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Vad är en cykelbiograf? 

Vad kan vi leverera? 

Hans-Henrik Sørensen

Driftschef i Fresh Fitness

En cykelbiograf ger dig och dina medlemmar maxi-

mal flexibilitet. Sätt upp mer än 100 grupper på 

veckoplanen – utan att öka instruktörskostnaderna 

och STIM-avgifterna. Du är garanterad samma höga 

kvalitet på instruktionerna vid alla pass och du vet 

att du alltid har tillräcklig kapacitet vid semester och 

sjukdom. Träningen i cykelbiografen är videobaserad 

och finns i nivåerna ”nybörjare”, ”något erfaren” 

och ”erfaren”. Passen varar från 15 till 75 minuter. 

En cykelbiograf är ett rum eller en cykelsal med cyklar 
(BodyBikes) där användarna undervisas via videor. Den 
tekniska installationen utgörs av en projektor, en duk och 
en ”spelare” som tillhandahåller cykelvideorna och 
ljudet, som antingen kan komma från en anläggning i 
rummet eller från högtalare direkt anslutna till spelaren. 

Vi kan leverera en skräddarsydd totallösning med allt 
som du behöver till din cykelbiograf – via kontantköp 
eller via ett leasingavtal över 24–48 månader. Om du 
sedan tidigare har några av de saker som ska användas i 
din cykelbiograf, plockar vi ut de delarna ur vår leverans 
till dig – och så blir det naturligtvis billigare för dig att 
komma i gång.

”Cykelbiografen är ett bra sätt för oss att utnyttja 

cykelsalen hela dagen – och ett billigt sätt att kunna 

erbjuda mer än våra konkurrenter. Passens kvalitet 

och variation gör att vi har en bra produkt för alla 

medlemmar. En av de saker som överraskat mig 

positivt är att så många av 

dem som inte tränat tidigare 

är väldigt nöjda med vår 

cykelbiograf.” 
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Varför välja en cykelbiograf? 

Maximal flexibilitet 

√

√ Inget behov av vikarier vid semester eller sjukdom 

√ Samma höga kvalitet på instruktionerna vid varje pass 

Sund driftsekonomi 

√

√

√

Stine Munkesø Kjærbøll

24 år

Fördelarna med att ha en cykelbiograf är uppenbara 
– både ur ett användar- och ur ett leverantörsperspektiv: 

Dina medlemmar kan delta i en cykelgrupp när det 
passar dem 

Skapa värde i din cykelsal mer än 100 timmar i veckan 
– utan ökade instruktörskostnader 

Undvik ”död” yta och cyklar som inte används men 
som du betalar för 

Inga STIM-avgifter för cykelgrupperna 
(musikrättigheterna är betalade)

”För mig som student är det mycket olika vilken tid på 

dagen jag har möjlighet att gå till gymmet, men cykelbi-

ografen är i gång hela tiden, så det finns alltid en grupp 

oavsett om jag dyker upp kl. 9 eller kl. 21. Det gör det 

enkelt att planera min motionsträning. Jag gillar instruk-

törerna även om de bara finns på video. Grafiken runt 

dem verkar också riktigt bra – 

det är trevligt att kunna följa 

med i träningsprogrammet 

sekund för sekund.” 
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Videorna 

Under videoinstruktionerna kan deltagarna hela tiden se: 

√

√

√

√

√

√
Rebecca Steele

Cykelbiografinstruktör

”Jag har undervisat i cykling i ca fem år och älskar 

att inspirera människor till ett aktivt liv. Som instruk-

tör har jag alltid lagt fokus på att träning ska vara 

rolig och motiverande. Jag sätter en ära i att få nya 

människor att känna samma glädje vid cykling som 

jag, vilket jag tycker att cykelbiografen i hög grad 

bidrar till. Deltagarna kan helt utan förpliktelser och 

i sitt eget tempo prova på cykling som motions-

form, något som oftast slutar 

med att de precis som jag 

aldrig släpper cykeln igen.” 

På cykelvideorna guidar våra toppinstruktörer deltagar-
na genom olika intervall till rytmerna av bra och motiver-
ande musik. De olika intervallen har utformats för att 
efterlikna utomhuscykling så mycket som möjligt. Man 
kör t.ex. stående och sittande bergscykling samt sprint- 
och intervallträning. 

Aktuell intensitets- och pulsnivå 

Längden på aktuellt och nästa intervall 

Nästa intensitetsnivå 

Aktuellt intervallblock 

Tid till paus 

Total resterande tid 

Det innebär att deltagarna hela tiden vet hur de ska 
disponera sin energi och därmed få störst utbyte av 
träningen. 

