
KYRKSJÖN RUNT 
Snabbfakta/ Quick facts

Längd/ Length
10,1km 

Tidsåtgång / Time needed
Ca 40 min 

Svårighetsgrad / Level of difficulty
Lätt/ Easy 

Terräng / Terrain
Mindre väg / Small road

Start & målpunkt / Start & Finishing 
point
Badplatsen i Mölltorp/ Beach in Mölltorp 

Markering/ Markers
Denna stäcka följer ingen markering / This 
stretch is not signed.

En bra runda runt vackra Kyrksjön i Mölltorp. Det blir en bra stigning upp för 
Västerberget, därefter nerför tillbaka mot Mölltorp. I Mölltorp finns det matbutik, 
pizzeria och mindre butiker. Start och mål vid badplatsen i Mölltorp.

LEISURE/UTFLYKT 
Utflyktscykling/Leisure eller ”cykelkorgscykling” är trivsam cykling i mysiga 
miljöer på lågtrafikerade mindre vägar, förbi naturreservat och lämpliga 
ställen att ta en rast eller ett dopp. Utflyktscykling handlar om att se, utforska 
och besöka nya platser på en cykel utan att slå några rekord, åka i din egen 
takt eller spendera många timmar i sadeln för att uppnå dina cykelmål. Våra 
utflyktsförslag går på grus- asfalt- och/eller lite enklare skogsbilväg. Vid 
utflyktscykling passar en traditionell lite enklare cykel med allround däck, det 
kan underlätta med någon eller några växlar men går bra utan. Här fungerar det 
även bra med en el-cykel.

A lovely loop around beautiful Lake Kyrksjön in Mölltorp. There is a steep climb 
up Västerberget, then back down towards Mölltorp where there are food shops, 
pizzeria and smaller boutiques. The start and finishing point is at Mölltorp 
beach.

LEISURE/EXCURSION
Leisure/Excursion cycling or “bike-basket cycling” is easy cycling in pleasant 
surroundings on sparsely trafficked smaller roads, past nature reserves and 
suitable places to take a break or a swim. Leisure cycling is about seeing, 
discovering and visiting new places on a bicycle without breaking any records, 
you can travel at your own pace or spend long hours in the saddle to achieve 
your cycling goals. Our suggested excursion runs on gravel – asphalt – or/and 
slightly easier forest tracks. For leisure cycling, a traditional slightly simpler 
cycle with all-purpose tyres suffices, it is easier with gears but fine without. An 
electric bike works for this too.

visitkarlsborg.se

LEISURE/UTFLYKT 
40 MIN 10,1 KM




