Advokatläppar

Utstickande detalj på framgaffel som försvårar borttagande av hjul.

Asfaltsexem

Skrubbsår efter man ramlat på cykeln.

Asfalttatuering

Bestående minne av en vurpa på asfalt.

Ass-saver

Pytteliten skärm som monteras direkt på sadeln för att vid vått underlag
skydda lite av rumpan från att bli genomblött.

Baktriangel

bakdelen av cykeln, dvs där bakhjul och allt sitter.

Ballongdäck

Extra feta däck som typ militär cyklar har.

Bandana

Piratmössa man har under hjälmen indroducerades av Marco Pantani piraten.

Blöja

Den del av cykelbyxorna som gör att den minimala och stenhårda
kolfibersadeln känns lite mjukare.

Bockstyre

Styre där handtagen går ned som i en böj. Syftet är att kunna växla mellan
att sitta mer upprätt eller genom att flytta händerna nedåt i bocken och få
en mer framåtlutan sittställning och därmed minska luftmotståndet.

Bomba

Dra på i hög hastighet

Bongoplast

Kolfiber

Bullit

Typ av tvåhjulig lastcykel. Anses vara den snabbaste lastcykel

Cantilever

Typ av handbromsar. Cykeln bromsas genom att två gummiklossar pressas
mot fälgen.

Chain-art

Smutsranden man får på benet av att luta sig mot kedjan

Christianiacykel

Lastcykel som började tillverkas i Christiania, Köpenhamn. Den första
tillverkades 1984 och ursprunget var gjord av sängramar.

Citybike

Se hybrid

Cyclocross/CX

Cykel som påminner om racercykel med smala däck och bockstyre. De har
däremot starkare ramar och cantilevel bromsar. Cykeln är avsedd att cykla
snabbt i blandad terräng som skogstigar, gräs och mycket stubbar och
hinder.

Cyclostrada

Cykelvägar som är tänkta att cyklister kan hålla en fart på minst 30 km/h,
eller Supercykelväg

Cykel

Leksak som används av barn och ska hållas borta från trafik och fotgängare.

Cykelbana

60cm bred väg där man får cykla, gå och parkera bilar.

Cykelbarometer

Digital räkningsstation som räknar antal cyklister som passerar vid en viss
sträcka.

Cykelbox

En målad ruta försedd med en cykelsymol. Rutan är placerad vid trafikljus
och har samma bredd som vägbanan. Syftet är att cyklister ska ha möjlighet
att stå framför bilisterna för att de säkert kan välja färdriktning samtidigt
som bilister ser åt vilket håll cyklisterna har tänkt att färdas åt.

Cykelbränna

Den distinkta solbrännan som en cyklist får. Viktigast är strecket över låren,
denna ska vårdas ömt. Folks förskräckta miner och kommentarer på
badstranden beror på latent beundran.

Cykelfält

Parkeringsplats för bilar.

Cykelmiljard.

Pengar som beskrivs som väldigt många men egentligen inte finns?

Cykelparkering

Cyklarnas bermuda-triangel, ligger vid Tegelbacken, Stockholmscentral.
Cyklar som hamnar där brukar försvinna spårlöst.

Cykelräcke

Räcke man kan hålla sig i vid trafiksignalen,

Cykelspänne

En fjädrande klämma att sätta i nederkant av byxan för att hindra kontakt
med kedjan. Mycket praktiskt. Finns bara på loppmarknader nuförtiden vad
jag vet.

Cykelöverfart

Ett begrepp som både allmänhet och journalister har problem med och ofta
blandar ihop med övergångsställe och som gärna används av
barnvagnsförare. Överfart för cyklister. Försedd med streckade linjer.
Kombineras ofta med övergångsställe

Diagonalrör/snedrör

Röret som går diagonalt från styret ner till pedalerna.

Downhill/DH

Cykel som är gjort för att främst cykla i långa nedförsbackar i terräng. De
har låg sadel höjd.

Drop-out

"skårorna" i framgaffel och baktriangel där hjulaxlarna låses fast i själva
cykeln.

Dubbelparkering

Bilparkering där bilisterna parkerar i bredd för att skapa hinderbanan för
övriga trafikanter.

Dunlopventil

Ventiler som oftast sitter på slangar på ”vanliga cyklar”.

Dödsgrus

Grus som ligger i cykelbanan främst efter vinterns sandningar av
cykelbanor.

