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Stor ekspertise hos Hedens Cykler
Mountainbikes og el-cykler. Det er et stort
og varieret udvalg af nævnte cykler, som
Hedens Cykler præsenterer på Forårsmessen i Nykøbing.
Indehaverne af Hedens Cykler, Anna Marie
og Jens Christian Jensen, har haft cykelforretning i Solbjerg siden 1982. De har fulgt
med tiden - og Jens Christian har deltaget i
utallige kurser for hele tiden at være opdateret med det sidste nye inden for el-, gearog bremsesystemer.
I butikken i Solbjerg er det blandt andet
mountainbikes af mærket Giant, som forhandles. Mange cykelryttere, uanset niveau, finder vej til Solbjerg for at få glæde af
Jens Christians ekspertise. Inden for el-cykler har Hedens Cykler også et stort udvalg
samt utallige positive tilkendegivelser fra
kunder, der har god erfaring med at benytte sig af el-cykel.
- Hver anden kunde kigger på el-cykel. De
er i alle aldre. Vi har flere kunder, der køber
en el-cykel i forbindelse med et genoptræningsforløb. Andre køber en i stedet for at
købe bil nummer to. Det sidste nye er elcykler med automatgear, siger Jens Christian Jensen.
Ved landevejscykelløb hænder det ofte, at
Hedens Cykler er repræsenteret både som
medarrangør og som cykelsmed.
- Jens Christian står ofte klar til at servicere
deltagernes cykler. Det er på den måde, vi
kan hjælpe cykelklubberne, siger Anna Ma-

På Forårsmessen kan interesserede få en snak med Anna Marie og Jens Christian Jensen fra Hedens Cykler.

rie Jensen.
Hedens Cykler engagerer sig i flere cykelløb. Blandt andre ”En forårsdag i Thy”, ”Mors
Rundt”, ”Thy til lands, til vands og i luften”
og ”Thy Race”.
Når Anna Marie og Jens Christian Jensen

rejser udenlands, så er det ofte på cykelferie
til eksempelvis Alsace. Også her fungerer
Jens Christian som cykelsmed for de øvrige
rejsedeltagere, imens Anna Marie cykler en
tur i bjergene på el-cykel.
- Ja, jeg har fået at vide, at jeg skal have
værktøj med, siger Jens Christian Jensen,
som har det allerbedst, når han har noget
at skrue med i hånden.
På Forårsmessen kan interesserede prøve

både mountainbikes og el-cykler, idet der
bliver to cykelbaner udenfor Sparekassen
Thy Arena. Inden for på Hedens Cyklers
stand kan interesserede få en snak med
Morsø Cykelklubs licenskører, Jesper Trans.
Han deler ud af sin erfaring med cykelløb og har fornyeligt vundet et cykelløb - hvor
han for første gang deltog på en mountainbike fra Giant.

n
e
s
s
e
m
å
p
Mød os

Stort
udvalg af
GIANT cykler
på standen.

Jens Christian Jensen deltager ofte i kurser og har derfor et godt kendskab til det sidste nye inden for gearog bremsesystemer på mountainbikes.
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Der er lavet MTB bane til gratis test af
mountainbike og el-cykler.
Kom og prøv de nye GIANT MTB og trekking cykler.
Vi har dem både med og uden motor
(se testcykler på hjemmesiden)
Vi har de allersidste nyheder med i
el-cykler fra Winther, MBK og Efly
nu også med centermotor.
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Gratis!!!
Test af
EL-CYKLER
på messen
vI GIR 2 åRS GARAnTI på BATTeRIeT
Hver anden kunde hos Hedens Cykler kigger på el-cykel.
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