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Ledbeskrivningar 
 

Från toppen vid Nyarpsbacken finns flowleder och pumptrack. Norr om stugan i skogen 

ringlar sig ett nätverk av mer tekniska Enduroleder. Totalt 10 leder hösten 2022. 

 

Här finns något för alla, oavsett önskemål om längd, banprofil, fallhöjd och krav på 

teknisk färdighet - eller mod! Du väljer själv mellan lugna jämna flowleder i backen eller 

tekniska enduroleder utför bergets branter i ”Woodlands”  

Lederna finns även på Trailforks 

  

https://www.trailforks.com/region/nyarpsbacken-sportson-bike-park/?activitytype=1&z=14.2&lat=57.85777&lon=14.14411&fbclid=IwAR3R0oPEcrSrKp9T7nmtR5rtGEQ1Ny5eqoGEkVmTY4_aosgni0-_X9rCcaM
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Tack för att du swishar så vi kan underhålla och utveckla vår Bikepark:  

 

Swisha gärna: 123 612 77 32 

Skriv: ”MTB” 
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Woodlands Enduroleder 
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Vilken led passar dig? 
 

 Lätt 

Relativt slät utan oundvikliga hinder. 
Bredd minst 90 cm 
Hinder max 5 cm 
Lutning max 5% 

  

 Mellan 

Körbara stenar och rötter upp till 20 cm kan förekomma. 
Bredd minst 60 cm 
Hinder max 20 cm 
Lutning max 10% 

 

 Svår 

Större, lösa stenar/rötter. Hinder med fall och hopp. 
Bredd minst 30 cm 
Hinder max 40 cm 
Lutning max 15% 

  

 Mycket svår 

Oväntade, svårpasserade hinder. Brant och dåligt underlag. 
Bredd minst 15 cm 
Hinder max 40 cm 
Lutning max 20% 
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LED INFO NIVÅ LÄNGD OMRÅDE 
MASKEN Lätt flowled för nybörjare, stora 

svängar, mjuka rollers 
 

188m BACKEN 

SNOKEN Lekfull flowled med många 

svängar och rollers  
742m BACKEN 

HJORTEN Lekfull flowled med 3 stora 

platåhopp, en del tekniska 

svängar. Går ihop med SNOKEN 

i mitten, var observant. 

 

712m BACKEN 

RÄVEN Teknisk Enduroled, med hopp, 

drop och tekniska tighta 

svängar. 
 

424m BACKEN 

SKOGSHAREN Barnen och ungdomarnas 

kreativa plats, här designar de 

leden, ledare kontrollererar 

säkerheten. 

Konstant 
under 

utveckling 

 BACKEN 

MULLLVADEN Lättare enduroled med 

ojämnheter, rötter, stenar.  

Vissa tekniska svårigheter finns. 
 

592m WOODLANDS 

GRÄVLINGEN En svängig lättare enduroled 

med vissa lutande passager och 

i slutet lite mer tekniska inslag. 
 

553m WOODLANDS 

ÖRNEN En längre teknisk enduroled 

med dropp, hopp, delvis blå i 

början.  

 
516m WOODLANDS 

JÄRVEN En teknisk enduroled med 

dropp, hopp, och utmanande 

stenpartier 
 

516m WOODLANDS 

VESSLAN En mer utmanande enduroled 

med många tekniska partier, 

hopp, drop, stenkistor och tighta 

svängar i lutning.  

Ansluter till slutet på räven, var 

observant.   

 

380m WOODLANDS 

”TILL TOPPEN” En ringlande grusväg som man 

cyklar/går upp till toppen efter 

ett härligt åk. 

 405m BACKEN 
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Tack för att du swishar så 

vi kan underhålla och 

utveckla vår Bikepark:  

 

SWISH: 123 612 77 32 