Dödspinnar

En rullskideåkares stavar som ofta viftas lite väl nära ens cykelhjul då man
kör om

Egolapp

Som kompislapp fast fram.

Elitpendlare

En person som cykelpendlar på racer med "tävlingskläder"

Elmoppe

En elcykel som går olagligt fort

Engelsk gänga

Exempel på olika standarder för gängan vevlagret fästs i ramen med. Finns
även italiensk och fransk.

Fartlek

Återkommande skyltspurter.

Fixie

Cykel utan frihjulsfunktion. Pedalerna roterar ihop med bakhjulet. Även
hipstercykel.

Fixters

Personer som väljer cykel för att göra ett fashion statement

Fraktcykel

Se lastcykel

Fransk gänga

Exempel på olika standarder för gängan vevlagret fästs i ramen med. Finns
även engelsk och fransk.

Frihjulsbody

Del av navet som man fäster kassetten i. Utan frihjulsbody blir det en fixie,
eftersom drev/kassett då roterar med hjulet.

Fälg

Den yttersta delen på hjulet, alltså inte hela hjulet i sig.

Fälgband

En slags tejp som sitter på insidan av fälgen och gör att slangen inte trycks
ut genom hålen för ekernipplarna.

Följebil

Bil som följer/assisterar cyklisten. Slunga = matpåse som hålls fram så att
cyklisten kan ta den i farten. Skyltspurt
en spurt fram till nästa skylt,
länsgränser ger extra poäng.

Gatsten

Inte samma sak som kullersten

Gc-väg

Gång- och cykelväg. En väg där cyklister och gångtrafikanter blandas, se
även konfliktbana

Gris

Ett betongföremål vars avsikt är att hindra bilister från att köra in på
cykelbanor men som i praktiken är orsak till många cykelolyckor.

Gångdrulle

Gångtrafikant som travar upp på cykelbanan när som helst och var som
helst utan att se sig för.

Gångfart

En slags mobil trackstand, liksom den hastighet som krävs för att få
fortkörningsböter på götgatskrönet. Ligger ca 2km/h under den fart som
krävs för att inte tippa över åt sidan.

Halvhjula

När du cyklar i klunga och ska överlåta främsta positionen till den närmanst
bakom. Du fortsätter att köra i samma tempo och håller ett halvthjul
framför personen som ska ta över. För att ytterligare psyka så titta på
cyklisten med en blick som säger ”orkar du inte cykla förbi?” .

Hamilton-stolpe

Stolpe i cykelbanan. Brukar användas främst för skyltning gällande
biltrafik.http://www.bicycling.se/.../varldskass-inte-varldsklass.htm#

Handcykel

Trehjulig cykel som drivs framåt med handkraft.

hardtail/HT

Cykel med stelram, främst MTB i motsatt MTB med dämpning

Hjul

Rund konstruktion som består av nav, ekrar, nipplar och fälg. Beroende på
hur noga man vill vara krävs även fälgband och quickrelease/qr/skewers för
att hjulet ska bli funktionsdugligt.

Hjulsugare

Negativt laddat ord om någon som ligger precis bakom en för att få mindre
luftmotstånd. Används med fördel om personer som gör det på olämpliga
platser, tex på cykelbanor.

Hoj

se cykel

Hojja

Cykla

Hybrid

Cykel som är blandning av racercykel och mountainbike. Cykeln har racers
smala täck och mountainbikes raka styre. Vissa är försedda med dämpad
framgaffel. De cyklar som har pakethållare brukar kallas för citycykel. Enligt
vissa djävulens påfund.

Italiensk gänga

Exempel på olika standarder för gängan vevlagret fästs i ramen med. Finns
även engelsk och fransk.

Jonna

Cykla

Jonne

se cykel

Juniormärke

Smutsranden man får på benet av att luta sig mot kedjan

Kadens

Trampfrekvens, antal varv/minut pedalen rör sig. Vanligtvis 70 - 100
varv/minut på cyklar med växel.

Kamikatzepilot

Enligt MHF cyklist som cyklar snabbt genom centrala delar av stan

Kassett

Samlingen drev där bak på en växlad cykel.

Kedjelinje

Medelvärde av avståndet mellan kedja och ramens mittlinje.
Ramens delar

Kedjstag

Rörets om går mellan bakhjulet och vevnavet

Klinga

De/det stora dreven/drevet i fram som kedjan går runt.

Klungtecken

Handsignaler som används för att kommunicera med cyklister bakom en,
tex för att varna för faror.