All denna information presenteras på ett enkelt och 
överskådligt sätt under hela träningen, vilken är 
uppbyggd i block. 
Mellan varje block är det 90 sekunders paus. I denna 
paus kan användarna se hela passets förlopp.

INTENSITET INTERVALL TRÄNINGENS FÖRLOPP

INTENSITET INTERVALL TID TILL PAUS

RESTERANDE TID

NÄSTA
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Videorna 

Urval av videor i mars 2011

15 min 30 min 45 min 60 min 75 min

√

√ √

(1 min)

(1 min)

√ √

√ √ √

√ 

√ √

√ √ √

√ √

√

√ √ √

Nybörjare

Något erfaren

Erfaren

Introduktion

Teknik

Nivå

Tidslängd 

Birgitte Nymann

Träningsexpert

Det finns videor i 3 olika nivåer: nybörjare, något erfaren 
och erfaren. De varar från 15 till 75 minuter. Dessutom 
visas en kort video som förklarar för nya användare hur 
de ska ställa in sin cykel för att få ut så mycket som 
möjligt av träningen. Slutligen finns en kort video som 
berättar hur den grafik som visas under passet ska 
tolkas. 

Konceptet är framtaget av Wexer i samarbete med 
träningsexpert Birgitte Nymann, känd från bl.a. danska 
TV2. Birgitte har sålt över 1 miljon träningsvideor och 
gett ut mer än 20 böcker om träning, kost och moti-
vation.

”Den stora variationen i programmen gör att cykelbio-

grafen fångar in en mycket bred publik. Det är helt i linje 

med min ambition om att få fler att träna. Grafiken 

under passen ger deltagarna en unik möjlighet att 

disponera sin insats så att de får ut maximalt av varje 

pass. Rent träningsmässigt ser jag till att passen är 

fysiologiskt korrekt uppbyggda – och så handplockar vi 

de duktigaste instruktörerna för 

att även undervisningen ska 

vara i toppklass.” 
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Beskrivning av pass 

Nybörjare 

Exempel på utformning av pass för nybörjare

Jens Jacobsen

66 år

Ett pass för alla – och särskilt för dem som vill ha en 
grundläggande introduktion till inomhuscykling och för 
dem som inte tränat tidigare eller som inte gjort det på 
länge. 

Det är alltid svettgaranti på ett cykelpass, så oberoende 
av om man är fullständig nybörjare eller vältränad, så får 
alla svett i pannan när de följer nybörjarprogrammen, 
vilka är uppbyggda på följande sätt: 

15 min  Uppvärmning + stretching 
30 min  Uppvärmning + 1 block av intervall och stretching 
45 min  Uppvärmning + 3 block av intervall och stretching

”Jag har tränat det mesta av mitt vuxna liv och testade 

cykelbiografen första gången i oktober. Jag hade aldrig 

tränat inomhuscykling innan men fastnade för det direkt 

– och nu använder jag cykelbiografen 3 gånger i veckan. 

Det är helt fantastiskt – instruktören på skärmen får en 

att ge maximalt på ett riktigt bra sätt. Här kan jag verkli-

gen öka och sänka min puls 8–10 gånger under ett 

träningspass. Det enda tråkiga är att jag så sent 

upptäckte denna träningsform 

som gör att både jag själv och 

min kropp mår så bra.” 

NU: BODY BIKE, NYBÖRJARE – 45 MIN

TRÄNINGENS FÖRLOPP – SAMTLIGA INTERVALL
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Beskrivning av pass 

Något erfarna 

Exempel på utformning av pass för något erfarna

Ditte Marie Christensen

24 år

NU: BODY BIKE, NÅGOT ERFARNA – 45 MIN

TRÄNINGENS FÖRLOPP – SAMTLIGA INTERVALL

Ett cykelpass för dem som har en viss vana vid att cykla. 
I varje fall när det är våra 30- och 45-minutersprogram 
man följer. 

15-minutersprogrammet kan alla delta i som vet hur 
cykeln ska ställas in. Programmen för något erfarna är 
uppbyggda på följande sätt: 

15 min  Uppvärmning + stretching 
30 min  Uppvärmning + 1 block av intervall och stretching 
45 min  Uppvärmning + 2 block av intervall och stretching 
60 min  Uppvärmning + 3 block av intervall och stretching

”En av de saker jag tycker är bra med cykelbiografen är 

att man i teorin kan komma och gå som man vill. Man 

kan prova på de olika nivåerna och enkelt byta från en 

till en annan om det skulle vara för lätt eller för hårt. 

