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Elämän pienet 
heilahdukset!

Ajovirhettä edeltää lähes poikkeuksetta
tasapainon hetkellinen menettäminen. Ja
toisaalta, tasapainon hetkellinen menettä-
minen johtaa uuteen ajovirheeseen. Vähän-
kin vauhdikkaammassa ajossa pieniä ajo-
virheitä tapahtuu usein. Laadukkaan suori-
tuksen edellytyksenä onkin, että hallitsee
ajovirheiden mahdollisimman pikaisen kor-
jaamisen. 

Mitä sitten kypärän alla tapahtuu, kun
eturenkaasta loppuu pito, tai kun takaren-
gas nousee vähän liian korkealle? Välittö-
mästi kun aivot havaitsevat tasapainon ka-
toavan, tapahtuu pelästyminen. Lihakset
jännittyvät ja hengitys salpautuu muuta-
maksi sekunnin kymmenykseksi. Juuri nä-
mä sekunnin kymmenykset tasapainon me-
nettämisen alkuvaiheessa ovat tärkeimmät
tasapainon korjaamisen kannalta. Mitä
enemmän pieniä tasapainon katoamisia on
kokenut, sitä rennommin ne pystyy otta-
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maan vastaan. Ja vaikka hallittu ajaminen
olisi kuinka rentoa, ei todella kovaa mene-
minen ole edes mahdollista jos ei ole sinut
tasapainon rajoilla tapahtuvan ajamisen
kanssa. Ajotaidossa ja pyörän käsittelys-
sä tuskin tapahtuu etenemistä, jos jatku-
vasti pyrkii ajamaan vain varman päälle ja
hyvällä hallinnalla.

Kaatuminen

Sama teoria pätee myös kaatuilemi-
seen. Mitä useammin ottaa maakosketuk-
sia, sitä vähemmillä vaurioilla niistä yleen-
sä selviää. On olemassa muutama yleis-
pätevä vinkki vaurioiden minimoimiseksi,
kun kaatuminen näyttää väistämättömäl-
tä. 

Ensinnäkin, pyri pitämään jalat maata
kohti. On aina turvallisempaa “ottaa maa
vastaan” jaloilla. Toiseksi, jos kuitenkin
kaadut ylävartalo edellä, älä ojenna käsiä-
si suoraksi, vaan koukista ne mieluummin
ylävartalon suojaksi. Varo jännittämästä li-
haksiasi turhaan, sillä useimmiten nivelri-
kot tai luunmurtumat johtuvat välillisesti
juuri lihasjännityksestä.

Siis rennosti vaan, ja aina jaloilleen!
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Kisatilanteessa henkinen kantti on usein ratkaisu
voittoon. Erityisesti se pätee mies miestä vastaan
taistelussa, kuten dualissa, 4x- ja BMX-kisoissa.



28 Fillari w w w . f i l l a r i - l e h t i . f i

T s y g ä k o u l u . . .

Lähesty estettä niin hitaasti kuin pystyt.
Pidä kuitenkin sen verran vauhtia, että
säilytät koko ajan tasapainosi.

Nosta etupyörä esteen päälle niin, että
pidät bärssin mahdollisimman lähellä
takapyörää satulan takana. Taaksepäin
kaatumisen vältät tässä vaiheessa
vääntämällä ylävartaloa mahdollisimman
eteen, lähes ohjaustankoon kiinni.

Ponnista etuviistoon ylös, esteen päälle ja
säilytä kontrolli fillariin ponnistamisen
jälkeen puristamalla pohkeilla ja
pakaroilla. Jotta saisit takapyöränkin
esteen päälle, täytyy ponnistamisen
lähteä jaloilla takapyörän päältä.

Nosta pyörä esteen päälle työntämällä
fillaria eteenpäin ja bärssiäsi takaisin
takarenkaan päälle.

Vedä tässä kohtaa jarruista, niin pyörä
pysyy esteen reunan paremmalla
puolella, kun korjaat asentosi takaisin

normaaliksi.

ESTEELLE NOUSU

20022002
Erotu joukosta ja valitse itsellesi

uusi FREESTYLE, BMX tai 
MTB HARO. Saatavana
myös moninkertaisen

X-Games voittaja
Dave Mirran nimikkomalllit.

MALLIT MEILLÄ

HYPER-BIKE OY
Eteläpuisto 14, Pori, puh. (02) 632 7017 

Tutustu uusittuihin www-sivuihimme: www.hyper-bike.fi 
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