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●SKIPTU UM DEKK  Slétt 
dekk gefa minna viðnám við 
götuna en mjög gróf dekk svo 
hjólið fer hraðar yfir.

Margir eiga nokkurra ára 
gömul fjallahjól á mjög grófum 
dekkjum en finnst leiðinlegt 
að hjóla á þeim á götum og 
stígum. Þeir þurfa þó ekki að 
fjárfesta í nýju hjóli heldur geta 
skipt út dekkjunum og endur-
nýjað hjólið.

● ALHLIÐA VIÐGERÐA
ÞJÓNUSTA  Hjá Markinu er 
rekið alhliða varahluta- og við-
gerðaverkstæði.  Tekið er við 
öllum hjólum af öllum gerðum, 
hvort sem þau hafa verið keypt 
hjá Markinu eður ei. Á vorin er 
gott að láta yfirfara reiðhjólin, 
sérstaklega ef þau hafa staðið 
úti yfir veturinn. Með öllum hjól-
um keyptum hjá Markinu fylgir 
frí upphersla innan tveggja 
mánaða eftir kaupin.

● ÚRVAL FYRIR ÞAU 
YNGSTU  Hjá Markinu er gott 
úrval af hjólum fyrir yngstu hjól-
reiðamennina. Ítalska hjólreiða-
merkið Italtrike hefur fengist hjá 
Markinu í yfir 20 ár en Italtrike-
hjólin eru létt, þægileg og stöð-
ug. Öryggis- og aukahlutir svo 
sem hjálmar, bjöllur, körfur og 
fleira fást einnig í versluninni.

Markið Sportvöruverslun 
hefur selt reiðhjól í 30 ár en 
fyrirtækið var stofnað af Braga 
Jónssyni árið 1980. Verslunin 
er enn í eigu fjölskyldunnar 
og er sonur Braga, Brynjar Þór, 
verslunarstjóri í dag en Markið 
er ein af stærstu sérhæfðu 
reiðhjólaverslunum á landinu.

„Við byrjuðum reksturinn við 
Suðurlandsbraut en fluttum svo í 
Ármúla 30 og stækkuðum þá búð-
ina verulega. Með árunum hafa 
skíðavörur og þrektæki bæst við 
vöruflokkana hjá okkur en að-
aláherslan er á reiðhjól og allan 
búnað sem þeim fylgir,“ segir 
Brynjar Þór. „Við bjóðum upp á 
allar tegundir hjóla fyrir alla hjól-
reiðamenn, allt frá eldri ömmum 
sem vilja þægileg hjól með körfu 
og upp í stráka sem vilja stökkva 
yfir bíla.“

Meðal vörumerkja sem fást 
í Markinu eru Scott, Giant og 
Norco en allir þessir framleiðend-
ur eru þekktir fyrir gæðafram-
leiðslu. Eins býður verslunin upp 
á aukahluti fyrir hjólreiðamann-
inn, hjálma, fatnað og skó.

„Scott framleiðir til dæmis 
mikið af sérhönnuðum hjólreiða-
fatnaði sem gott er að hreyfa sig 
í. Við seljum fatnað bæði innan 
undir og utan yfir föt og allt sem 
þarf til að stunda hjólreiðar allan 
ársins hring. Starfsfólk verslun-
arinnar hefur áralanga reynslu og 
þekkingu og aðstoðar viðskipta-
vini við val á hjólum og búnaði 
sem hentar hverjum og einum.“

Brynjar segist finna fyrir tals-
verðri aukningu í sölu reiðhjóla. 
Nú séu einnig hin svokölluð „Com-
fort“ hjól að sækja í sig veðrið en 
á þeim situr hjólreiðamaðurinn 

beinn í baki með dempara undir 
hnakknum og hægt er að stilla 
stöðuna á stýrinu. 

„Það er þægilegra að sitja á 
„Comfort“ hjólum en hefðbundn-
um fjallahjólum og þau kaup-
ir hinn venjulegi hjólreiðamaður 
sem fer út í stutta hjólreiðatúra. 
Sá hópur er að stækka. Reyndar 
fer sá hópur líka stækkandi sem 
notar hjól sem samgöngutæki og 
hjólar á hverjum degi til vinnu. 
Fólk er að átta sig á að það er 
þægilegt að hjóla hérna og einn-
ig  spilar  hátt eldsneytisverð inn 
í. Fólk talar jafnvel um að það taki  
einungis einn mánuð að spara upp 
í hjólið.“

Hverju hjóli sem keypt er í 
Markinu fylgir frí upphersla, 
sé komið með það innan tveggja 
mánaða frá kaupunum. Brynjar 
segir mikilvægt að láta yfirfara 
hjólið eftir nokkurra vikna notk-
un.

