
 

Stigcykling 
 

VAD: Cykla på stigar i skogen, antingen med en vanlig cykel eller med en mountainbike.   

Vi kommer träna på att bromsa, växla och hålla balansen. Vi kommer cykla långsamt och snabbt, 

uppför och nerför, på smala och breda stigar. Vi kommer ha väldigt kul helt enkelt. 

VAR: Vår samlingsplats är utanför huset ’Skeppet’. 

NÄR: Se schema för sportveckan.  

Kom gärna 10 minuter före utsatt tid så vi hinner se att din utrustning fungerar.  

VEM:  

• Det finns tre olika pass: 

o 7-11 år 

o Från 12 år 

o NPF-pass: från 7 år 

• Du behöver kunna cykla på en vanlig cykel. 

• Både för nybörjare och vana stigcyklister.  

 

Det här är ledarna du kommer att cykla tillsammans med:  

    
Anders Hugo Boel Fride 

 

HUR: 

Vi delar in oss i två mindre grupper så att du får cykla tillsammans med dem som har lika mycket 

fart i benen som du. 

Vi kommer cykla långsamt och snabbt, uppför och nerför, på smala och breda stigar  i skogen. Vi 

kommer också att träna på att bromsa, växla och hålla balansen på en teknikbana med olika 

hinder att köra runt eller över.  

Du som förälder är välkommen att cykla med om ditt barn behöver det. Vår erfarenhet är att 

upplevelsen blir bättre för barnet när föräldern inte är med. Kanske kan du lämna ditt barn redan 

första gången. Kanske går det efter några gånger. Det vet du bäst. Men när ni är redo, så är vi redo 

att ta hand om ditt barn.  

UTRUSTNING:  

Cykel: Ta med din cykel – vanlig cykel eller mountainbike   

Se gärna över cykeln så att bromsar och växlar fungerar, att kedjan är smörjd och 

att däcken har luft.  



 

Hjälm:  Hjälm som passar dig är ett måste.  

Skriv ditt namn och en förälders mobilnummer och klistra på din hjälm. Om olyckan 

skulle vara framme kan vi då snabbt få tag i din förälder.  

Övrigt:  Har du möjlighet att använda handskar/vantar och sportglasögon så 

rekommenderar vi det. Det skyddar dina händer om du skulle ramla och dina ögon 

om du kör för nära en gren eller grus sprutar upp från cykeln framför dig.  

En vattenflaska är bra att ha när man blir törstig.  

FRÅGOR:  

Tveka inte att höra av dig om du har några frågor.  

Ansvarig ledare: Anders Olin, 0705 – 45 64 19 

 
 

 