Klättring

Cykla i uppförsbacke.

Kokosraket

Racercykel med kolfiberram

KOM

King of the mountain. Den som varit snabbast på ett segment. Mycket
åtråvärd position.

Kompislapp

Förlängare på stänkskärm bak som gör att det stänker mindre på cyklister
bakom.

Konfliktbana

Cykelbanor eller Gång- och cykelbanor som är utformade så att största
möjliga konflikter uppstår mellan trafikanter.

Korgtant

Cyklist som cyklar på damcykel med korg

Krans

Kugghjul som sitter på växlarna bak

Kränka

Cykla om och ifrån någon som inte pallar trycket

Kuken i styret

Legendarisk cykelrelaterad punklåt av The Same

Landsvägscykel/LVG

Cykel med smala däck och bockstyre. Cykeln är utformad för att kunna cykla
så snabbt som möjligt på landsvägar.

Lastcykel

Cykel som det går att lasta med. Kan ha en låda, med två eller tre hjul. De
cyklar som inte har en låda har ofta pakethållare både fram och bak. Vissa
cyklar är förlängda och kan därför lasta mer utan låda.

Laxa

Cykla i motsatt riktning på enkelriktad cykelbanan

Ligga i bocken

Hålla i bocken på styret för att få mindre luftmotstånd. Inte så kamratligt
om man kör i klunga. Som i "Man är inte kompis om man ligger i bocken".

Lock-ons

Cykelhandtag som man skruvar fast på styret så att de ska sitta ordentligt.
Vanligt på skogscyklar, eftersom man lätt vrider loss dem annars.

Long john

Typ av tvåhjulig lastcykel. Tillverkas inte längre

Longtail

Typ av tvåhjulig lastcykel

Lucka

Mellanrum mellan cyklister som cyklar i klunga.

Lådcykel

Lastcykel med låda. Oftast fram.

Lögner

Cykelpolitik som lovar mycket.

Memil

Medelålders män i lycra. Medelålders män som cyklar i cykelkläder.

Mormorsklinga/granny gear Liten klinga som ger låg utväxling. Bra för klättring.
Nav

Innersta delen på ett cykelhjul där ekrarna utgår.

Nipplar/ekernipplar

De små "muttrar" som sticker upp ur fälgen och håller ihop den med
ekrarna.

Paracykel

Anpassad cykel för person med något funktionshinder. Exempelvis cykel
som där cyklisten använder armana istället för benen för att driva cykeln.

Paracyklist

Cyklist med någon funktionsnedsättning och därmed anpassad cykel, tex
tandemcykel, handcykel/handbike, trehjuling/trike eller liggcykel.

Parkeringsnorm

Norm som kommuner beslutar om vid detaljplaner. Normen gäller
företrädeselsevis bilparkering och tvingar fram ett visst antal
parkeringsplatser vid byggen av kontor, handelscentrum eller bostäder.

PB-rand

Smutsranden man får på benet av att luta sig mot kedjan. PB lär syfta på
orutinerade cyklister, pojkar B-laget Någon som hört den eller är den väldigt
intern?

Pilot

Cyklist som sitter fram på en tandemcykel och är ansvarig för att styra

Prestaventil

En smal ventil som oftast är på slangar för racer/landsvägscyklar men även
slangar för mtb har dessa ventiler.

Proffspendlare

Cykelpendlare som cyklar på hybrid eller mountainbike med praktiska
kläder och ofta reflexväst

Punka

Hål på cykelslangen.

Pyspunka

Litet hål i slangen eller fel på ventilen som gör att endast lite luft släpps ut.

QR/Quickrelease

snabbkopplingar för cykelhjulen och sadelstolpsklämma med små "spakar"
som låser fast dem.

Randonneur (Randånöör)

Cyklist som cyklar långt, gärna från en gryning till nästa.

Sadelräls

Rören under sadeln

Sadelrör

Röret som sadeln stolpen sätts fast på.

Sadelstag

Rörens som grå mellan bakhjulets fäste och sadelröret

Sadelstolpsklämma

Det som nyper fast sadelstolpen så att den inte åker ner när någon sätter
sig på sadeln.

Sadelsurfa

När du får så ont i röva av sadeln att du hela tiden precis håller dig ovanför
sadeln.

Sadelsår

Sår på rumpan efter felaktig nötande kontakt med sadeln.

Schraderventil

eller bilventiler. Samma typ av ventiler som används för bilslangar. Ofta på
slangar för mtb-cyklar.