„Á fyrstu vikunum teygjast 
allir vírar. Það þarf að strekkja 
á bremsum, herða bolta og fara 
yfir gíra. Þetta eykur endinguna 
á hjólinu til muna. Eftir veturinn 
er líka gott að koma með hjólin og 
láta líta yfir þau, sérstaklega ef 
þau hafa staðið úti,“ segir Brynj-
ar og hvetur fólk til að geyma 
hjól innandyra sé það hægt. Þá 
sé mikilvægt að halda reiðhjólum 
hreinum, smyrja keðjur og hjól 
reglulega og passa að nóg loft sé 
í dekkjum og að bremsupúðar séu 
ekki eyddir.

„Við erum einnig með verk-
stæði hér á staðnum og sinnum 
allri viðgerða- og varahlutaþjón-
ustu á öllum hjólum, hvort sem 
þau hafa verið keypt hjá okkur 
eða ekki.“

Heimasíða verslunarinnar er 
www.markid.is

Reiðhjól fyrir ömmur og 
STÖKKVANDI STRÁKA

Brynjar Þór Bragason, verslunarstjóri hjá Markinu sportvöruverslun, hvetur fólk til 
að geyma reiðhjólin inni yfir veturinn sé hægt að koma því við. Einnig sé nauðsyn-
legt að halda hjólinu hreinu og smyrja reglulega keðjur og hjól. MYND/GVA
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Reiðhjólasala er með besta 
móti þessa dagana. Örninn 
í Skeifunni 11d býður upp á 
hjól frá gæðamerkinu Trek 
auk þess sem fyrirtækið rekur 
hjólreiðaverkstæði.

„Reiðhjól hafa átt miklum vin-
sældum að fagna undanfarið. 
Við fundum fyrir söluaukningu 
síðasta sumar en síðan í mars á 
þessu ári hefur verið geysimikið 
að gera,“ segir Jón Þór Skaftason, 
verslunarstjóri  Arnarins. Hann 
segir mestu aukninguna vera í 
fullorðinshjólum og fólk velji sér 
orðið dýrari og vandaðri hjól. 
„Það er greinilegt að fólk ætlar 
að kaupa hjól til að nota það,“ 
segir Jón Þór og telur ástæðuna 
helst mega rekja til hækkandi 

bensínverðs. „Fólk talar um að 
minnka notkun á bílnum og ein-
hverjir ætla að selja annan bílinn 
ef tveir eru á heimilinu,“ segir 
hann. Þannig réttlæti fólk líka 
kaup á dýrara hjóli. „Slík hjól fara 
betur með fólk, endast lengur og 
fólk gefst síður upp á að nota þau.“

Jón Þór segir viðskiptavini 
Arnarins aðallega kaupa götuhjól 
eða blendinga en minna sé keypt 
af fjallahjólum. „Á götuhjólunum 
situr fólk beinna í baki og fær því 
minni verki, þá eru hjólin grennri 
og sléttari og renna þar af leið-
andi betur á malbiki,“ segir Jón 
Þór.

Í Erninum er boðið upp á hjól 
frá merkinu Trek sem Jón Þór 
segir leiðandi í heiminum í flest-
um gerðum hjóla. Þá er í Ern-
inum einnig boðið upp á fjölda 

aukahluta. „Fólk kaupir sérstak-
lega bögglabera, körfur og tösk-
ur á bögglaberana,“ segir Jón Þór 
en sala í fatnaði hefur einnig auk-
ist mjög undanfarið. „Við seljum 
mikið af regn- og vindfatnaði sem 
er sérstaklega sniðinn að hjólreið-
um,“ segir hann.

Örninn heldur einnig úti hjól-
reiðaverkstæði fyrir allar gerð-
ir hjóla. „Þar vinna fimm menn 
og hafa vart undan,“ upplýsir Jón 
Þór en bendir á að öllum nýjum 
hjólum frá Erninum fylgi upp-
hersla innan árs.

Jón Þór segir einnig algengt 
að fólk kaupi varahluti í Erninum 
til að gera upp gömul hjól. „Við 
höfum orðið varir við mikla við-
horfsbreytingu. Það er ekki leng-
ur asnalegt að hjóla,“ segir Jón 
Þór glaðlega.

