
 
 
Pressemelding fra Wahoo Fitness 26.05.2014 

 
Nye og smarte TICKR Run holder øye med pulsnivå og 
løpeteknikk 

 
Wahoo lanserer nå sin nyeste ha-på-enhet: TICKR Run er spesialtilpasset løping 
og har den spesielle egenskapen at den analyserer løpestegene dine mens du 
trener. Ved å følge med på og forbedre løpestegene kan du gjøre løpingen mer 
effektiv, samtidig som du reduserer risikoen for skader.  
TICKR Run har et åpent format som kan brukes med en rekke treningsapper og 
synkroniseres med iPhone eller Android. Dermed kan du enkelt holde øye med 
pulsnivå og kaloriforbrenning under treningsøkten.  
 

- Med TICKR Run henvender vi oss til idrettsutøvere som ønsker å få mest mulig ut 
av treningen ved å lære hvordan kroppen beveger seg og hjertet arbeider. TICKR 
Run er den perfekte treneren, som øker motivasjonen og samtidig gjør treningen 
morsommere og mer effektiv. Det sier Martin Liljegren i RLVNT, som er nordisk 
distributør av Wahoos produkter. 

 
TICKR Run festes med et enkelt bånd rundt brystkassen, og kobles trådløst til iPhone 
eller en Android-enhet. For dem som ønsker mulighet til å trene med forskjellige apper, 
er TICKR Run kompatibel med et femtitalls av de største treningsappene. Det tallet er 
det ikke mange på markedet som slår.  
 

- TICKR Run gir deg direkte tilbakemelding på hvordan du beveger deg. Samtidig 
som du løper, ser du hvor mye kraft som går ned i bakken, hvor store 
sidebevegelser du gjør, og hvor mye kraft forover og bakover du har i 
løpestegene. Ved å justere løpestegene får du ikke bare mer effektiv trening, men 
du reduserer også risikoen for skader.  

 
Konseptet kalles Running Smoothness og er utviklet av Wahoo og nederlenderen Mark 
Snaterse, som er doktor i kinetikk. Sammen med TICKR Run får du også Wahoos egen 
treningsapp Burn and Burst, som er et åtte uker langt pulstreningsprogram som er 
individuelt tilpasset for effektivt å kunne forbrenne fett og yte mer. En annen unik 
funksjon i TICKR Run er at du kan forandre musikken og ta pause midt i økten ganske 
enkelt ved å trykke lett på ha-på-enheten. 
 
TICKR X for triatlonutøvere – lanseres i juli 
For deg som ønsker å kunne trene uten å måtte ha med smarttelefonen, er TICKR X et 
godt valg. Den blir lansert i juli. Det at tilkoblingen til TICKR X fungerer også under vann, 
gjør den spesielt interessant for triatlonutøvere. Alle data samles på TICKR X og 



overføres trådløst til smarttelefonen. TICKR X kan dessuten kommunisere ved hjelp av 
vibrasjon. For øvrig får du de samme funksjonene som i TICKR Run. 
 
TICKR Run og TICKR X selges hos Sport1, Löplabbet, Elkjøp, Komplett og i velassorterte 
sports- og hjemmeelektronikkbutikker. 
 
 
Felles for alle TICKR-produktene (TICKR, TICKR Run og TICKR X) 

- viser pulsnivå og kaloriforbrenning i sanntid 
- kan brukes med iPhone, Android og GPS-klokker ved hjelp av både ANT+ og 

Bluetooth 4.0 
- leveres med Wahoos 8-ukers treningsprogram Burn and Burst 
- kompatibel med mer enn 50 forskjellige treningsapper, blant annet Runkeeper, 

Endomondo, Strava, MapMyFitness og Cyclemeter/Runmeter 
- oppdateres kontinuerlig med nye funksjoner 

 
 
Bilder til fri bruk når Wahoo oppgis som kilde  
TICKR Run: 
https://www.dropbox.com/sh/5m3s8cwq479xi5p/AADUvvwVf4HbQw07KVQsLwroa 
TICKR X:  
https://www.dropbox.com/s/4uiwywnj3lbqt5f/TickrX_LED.jpg 
 
Vil du teste TICKR Run? Send en e-post til asa.frykberg@prat.se 
 
Pris  
TICKR Run: 799 kroner  
TICKR X: 999 kroner (i butikken i juli) 
 
 
Hvis du ønsker mer informasjon 
Martin Liljegren, grunnlegger av RLVNT, nordisk distributør for Wahoos produkter 
martin.liljegren@rlvnt.se 
+46 73 687 37 81 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Om Wahoo Fitness  
Wahoo Fitness tilbyr treningsprodukter som er kompatible med iOS og smarttelefoner, 
beregnet hovedsakelig på løping, sykling og trening på treningssenter. Blant Wahoo 
Fitness’ prisbelønte produkter finner du RFLKT, TICKR, KICKR og PROTKT. Wahoo 
Fitness er et amerikansk selskap med hovedkontor i Atlanta. I Norden er det RLVNT som 
er distributør for produktene, som selges i større sportskjeder og velassorterte sports- 
og hjemmeelektronikkbutikker. Les mer på www.rlvnt.se. 
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