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PAY TO RIDE

INFORMATION
JÄRVSÖBADEN GRÖNA

LÄTT/EASY

BADTJÄRNS BLÅA

2,8 KM

Järvsöbaden är uppdelad i en nedre slinga på 1,3 km och en övre slinga på 1,5 km.
Leden börjar vid starten för Badtjärnsområdet och klättar upp till Badtjärn där man
antingen fortsätter på den övre slingan eller väljer den långa utförskörningen ner igen. Cykla
hela leden första gången då de enklaste kurvorna börjar efter Stora stenen.
Denna led är ett måste för hela familjen att upptäcka eller värma upp på före den blåa.

RÖDA SEKTIONER

MEDIUM 3,3 - 8,5 KM

Passar alla som cyklat den gröna leden och känner sig redo för mer cykling.
Den blåa leden har en nedre, mellan och övre loop. Den nedre går upp till teknikområdet och
sedan tillbaka till Badtjärn. Passar perfekt om man bara vill cykla i teknikområdet eller om
man är ute på en kortare tur (byggs under sommaren). Mellanloopen klättrar lite till innan
det blir blandat svängig utförskörning och trampcykling. Tips! Ta ett varv i teknikområdet och
känn på kurvorna och pump tracken innan ni cyklar mellanslingan. Den övre loopen bjuder
på klättring och en möjlighet till en lite jobbigare sektion innan toppen. Där börjar en riktig
skön utförskörning ner till mellanloopen.

SVÅR/ADVANCED

I Badtjärnsområdet finns röda sektioner i olika längd. Dessa ligger utmed den
blåa leden. Det röda sektionerna kräver en mycket god teknisk förmåga på cykel.
Vi rekommenderar att man inspekterar före man cyklar för att veta hur leden ser ut. Utmaningar kan var bland annat smala spänger, sten och rötter, mycket branta sektioner och
stenhällar. Det finns ingen väg runt dessa hinder.

All cykling sker på eget ansvar,
cykla inte över din egen förmåga.

CYKLA SÄKERT
• All cykling på vandringslederna undanbedes.
• All cykling sker på eget ansvar, cykla inte över din egen
förmåga.
• Är det första gången på en ny led, ta ett lugnt varv och
inspektera leden först. Nästa varv cyklar du den med god
kontroll och tredje varvet kan du cykla fortare. Välj rätt led,
en svårare led kommer ställa högre krav på din tekniska
förmåga.
• Respektera andra cyklister. Stressa inte cyklister som du
kommer ikapp, passera när du blir framsläppt.
• När du stannar för att vila eller njuta av utsikten, flytta dig
av leden så den är framkomlig för andra cyklister.
• Lämna inga spår! Sopor lämnas och sorteras på
återvinningsstationen.
• Använd alltid hjälm och handskar.
• Tag med extra slang och verktyg för enklare reparation.
• Kläder för väder, extra energi och dricka.

TEKNIKOMRÅDE

LÄTT/EASY

Man skulle kunna säga att Järvsöbadens teknikområde är en stor cykellekplats.
Ta ett varv på vägen ut på lederna och öva svängar och rörelse på cykeln, eller stanna så
länge du orkar och ta Genvägen ner tillbaka till Badtjärn.

Vi rekommenderar att ni använder
SOS-Alarm appen, som kan skicka er
exakta p osition vid en olycka.

CYKELKONTROLL
• Kontrollera att däcken sitter fast och har bra med luft.
• Att styret sitter fast.
• Att bromsarna fungerar bra.
• Att sadeln har rätt höjd då du kommer trampa en del. Du ska
med foten på pedalen kunna sträcka på benet och sänka
hälen så att den är strax nedanför pedalen i bottenläge. Det
är en rekommendation även för yngre cyklister då det blir
onödigt tungt att cykla med för låg sadel. Höj inte sadeln
högre än att barnet kan stå med tårna i backen.
• Är kedjan torr och gnisslar - smörj!
• Kontrollera så att allting sitter fast och inte skramlar.

Läs mer om våra andra leder på cyklajarvso.se

Lär dig och dina barn
mer om allemansrätten.

CYKELLEDER
• Lös Trail Pass
• Å k med kontroll, var uppmärksam på underlaget och vädret
och cykla därefter.
• De gröna lederna är multileder där man kan cykla, promenera
och motionera. På de blåa och röda lederna rekommenderar
vi inte att man går när det är mycket cyklister ute. Det går bra
att motionera på blåa och röda lederna men se till så att du är
observant och hör om det kommer cyklister.
• R espektera skyltningen, en stängd led är stängd av en
anledning.
• Att bygga egna leder utan markägarens tillstånd är förbjudet.
Att lägga till egna tekniska hinder eller ändra befintlig led är
förbjudet.
• Hundar ska vara kopplade 1 mars - 20 augusti.
• Ha koll på allemansrätten när du rör dig i naturen.

