
1. Billingecenter
Omklädning, dusch, bastu, wc, 
sportbutik/uthyrning, servering, 
värmestuga, mekrum och sjukrum.
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Billingens fritidsområde har kommunens största spårområde med flera olika motionsspår. 
Spåren är av varierad karaktär – korta och jämna spår, tuffa och utmanande trailspår,
milslånga spår och eljusspår. Det finns även en asfalterad promenadslinga runt den
mysiga Åsbotorpssjön. 

MOTIONSSPÅR

2,5 km Åsbotorp Asfalterad och belyst promenadstig som går förbi utsikten och Skogsmulleriket. 

06.00-22.00

06.00-22.00

2,5 km Hållsdammen runt

3,5 km Majaslingan

4,0 km Svahnfyran

5,0 km Lasserundan

10 km Hellnermilen

Motionsspår-barmark Spårprofil
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5,4 km Trailspår 
TRAIL-SPÅR BILLINGEN

MTB och motionsspår

 BILLINGENS FRITIDSOMRÅDE 2021

Spårkarta

Åsbotorp
sjön

Hållsdammen
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Billingecenter
Omklädning, dusch, bastu, wc,
sportbutik/uthyrning, servering, 
värmestuga, mekrum och 
sjukrum.
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Foto: Mattias Nilsson/Skövde kommun
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START  SLANGBELLAN

INDIGO

PULSEN

MTB-SPÅR

På Billingen finns det speciella spår för dig som kör mountainbike. Det är uppskyltat var du får cykla. 
Tack för att du respekterar detta! 

SLANGBELLAN
En flowtrail med doserade kurvor och ett underlag 
anpassat för lätt och rolig cykling.

INDIGO
Spåret innehåller tekniska partier. Längs spåret finns 
en del rötter och stenar.

PULSEN
Varierat spår med både mycket tekniska nedfarter 
och stigningar. Innehåller en hel del rötter och stenar. 
Spåret går även genom ängsmarker där stigarna har 
hög flow karaktär.

HOMERUN
Maskingrävt varvspår med doserade svängar, mindre 
drops och hopp blandat med mer tekniska partier 
med stenkistor med mera. Transportväg tillbaka upp 
till start på lätt grusat underlag.

HELENA 10:AN
Ett starkt kuperat spår. Det enda av de ordinarie motionsspåren där cykling är tillåtet. 
Cykling sker i motsatt sträckning mot det ordinarie motionsspåret. 

De som springer eller går har företräde. Tänk även på att många går med hund i detta spår!

Grön
500 m

LÄTT

Blå
5 km

MEDEL

En flowtrail med doserade kurvor och ett underlag anpassat för lätt och rolig cykling.

Spåret innehåller tekniska partier. Längs spåret finns en del rötter och stenar. 

RÖD
8 km

MEDEL 
SVÅR

PULSEN 
Varierat spår med både mycket tekniska nedfarter och stigningar. Innehåller en hel del 
rötter och stenar.  Spåret går även genom ängsmarker där stigarna har hög flow karaktär. 

SLANGBELLAN

MTB-STIGAR

            

HELENA 10:AN (10 km) 
Ett starkt kuperat spår. Det enda av de ordinarie motionsspåren där cykling är tillåten.
Cykling sker i motsatt sträckning mot ordinarie. De som springer eller går har företräde. 

INDIGO

CYKLING PÅ MOTIONSPÅR
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En flowtrail med doserade kurvor och ett underlag anpassat för lätt och rolig cykling.

Spåret innehåller tekniska partier. Längs spåret finns en del rötter och stenar. 

RÖD
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PULSEN 
Varierat spår med både mycket tekniska nedfarter och stigningar. Innehåller en hel del 
rötter och stenar.  Spåret går även genom ängsmarker där stigarna har hög flow karaktär. 
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HELENA 10:AN (10 km) 
Ett starkt kuperat spår. Det enda av de ordinarie motionsspåren där cykling är tillåten.
Cykling sker i motsatt sträckning mot ordinarie. De som springer eller går har företräde. 
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CYKLING PÅ MOTIONSPÅR
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En flowtrail med doserade kurvor och ett underlag anpassat för lätt och rolig cykling.

Spåret innehåller tekniska partier. Längs spåret finns en del rötter och stenar. 
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PULSEN 
Varierat spår med både mycket tekniska nedfarter och stigningar. Innehåller en hel del 
rötter och stenar.  Spåret går även genom ängsmarker där stigarna har hög flow karaktär. 

SLANGBELLAN
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HELENA 10:AN (10 km) 
Ett starkt kuperat spår. Det enda av de ordinarie motionsspåren där cykling är tillåten.
Cykling sker i motsatt sträckning mot ordinarie. De som springer eller går har företräde. 

INDIGO

CYKLING PÅ MOTIONSPÅR

10 kmMEDEL

Tänk på!

• All cykling sker med eget ansvar.

• Använd alltid hjälm.

• Visa hänsyn mot andra cyklister. 

• Vandrare och motionärer kan 
förekomma på cykellederna.

• Var särskilt uppmärksam där  
MTB-spår och motionsspår 
korsar varandra.

• Följ anvisad åkriktning och 
anpassa farten. 

• Visa respekt för naturen då den är 
känslig.

• Det är endast tillåtet att 
cykla markerade cykelleder. 

• Skräpa inte ner och stör inte
djuren.

MTB-STIGAR

CYKLING PÅ MOTIONSSPÅR

BIKEPARK

1

Billingecenter
Omklädning, dusch, bastu, wc,
sportbutik/uthyrning, servering, 
värmestuga, mekrum och 
sjukrum.

Träna upp din balans och teknik i Billingen Bikepark.
Parken består av två pumptrackbanor i olika svårig-
hetsnivåer samt ett mindre teknikområde.

PUMPTRACK NYBÖRJAREN
Intill den stora parkeringen hittar du pumptrack 
Nybörjaren. Det är en enkel och rolig pumptrack där 
svårigheten är anpassad efter barn och dig som är 
nybörjare. 

PUMPTRACK UTMANINGEN
Precis intill aktivitetsplats Äventyret ligger pumptrack 
Utmaningen. Denna bana har större utmaningar, 
högre hopp och kräver högre fart än Nybörjaren.
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RÖD
1,5 km

MEDEL 

SVÅR

RÖD
1,5 km

MEDEL 

SVÅR

Det finns mer cykling att upptäcka på berget Billingen, bland annat familjecykling, 
landsväg och gravel. Ladda hem appen ”Ride with GPS” för digitala cykelleder till 
din GPS. Besök billingenskovde.se för mer information eller scanna QR-koden.

Skanna för 
mer cykling 
på Billingen

MER CYKLING PÅ BILLINGEN


