Fire små skridt
df Hdns JØgen Pedercen

En selvbygger beretter om
sine første erfaringer med

m€get 8od at kør€ på; men manøvrcev
nen faldt notct pta. den større længde

liggecykler

lan8t frå skridtet. Ved stor kadenc€ gav
det lidt for stor ustabilitel så den skufle
holdes fasl i styret, når jeg ioLkede godt
til. Cyklen kørtc meBel da ieg ha\-de 50

Min første liggecykel var foåiurshrrket. Det var ligesom det nemm€ste at

og fordi dreicpunltet var fl)atei for

tagebagenden fra en cykel og sætte den
på foræ på en anden, forhrtc stelet og
iæggc ci s.Ede op aci stangon fi1 sadei.

km til arbcjdc.

pinden. Styrei kunnc så sættes direkte
på Io$aflen - enkclt, brugbart og hur

Forhjulslræk er

Forhjulstrækkct kurme jeg meget
li, så det holdt jcg fast ved i mit
na5te projekL Jeg v ille lidt længere ned,
og så brugte,eg 26 mountainbike hjul
ror at give ljdt afq€drint. Cyklen blev
godi

Forhjulstrukket

"dame(ykel"
ikl€
så nemi ai

lave
just6rbart, og da jeg er megei høj, krnne
Ketty kun få fomemmels€n af, hvodan
det vår at cykle ved åt sidde isædet.Icg
måite itant med en cykel til hende.

Hjulstørrcl$n blev sat ned til 24', for
gaflen blcv lag lidt meje ned; m€n el
lers li$cde den rnin eg€n.

Fothi*bæktu rud forlænget bas&atfd
Manøvreevnen blev meget bedre på
grund af den noget kortere hjllafstmd,
og Ketty var m et tilfreds. Andte, der
har prøvet cykl€'& har forholdsvis hurtigt kumet køre den.
Efter et pår tu og et par iøserunder
kom ønsket om aqedring, så nu er der
bare pmblemet med at blivc for vårm
on ryggen ved læn8ere turc.

dlEt. Her var meget nyt, og det viste sig
også, at hængekøien skutle gøres b€drc
fast fomeden, for det var svært at holde

superkort forhjulstrækker

længere ædergang gjode cykl€n hett
god og væ8ten blev %så forøget men

I me emtiddr flk ieg fler€ nye ideer til

at bygge endnu en torhjulstrækler En
superkort cykel var på tegnebrættet. En
akselaistand på kun 85 cm og sædet
startende fra ioppen aJ krofføret sktile
hænge som en hængekøje via et ryglæn
fia en kontorstol til nåkkestøtten.

Hjulophængen€

Dcn lørctc
.1

lthj

lstftkkrr

gik ud fra et

Tslykke med cn forgaffel til hver sin side
den en€ drejelig og den anden åJ{je-

Hjulafstanden

va.r

for

kort

bare

lidt

balke med lidt 8ru6, så vile forhjulet
ikke stå fast. Jeg måtte senere bygge
cyklen noget om. For€ndm blev for
stærkei ved nogle ændringer og bag
gaflen gjoi 15 cm længere. En noget

Forhiulstrækker med bågågerum
Endnu en ny ide blev udviklet.leg tegnede på en cykel, hvor jeg også kom til

at sidde lidt højt, men denn€ skule
kmne skilles ad og have m permanent
bågkåbe, som skulle tuntere som bata
gerum. Rytlænet, der er en ralTlme med

)

{

have*ol sannen dr dcft

Den htemreWggtne fo*iuktrækkLt på toroetul

snore, er aftageligt og tungerer som adgang til bagagerurimet. Kåben er lavet
af 0,5 mm allminium og med en kryds

Byggeriei gil< langsomt, for der var
mange specialdele og et Par andre cyk1ea jeg måtte lave ind imelem. Dem
vender jeg iilbage til en anden gan8.
Mens byggeriet siodpå, vår der desuden en designlonkurrence - det biev
mit mål at være med i den- Cyklen blev
færdig, men køreegenskabeme blev jkke tifr€dsstilende. Det var forhjulsaf

ledingen, der ddlede. teg prøvede at
forbedrc dcn et par gange, men nej rJeg
droppede at siile op. Det ærgrede mig,
6

udstilingerr for her var
adskilige cykter der overhovedet ikke
da jeg senere så

Det endte med, at jeg lavede et stjn
ophæng. Så kunne den kør€. Jeg bruger
cyuen meget, for jeg sidder behageligt
og højt, og så er bagagerummet en absolut god id6.
Jeg deltog i Sjæland Rundt sanmen

med andre tua HPv-klubben (omtali i
ff. 3-97). Min tid var ikke imponerende
- det sktldtes fi1 dels det store interesse,
syklen våkte. En positiv omtåle og ei
stort billede i Næstved Tidend€ var forsinkels€n va'rd. (Se næste

side) I
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