BikeFit Danmark
Vil du have mere fart på din cykel?
Vil du have maksimal værdi ud af din cykel ?
Vil du fjerne begrænsende smerter , og undgå skader ?
Vi vil det samme som dig, og er klar til at hjælpe dig mod dette mål !
Vi mener:
At når du køber en ny cykel, får du muligheden for at opleve fart, sjov og virkelig fantastiske øjeblikke og
dage. Cykling er en vidunderlig sport !
Desværre er der også en risiko, at du vil opleve frustration og i yderste konsekvens smerte.
Det er meget almindeligt, at opleve ømhed efter lange ture og specielt på en ny cykel. Men smerte, og
oplevelsen af at du bare ikke sidder ordentligt , og dermed ikke kan overføre din energi rigtigt til cyklen, er ikke
ok.
Dette er uanset prisen på din cykel.
Retül 3D Motion Capture.
Vores ultimative våben, og for os det bedste bikefit system på marked.
Systemet består af en fantastisk 3D teknologi, som opfanger dig i fuld bevægelse, mens du cykler og det er
millimeterpræcist. Det er med andre ord et Dynamisk Fit !
Det er den store forskel og fordel , i forhold til andre fit´s på marked.
Her ser du et skærmbillede, af det som vi kan læse og arbejde med:
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!
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Vi får aflæsninger af alle vigtige vinkler, og så kan vi sammen finde din rette position.
!

HVAD SKER D ER NÅR JEG KO M M ER TIL ET BIKE FIT HO S JER ?
Vi laver en pre-fit undersøgelse.
For at forstå din baggrund og elementære punkter omkring din krop og bevægelighed. Ved store smerter og
fysiske problemer, bør du opsøge en læge/fysioterapeaut for diagnose og evt. behandlinger.
Ellers påvirkes vores fit for meget af dette.
Så placerer vi LED markører på anatomisk vigtige punkter på din krop og så går målingerne i gang !
Her ser du “Ironkaisa” markeret, og klar til at blive målt

Vi får værdifulde målinger af dine positionsvinkler, MENS DU KØRER, og bare sådan for at peppe det op, så
får vi 29 komplette datasæt, pr. Sek ! Normalt er 3-4 min. tilstrækkeligt for en komplet måling.
Så analyserer vi målingerne, foretager justeringer, og tager ny måling.
Dette fortsætter, til vi er tilfredse, og alle justeringer og målinger gemmes.

Rytter Raport D efinitioner og Beskrivelser
Du får tilsendt en pdf-fil, med din slutposition. Sådan her ser det ud.
Den du ser herunder, har beskrivelserne på de målinger/vinkler/afstande,
som vi har I det afsluttende fit.
I den fil du modtager, vil de præcise tal stå, og vi gennemgår den som en del af din fit-session.

Hvad gør jeg, om jeg køber en ny cykel ?
Hvad gør jeg, når jeg skiller min cykel af, for at rejse med den ?
Hvad gør jeg når jeg vil have min vintercykel sat op på same måde ?
Det får du det bedste ”værktøj” til, og det hjælper vi dig med !
Vi opmåler din nye position, med “The Zin” Et lille genialt måleinstrument.
Dette måleinstrument kan sammen med vores sensorbar, give den mest præcise opmåling af din cykel.
Dette overfører vi til en pdf-fil, som du også får tilsendt.
Herunder ser du beskrivelse af alle mål, som du får.
Her får du også ”Stack & Reach” mål, som I dag regnes for de bedste mål, når du køber ny cykel, og skal have
korrekt størrelse.
Igen vigtigt at understrege, at alt forklares under vores fit.
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Jeg vil vide lidt mere… … … ..
Jeg vil have et bikefit, hvad gør jeg ?
"

du sender en e-mail til Kaisa : kaisa@ironkaisa.dk

(se yderligere contact på www.ironkaisa.dk)

Så får du et hurtigt svar med ledige datoer og tider.
Hvad koster det ?
"

2200 dkr incl moms. For pre-fit, fit-session, og begge rapporter, og evt. justering af klamper/sko.

Jeg er ikke sikker på at mine cykelsko sidder korrekt ?
"

så ser vi på det. Vi har alt udstyr ,så vi kan tilpasse dine klamper og tilt.
Det kræver at du har rengjorte sko, med skruer som ikke er rustet fast og har ok gevind i dem.

Hvad skal jeg have med ?
"

din cykel, med for og baghjul, dine normale cykelsko, dine normale cykelbukser, en let trøje helst uden
ærmer, og strømper som ikke går op over dine ankler.

Hvilken slags cykel kan I bikefitte ?
"

Vi fitter enkeltstartscykler (Triathlon), MountainBike og Landevejscykler. Ikke 3-hjulede desværre.

Hvordan ved i , hvad der er en god position ?
- Frank er uddannet på Retül University i Denver, og har arbejdet sammen med Mat Steinmetz (Retül I
Boulder, som har fittet Lance, Zabriske, Chris Lieto, Wellington, Craig Aleksander og mange flere). De har
sammen set en masse målinger igennem, og Retül har også udarbejdet det bedste normtal, ud fra utallige fits.
Hertil kommer vores “touch”, uddannelser og praktisk arbejde i ”marken” og utallige fitsessions.
Jeg har ikke hørt om Retül før, hvor kan jeg finde mere information ?
- klik ind på Retül´s hjemmeside, her finder du spændende videos, uddybende forklaringer og andet godt:
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Skriv eller ring til os, vi glæder os til at hjælpe dig, og husk, vi vil det samme som dig…

Frank : Retul Bike fitter / TransalpGuide / cert. Coach&StressCoach /cert. PoseRunInstruktør
Kaisa: MD Sport&Science / DM og podieplac. Hawaii Triathlet / SportsErnæringsXpert
cert. TRX-instruktør / cert. PoseRunInstruktør /

Med venlig hilsen BikeFitDanmark

(du finder os på www.ironkaisa.dk)

