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FATBIKES
FAT BIKE er mountainbike på testosteron i form af 10 cm bredde og høje hjul der giver et
unikt vejgreb i både sne, sand og mudder.
FAT BIKE er en ny trend der er
vokset ud af mountainbikesporten og
nu er ved at få sine egne løb og sin
helt egen kultur. Nu er den også
kommet til Danmark!

placerer man sig på cyklen under opog nedkørsel, samt andre
informationer der er nødvendige for
at I får mest muligt ud af turen på
Jeres Fatbike.

Fat Bikes (forkortet FTB) er kort
fortalt en mountainbike med 10-12
cm bredde hjul, hvilket giver et ekstra
godt vejgreb og en fordeling af
trykket mod underlaget, to faktorer
der bevirker at den kommer lettere
frem gennem f.eks. sand, sne og
mudder og lettere hen et ujævnt
underlag med f.eks. mange rødder.
Oprindeligt er Fat Bikes også udviklet
til cykling i vinderhalvåret på både
sne og is.

Vores FTB events starter med en
introduktion til mountainbikesporten
efterfulgt af en instruktion til cyklen,
hvad er for- og bagbremse og
hvordan anvendes de under kørsel,
hvordan skifter man gear og hvordan
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Vi kan dele os op i mindre hold efter
niveau og ønske om udfordringer og
kan supplere turen med IK poster
der skal besvares, o-poster der skal
findes i terrænet eller praktiske
samarbejdsopgaver der skal løses i
fællesskab.

4.500,00 + 295,00 pr. pers.
Eksl. moms & transport.
Siden 2004 har vi lavet
procesorienteret team- og
ledertræningskurser,
samt firmaevents i både
ind og udland.
Book et uforpligtende
møde med os og hør hvad
vi kan tilbyde Jer.

Vi står gerne for forplejning og kan
leverer drikkedunke, energiboost og
T-shirts til Jeres event.
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