og på nettsiden til reTyre). 

Vi søker etter to vintersyklister som ønsker å teste reTyre i perioden desember 2018 til mars/april 2019. 

Som deltaker i kampanjen får du gratis vintersykkelpakke bestående av et sett med både reTyre sommer- 

og vinterdekk (basedekk reTyre One med integrert glidelås samt skin reTyre Urban Winter med pigger), 

lykter og refleks. Du forplikter deg da til å teste piggdekk fra reTyre i hele vinterperioden og til å bidra med 

en liten erfaringsrapport ved slutten av sesongen. 

reTyre er en norsk, patentert oppfinnelse som ble utviklet av sivilingeniører fra NTNU. Akkurat nå finnes 

reTyre bare for sykler med 28’’ dekk (jf oversikten over dekkstørrelser i vedlegg 2). Vi - eller bedre sagt du - 

skal teste vinterdekk som blir festet på sommerdekk i størrelsen 40-622. Piggdekk skinnet bygger ca 5,5 

mm opp i høyden og tilsvarer da vinterdekk i størrelsen 50-622 (du trenger altså litt plass mot ev skjermer 

på sykkelen din og rammebredde må være 54 mm, videre kan det være en fordel med skivebremser). 

Alle lokale syklister kan bli med i kampanjen, men våre medlemmer vil bli prioritert. Vi forbeholder oss 

ellers retten til å velge ut deltakere etter sykkeltype, geografi og ev kjønn (fordi vi ønsker oss særlig flere 

kvinnelige vintersyklister). Som deltaker i vintersykkelkampanjen blir du invitert til et oppstartmøte/ 

mekkekurs i Lillestrøm i begynnelsen av desember 2018. Der vil du få utlevert utstyret samt veiledning og 

ev bistand til montering av reTyre. Videre skal du signere en enkel samtykkeerklæring at du deltar på eget 

ansvar i kampanjen og aksepterer betingelsene beskrevet ovenfor. 

Hvis du ønsker å bli med i kampanjen og teste verdens første modulære sykkeldekk, send mail med 

stikkord «Two Tyres» innen 30.11.18 til lillestrom@syklistene.no, sammen med din adresse og størrelsen 

til dine sommerdekk, og gjerne også et bilde av sykkelen din! 
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Vedlegg 1 – Informasjon om reTyre fra www.retyre.no 

 

 

 

 

Se også informasjon under www.retyre.no/warranty  
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VEDLEGG 2  – Oversikt over dekkstørrelser (jf https://www.schwalbe.com/de/groessenbezeichnung.html) 
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