Programmen är bra sammansatta och lätta att förstå, 

så även om man är fullständig 

nybörjare på spinning är det 

inte särskilt svårt att snabbt 

kunna följa med.” 
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Beskrivning av pass 

Erfarna 

Hedy Wrønding

55 år

Exempel på utformning av pass för erfarna

NU: BODY BIKE, ERFARNA – 60 MIN

TRÄNINGENS FÖRLOPP – SAMTLIGA INTERVALL

Svett i ögonen, genomblöta träningskläder, tunga 
flåsningar och maximal träning av ben- och sätesmuskler. 
Allt detta kan man ”riskera” att få uppleva med vårt 
program för erfarna. Vi går upp både i tempo och i 
belastning efter ett noga planerat program som ger 
maximal utmaning. 

Programmen för erfarna är för dem som är vana vid att 
cykla och de är uppbyggda på följande sätt: 

30 min  Uppvärmning + 1 block av intervall och stretching 
45 min  Uppvärmning + 2 block av intervall och stretching 
60 min  Uppvärmning + 3 block av intervall och stretching 
75 min  Uppvärmning + 4 block av intervall och stretching

”Testa det! Jättebra och flexibelt koncept – och till och 

med en nybörjare kan känna sig trygg. Cykellektioner 

från morgon till kväll och trevlig stämning. Jag har 

tidigare varit med i grupper med instruktör och var lite 

skeptisk till tanken om en cykelbiograf, men jag får 

erkänna att jag får ut lika 

mycket av att träna här. Jag 

kan varmt rekommendera ett 

pass i cykelbiografen.” 
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Cyklar  

Exempel på fullt cykelbiografpaket: 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

Startar du helt från ”scratch” – eller har du behov av nya 
cyklar – i så fall erbjuder vi remdrivna BodyBikes med 
flera inställningsmöjligheter.
 
Cyklarna är totalrenoverade, vilket innebär att de 
sandblästrats, pulverlackats, försetts med smörjfria 
fiberbromsar samt att diverse lager och delar bytts ut. 

Cyklarna levereras av Fitness Engros A/S med 24 
månaders garanti (omfattar ej förslitningsdelar).

Renoverade BodyBike-cyklar 

Cykelvideoer enligt översikt 

6–9 nya videor varje halvår 

Zeta HD Lan Player 150 GB 

NEC M300W-projektor inkl. takupphängning 
(4–5 000 timmars brinntid för glödlampan*) 

Duk (100, 108 eller 120”) inkl. väggupphängning 

Transport och installation 

Trygghetsgaranti, service på plats för hårdvara 
under avtalsperioden 

Zeta Studio-licens under avtalsperioden 

Monitoring-licens under avtalsperioden 

Uppstart av StudioPortal och inställning av första spellistan 

Installation av mjukvaran i spelaren 

Telefonundervisning i StudioPortal
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Ytterligare information 

Träningsvideor:
Fitness Engros A/S
Brian Andersen, försäljningschef 
Mobil: +45 40 17 34 07
E-post: bna@fitnessengros.dk

Installation av hård- och mjukvara:
ZetaDisplay Danmark A/S
Maj-Britt Rohdemejer, Project Manager
Mobil: +45 53 53 65 66
E-post: mr@zetadisplay.com

Utvecklad av:

Distribution i Sverige:

Teknisk leverantör:

Side 10

Installationskrav 

√  
 

√ Högst 5 meter till eluttag med tillgänglig effekt på 230 VAC 

√  
 

√  
 

√ Montering av kanal för att dölja t.ex. kablar räknas som 
extra arbete 

INTENSITET INTERVALL TRÄNINGENS FÖRLOPP

INTENSITET INTERVALL TID TILL PAUS

RESTERANDE TID

NÄSTA

Högst 5 meter till nätverksuttag med bredbandsförbindelse 
utan proxyserver-/brandväggsanslutning 

Maximal upphängningshöjd på 2,5 meter till överkant av 
skärm/projektor 

Vid en upphängningshöjd på över 2,5 meter måste lift 
användas, vilket innebär extra kostnader och arbete 

 

√ 
 

Väggar och tak ska vara förberedda så att de kan bära 
hårdvaran – bland annat beslag, skärm/projektor, 
högtalare och spelare 

√ 
 

√ Materialet ska vara levererat på varje plats vid start 

Åtkomst till alla nödvändiga områden vid start, samt att 
ytorna är frigjorda och förberedda för installation 

√ 
 

Kontaktpersonen för installationen ska vara tillgänglig 
under installationen och ha informerats om 
installationens omfattning i god tid 

√ 
 

Rutten ska ha planerats på mest fördelaktiga sätt för 
installatörerna, om det finns flera installationsadresser 

√ 

 √ Övertidsarbete (utanför normal arbetstid) vid oförutsedda 
arbetsuppgifter faktureras separat 

Normal arbetstid är måndag till fredag kl. 7.00–16.00 