Götuhjólin eru vinsælust
Vönduð götuhjól eru vinsælust meðal viðskiptavina Arnarins, að sögn Jóns Þórs Skaftasonar verslunarstjóra. MYND/VALLI

● HJÓLAÐ Í VINNUNA 
Á NÝ
 Átakið Hjólað í vinnuna hefst 
á miðvikudaginn 4. maí og 
stendur til 24. maí. Íþrótta- 
og Ólympíusamband Íslands 
hefur staðið fyrir átakinu frá 
árinu 2003 en því er ætlað að 
efla hreyfingu og starfsanda 
á vinnustöðum auk þess sem 
markmiðið er að vekja athygli 
á hjólreiðum sem heilsusam-
legum, umhverfisvænum og 
hagkvæmum samgöngu-
máta.

 Þátttaka í átakinu hefur 
margfaldast frá upphafi. Í 
upphafi stóð verkefnið yfir í 
eina viku en í ár í þrjár vikur. 
 Á heimasíðunni www.hjo-
ladivinnuna.is er hægt að fá 
allar upplýsingar um átakið 
auk þess sem hægt er að skrá 
vinnustaði til þátttöku og fá 
góð ráð um ýmislegt sem 
snýr að hjólreiðum.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000  
Umsjónarmenn auglýsinga: Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir sigridurdagny@365.is  s. 512 5462

og Ívar Örn Hansen ivarorn@365.is s. 512 5429.

Margar skemmtilegar hjólaleiðir er að 
finna á höfuðborgarsvæðinu. Fréttablaðið 
tók saman nokkra skemmtilega hringi til 
að hjóla með hækkandi sól.

● Einn fjölfarnasti útivistarstígur landsins 
er stígurinn sem liggur meðfram Sæbraut, 
Geirs- og Mýrargötu, Ánanaustum, Eiðis-
granda og nær svo alla leið út í Fossvogs-
dal, meðfram Ægisíðu og Skerjafirði. Sé 
allur stígurinn hjólaður er leiðin meira en 
tuttugu kílómetra löng og er skemmtileg að 
því leyti að hún liggur að mestu meðfram 
sjónum. 

● Mjög skemmtilegan höggmyndagarð Hall-
steins Sigurðssonar er að finna í Gufunesi 
í Grafarvogi og tilvalið að skella sér í hjó-
latúr í Grafarvoginn og njóta listar um 
leið. Margar skemmtilegar hjólaleiðir er að 
finna í Grafarvogi, bæði meðfram strand-
lengjunni og svo er ein sem liggur í hlykkj-
um milli Grafarvogs og Grafarholts, einmitt 
nálægt höggmyndagarðinum.

● Seltjarnarnesið er stutt og góð hjólaleið 
sem er nokkuð aflíðandi. Stígurinn með-
fram sjávarsíðunni er um fimm kílómetra 
langur og hentar því hjólreiðamönnum í ná-
grenninu vel sem vilja til dæmis fara í stutt-
an túr fyrir kvöldmat.

● Elliðaárdalurinn er ein af fjölsóttustu nátt-
úruperlum höfuðborgarsvæðisins. Þar má 
finna stíga sem lagðir hafa verið um dal-
inn og ef hjólafólk er sérstaklega kraftmik-
ið má lengja leiðina og hjóla sem leið ligg-

ur upp í Heiðmörk í gegnum dalinn. Styttri 
hjólahringi er einnig hægt að fara í dalnum 
og staldra við í Indíánagili og bregða á leik.

● Kópavogsbúar búa svo vel að geta hjól-
að strandstíg um Kársnes í Kópavogi og 
bruna stíga alla leið að álverinu í Hafnar-
firði. Góðar leiðbeiningar um hjólaleiðir er 
að finna á vefsíðu Landssamtaka hjólreiða-

manna, lhm.is, en þar má finna nákvæmar 
leiðbeiningar um hvaða götur má hjóla til 
að ná settu markmiði; göturnar Súlunes og 
Hegranes í Garðabæ, strandstíg um Arnar-
nesvog og stíginn meðfram Reykjavíkur-
vegi og Strandveg í Hafnarfirði. Jafnframt 
eru þar margar tillögur að ýmsum góðum 
hjólaleiðum.

Lengri og styttri túrar

Margar skemmtilegar hjólaleiðir er að finna í borginni og heimasíður hjólareiðafélaga gefa oft góðar upplýsingar 
um leiðir.



ÞRIÐJUDAGUR  3. MAÍ 2011

Mongoose er þekktasta merkið 
í hjólabúðinni GÁP í Faxafeni 
7. Verslunarstjórinn Mogens 
L. Markússon segir sölu á 
götuhjólum alltaf að aukast. 