Segment

En sträcka på strava.

Sheldon Brown

Alla cykelnördars (numera framlidne) husgud. Kunde ALLT om cyklar, och
lite till.

Single speed

Cykel med bara en växel.

Sittben

Ben i rumpan som ska ha kontakt med sadeln.

Skivbroms

Typ av handbromsar. Cykeln bromsas genom att pressa klossar mot en
metallskiva som sitter runt navet.

Smartphonezombie

Cyklist som cyklar och leker med sin smartphone samtidigt.

Sopsaltning/sopsaltare

Effektiv Snöröjningsmaskin som sopar cykel- och gångbanor samtidigt som
de sprider ut en saltlake som hindrar att cykelbanan blir hal igen.

SPD

Pedaler som cyklister ”klickar” i sina cykelskor, försedda med speciell
metallbit. Skorna sitter fast på pedalerna men är lätta vrida ur. Bra för att få
bättre fäste och kunna cykla med ”rundtramp”. Används främst av
mountainbikecyklister. Sitter inte lika stabilt som SPD SL men är lättare att
klicka ur.

SPD SL

Pedaler som cyklister ”klickar” i sina cykelskor, försedda med speciell
metallbit. Skorna sitter fast på pedalerna men är lätta vrida ur. Bra för att få
bättre fäste och kunna cykla med ”rundtramp”. Används främst av
landsvägscyklister. De har större kontaktyta än SPD men är svårare att
”klicka” ur.

SPD

Shimanos klicka-i-pedaler (Shimano Pedaling Dynamics).

SPD-vurpa

Vurpa orsakad av att cyklisten inte lyckas klicka ur sina pedaler. Cyklisten är
stillastående och tippar åt sidan. Det är ok för åskådare att skratta.

Stint

Delmål av etapp, t.ex. mellan 2 depåer.

Stoker

Cyklist som sitter bak på tandemcykel kan väl närmast översättas med
"eldare" som används inom tandemcykling.

Styrlager

Lager som är sitter som en ring runt cykelramen och styrstammen.

Styrrör/kronrör

Röret som styrstången sätts fast på

Supercykelväg

Cykelvägar som är tänkta att cyklister kan hålla en fart på minst 30 km/h,
eller cyclostrada

Svängfest

Cykelbanor som har planerats efter att få till så många kurvor som möjligt
för att sedan skryta om längden på cykelbanan

Tandemcykel

Cykel avsedd för 2 personer.

Ta-plan

Innehåller uppgifter om trafikarbeten

Tdf

Tour de France. Välkänt cykellopp som körs i frankrike varje år, första
kördes 1903.

Tdf-cyklist

Cyklist som cyklar på landsvägscykel med lycra kläder

Tdf-tempo

Mer än 18km/h i innerstan.

Tempomage

Odefinierad rondör som förhindrar aerodynamiskt korrekt sittställning.

Tempostrut

Den lustiga hjälm som man har när man kör tempolopp.

Topprör/överrör

Horisontella öret högst upp på cykelramen.

Tour de France tecken

Okänd betydelse, myntat av en arg tidningskrönikör som inte visste vad han
skrev om. Möjlig betydelse: se Klungtecken.

Trackstand

Att hålla balansen på en stillastående cykel utan att sätta ner fötterna.

Trafikmaktordningen

eller bilnorm, efter vilken som all infrastruktur planeras och prioriteras, där
cykeln alltid kommer sist.

Trallala-cyklist,

Här kommer ju bara lilla jag. Flanörcyklisten är mer fokuserad

Trissor

Litet kugghjul som sitter på bakväxeln.

Tubeless/UST/slanglöst Däck och fälg som sluter tätt mot varandra och gör att man inte behöver
använda slang. Garanti mot trasig slang.
V-broms

Typ av handbromsar. Cykeln bromsas genom att två gummiklossar pressas
mot fälgen.

Velomobil

Mellanting mellan bil och cykel. Galet snabba och hög nördfaktor

Vevarm

Armarna som pedalerna sitter på och som utgår från vevlagret.

Vevlager

Det stora kullager som sitter mellan vevarmarna och längst ner på ramen.

Vikcykel

Cykel med små hjul som går att vika ihop för att ta med i kollektivtrafiken,
tåget eller på båten.

Växelöra

Metallbit som bakväxeln sitter fast i. På moderna cyklar en lös bit som går
att byta på äldre en del av ramen.

