MTB-SPÅR - STARTPLATS 1

VÅRA MTB-SPÅR

ORANGE SPÅR, GRÖNA OCH LILA MILEN

På Billingen finns det speciella spår för dig som kör mountainbike. Det är uppskyltat var du får cykla.
Tack för att du respekterar detta! Spåren börjar på två olika ställen, startplats 1 och startplats 2.

Startplats 1
Orange
6 km eller
8,4 km

Varierat spår med mycket tekniska nedfarter och stigningar.
Spåret innehåller en hel del rötter och stenar. Den längre slingan på
2,4 km har nedförsbackar med flowkaraktär och en fin naturupplevelse.

LÄTT

Gröna
milen
10 km

Ett platt, uppgrusat milspår. Ett av de ordinarie motionsspåren där
cykling är tillåten. Cykling sker i motsatt riktning mot ordinarie
sträckning. De som springer eller går har företräde.

MEDEL

Lila
milen
10 km

Ett starkt kuperat terrängspår. Ett av de ordinarie motionsspåren
där cykling är tillåten. Cykling sker i motsatt riktning mot ordinarie
sträckning. De som springer eller går har företräde.

MEDEL
SVÅR

Startplats 2
LÄTT

Grön
1 km

MEDEL

Blå
5,3 km

MEDEL
SVÅR

RÖD
8 km

SVÅR

Svart
8 km

FÖRENINGSSPÅR

En grusad stig med några doserade kurvor, mindre hopp och
lättare tekniska moment.

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

CYKLING PÅ MOTIONSSPÅR
Det är endast på våra milspår som vi tillåter cykling
och då i motsatt riktning än ordinarie sträckning.
På motionsspåren har gående och löpare företräde,
som cyklist får du anpassa farten.
Tänk även på att många går med hund!

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.

Ett spår för dig med mycket hög teknisk förmåga.
Spåret sköts av Skövde cykelklubb.
HÅLLSDAMMEN

MTB-SPÅR - STARTPLATS 2

MÅL

GRÖNT, BLÅTT, RÖTT OCH SVART SPÅR

START

HÅLLSDAMMEN

START
MÅL
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START
MÅL