Við erum með hjól fyrir allan aldur, 
alveg frá tveggja ára og upp 
úr, og auðvitað alla flór-
una, barnahjól, fjalla-
hjól og götuhjól,“ segir Mogens 
Markússon, verslunarstjóri hjá 
GÁP, en hann finnur fyrir mikilli 
söluaukningu í götuhjólum eftir 
að bensínið hækkaði. „Fólk er líka 
að fatta að það þarf ekki fjallahjól 
í Reykjavík. Hér eru engin fjöll,“ 
bendir hann á. 

Þótt fjallahjól séu góð til síns 
brúks segir Mog-
ens léttara að 
hjóla á götu-
hjólum, þau 
séu á stærri og 
mjórri dekkjum, 
þannig að fólk 
komist hraðar 
og sitji meira 
upprétt. „Full-
orðnir taka 
þessum hjólum 
fegins hendi og 

við erum með mikið úrval af þeim, 
bæði fyrir dömur og herra,“ tekur 
hann fram.

Stærsta merkið sem GÁP selur er 
Mongoose. „Svo erum við með hið 
heimsfræga merki Cannondale. Það 
eru amerísk hjól, handsmíðuð og 
gríðarlega vönduð,“ lýsir Mogens. 

Að sjálfsögðu selur GÁP ekki 
bara hjólin sjálf heldur „allt sem 
við á að éta“, þar með talin bretti því 
flest hjól koma brettalaus að sögn 
Mogens. „Öll hjól eru með standara, 
bjöllu og glitaugu en fullorðið fólk 
vill helst fá bretti líka því það rignir 
svo mikið hjá okkur og það vill ekki 
hafa vatnsausturinn upp á haus,“ 
segir hann. Þegar haft er orð á að 
einkennilegt sé að brettin skuli ekki 
vera staðalbúnaður útskýrir hann 

það.  „Það þykir ekki mjög 
töff að hafa bretti og 

krakkarnir vilja ekki 
bretti á fjallahjól-

in. Sumir vilja 
þau ekki heldur 
á götuhjólin og 

þá er verra að þurfa að rífa þau af. 
En við erum eldsnöggir að setja þau 
á því við erum með flott verkstæði 
og á meðan gengið er frá kaupum 
er búið að setja á bretti, bögglabera 
og lás, ef þess er óskað. Sem sagt 
allt klárt.“

Talandi um verkstæði. Tekur 
GÁP hjól í yfirhalningu eftir vet-
urinn? „Já, já, við tökum hjól í upp-
herslu og yfirhalningu og alltaf 
þegar við seljum nýtt hjól þá er frí 
upphersla innan þriggja mánaða frá 
kaupdegi. Þá herðum við upp hjól-
in, strekkjum vírana, stillum gírana 
og bremsurnar. Flestir nýta sér það.

Spurður hvort fólk sé almennt 
með tuttugu gíra og þar yfir á 
hjólunum sínum svarar Mogens 
hæverskur. „Það er nú ein og ein 
sem vill bara þriggja til fimm gíra 
hjól og þegar kemur fram á sumar 
fáum við afskaplega skemmtileg 
frúarhjól og herrahjól sem koma 
með brettum, eru með fótbremsu 
og ljósum. Þau eru fyrir 101. Afar 
skemmtileg hjól en ekki til lang-
ferða.“ 

Strekkjum vírana og 
stillum gírana

Hjólavagnar fyrir krakkana eru vinsælir, 
enda þurfa krílin að komast á leik-
skólann. GÁP er með tvær gerðir af 

vögnum. Þessi er með álbotni og 
gjarðir og grind úr áli. Hann 
kostar 75.900 krónur.

Strákarnir í hjólabúðinni GÁP stilltu sér upp fyrir ljósmyndarann. Þeir Arnar Gunnarsson, Mogens Markússon, Daniel Ostapiuk og 
Bjarki Gíslason. MYND/VALLI

Margir kaupa sér dýr hjól í dag 
að sögn Mogens, verslunarstjóra 
í GÁP. „Hjól fyrir hundrað þús-
und krónur samsvarar því að 
fylla tankinn á meðalfólksbíl tíu 
sinnum. Þó að fólk kaupi sér hjól 
fyrir 100-150 þúsund, hjálm og 
galla og allan pakkann þá er það 
fljótt að borga sig ef það getur 
losað sig frá bílnum. Ég heyri það 
hér í búðinni að það er mikið um 
að fólk sé að losa sig við bílana 
og ætli bara að hjóla. Í kringum 
keppnina Hjólað í vinnuna, sem 
er að hefjast, hefur líka verið 

gríðarleg sala í hraðamælum því 
allir þurfa að safna kílómetrum,“ 
upplýsir hann.

Margir eru með töskur á 
bögglaberunum að sögn Mogens 
þar sem fólk geymir aukaföt, 
nesti og hvaðeina sem það þarfn-
ast. Mikið úrval er af slíkum 
töskum í GÁP í Faxafeni 7. 

Með aukaföt og nesti

Fjallahjól með bretti og töskur hentar 
vel í sumarferðalögin. 

MYND/GVA
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Kría Hjól hefur stimplað 
sig inn sem paradís 
hjólreiðamannsins, en þar fást 
nú heimsverðlaunagripir frá 
Specialized.

„Við erum stoltir yfir að geta boðið 
Íslendingum hjólin frá Special-
ized, en það er stærsti hjólafram-
leiðandi heims og á í sínum röðum 
heimsmeistara í öllum keppnum 
hjólreiða, eins og Tour de France 
síðastliðin tvö ár,“ segir Emil Guð-
mundsson, einn þriggja eigenda 
Kríu Hjóla, um heitustu hjólin í 
bænum.

„Hjá Specialized er mikið lagt 
í hvert einasta hjól og draumur að 
hjóla á þeim hvort sem það er inn-

anbæjar eða yfir Fimmvörðuháls. 
Úrvalið er breitt og allir geta fund-
ið hjól við hæfi, en markmið okkar 
eftir sem áður er að velja hjól sem 
samræmist útliti og stíl hvers og 
eins, rétt eins og þegar þeir velja 
sér flíkur,“ segir Emil.

Aðalsmerki Kríu frá upphafi 
hefur einmitt verið að sérsníða og 
sérsmíða reiðhjól eftir óskum, en 
einnig dubba þeir upp gömul hjól 
viðskiptavina.

„Flestir koma hingað með 
ákveðinn karakter af hjólum í 
huga og þá setjumst við niður 
með þeim og leiðbeinum í rétta 
átt. Möguleikarnir eru endalaus-
ir, hvort sem keðjan á að vera 
lituð eða hnakkurinn sérsmíðað-
ur, en við flytjum einnig inn hand-

smíðaða leðurhnakka og fylgihluti 
sem ekki hafa áður boðist íslensk-
um hjólreiðamönnum,“ segir Emil 
en þess má geta að handsmíðuðu 
hnakkarnir hafa verið framleidd-
ir frá árinu 1866.

„Hjól er ekki bara hjól heldur 
hlutur sem fær þig til að líta vel 
út. Þannig hjólabúð hefur alltaf 
vantað og við viljum veita persónu-
lega þjónustu þannig að menn fari 
ánægðir út með háklassa gæði, 
eftirsóknarvert útlit og varanlega 
eign. Búðin er full af hjólanördafíl-
ingu þar sem hægt er að sjá hvern-
ig hjólamennska er lífsstíll og hvað 
er kúl við hjólin, en sum hjól eru 
reyndar svo vel hönnuð og falleg 
að þau eru í raun eins og mublur.“ 

Hjól heimsmeistaranna
David Robertson og Emil Guðmundsson í verslun Kríu við Hólmaslóð. Báðir eru landskunnir hjólreiðamenn og miklir reynslu-
boltar sem keppt hafa á hjólum og eiga þau mörg til skiptanna í daglegum hjólaferðum.

● NOKKRAR MIKILVÆGAR STAÐREYNDIR UM KRÍU
• Kríu stofnaði David Robertson á annarri hæð lítils verkstæðishúsnæðis 

á Hólmaslóð 4 í mars 2009.
• Í ársbyrjun 2011 flutti Kría í 115 fermetra verslunarhúsnæði á Hólma-

slóð 2, þar sem hún rekur einnig verkstæði.
• Kría hefur einkaleyfi á sölu Specialized Bicycles á Íslandi. 
• Specialized var stofnað í Bandaríkjunum 1974. Það hóf framleiðslu á 

fyrsta markaðssetta fjallahjóli heimsins, Stumpjumper,  árið 1981 en 
það er enn framleitt í dag. 

• Specialized er eitt þriggja bestu hjólamerkja heims. Á þeim hafa 
hjólagarpar unnið fjölda heimsmeistaratitla í þríþraut, fjallabruni 
og hjólreiðakeppnum, en síðustu tveir sigurvegarar Tour de France 
hjóluðu einmitt á Specialized-hjólum.    

• Kría býður frábæran afslátt á fyrirfram pöntuðum Specialized-reið-
hjólum.

• Kría rekur hjólaleigur við farfuglaheimilin í Reykjavík.
• Kría stendur fyrir spennandi hjólreiðaferðum með leiðsögumönnum.


