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MTB-leder



 Cross Country / All-mountain

 MTB-led Blå 7 km
Den blå leden är en lättcyklad led och passar perfekt för lite äldre 
barn och dig som är ny på mtb. Lättcyklad är dock inte samma sak 
som tråkig! Leden passerar flera specialbyggda sektioner med  
doserade kurvor, hopp och härligt flyt! Längs leden finns även teknik-
träningssektioner för de som vill öva upp sin teknik. Halvvägs runt 
leden passerar man Sjulsarvsstugan med grillplats, dricksvatten och 
en fantastisk utsikt över Falun – perfekt för en skön vilopaus!

 MTB-led Röd 15 km
Följer blåa leden men gör sedan en extraloop på ca 8 km. Extraloopen 
går blandat på anlagda stigar och tekniska singletracks och innehåller 
även ett par längre klättringar. Avslutningsvis gör röda leden en extra 
avstickare upp till hopptornen och avslutas därifrån med en special-
byggd utförskörning med freerideinslag. Röda leden passar bäst för 
vana cyklister med god kondition. 

 Cross Country / Turcykling

 Carl Larssonleden 10 km (enkel väg)
Carl Larssonleden går från Lugnet till Carl Larssongården i Sundborn 
och är ca 10 km enkel väg. Leden följer fina grusvägar bortsett från 
ett kortare parti över Sjulsarvet. Om man istället tar vägen över 
Mjölnarbo går leden utmärkt att cykla med vanlig stadscykel.

 Downhill / Freeride

 The Enemy Within
Singletrack med freerideinslag. Passar bäst för lättare cyklar men 
fungerar även utmärkt med downhillcykel. Medelsvår led.

 Trail to Doomsday
Brant och tekniskt downhillspår som även går att cykla med xc-cykel. 
Svår led.

 Yrkes Akademin downhill
Maskinbyggt downhillspår med stora doserade kurvor och många 
hopp. Bitvis mycket avancerad med stora hopp. Svår led.

Samtliga downhill- och freeridespår ligger vid Falu Freeride Arena  
bredvid hoppbackarna.

 Uthyrning och service

Lugnet Outdoor har mountainbikes och vanliga cyklar för uthyrning. 
Boka på telefon 073-990 74 30 eller info@lugnetoutdoor.se.  
Cykeltvätt finns 100 meter från Lugnets spårcentral. Dusch och bastu 
finns i Lugnets Sportcenter, pris 20 kr.
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Alla leder utgår  
från Lugnets  
Spårcentral bredvid 
campingreceptionen.

 Du får inte skada växtligheten eller geologiska  
naturföremål.
 Du får bara använda motorfordon på upplåtna  
vägar. Vintertid får du bara köra snöskoter på  
markerad skoterled.
 Motorfordon ska parkeras på anvisade platser.
 Det är bara tillåtet att rida på markerade ridleder.
 Du får bara elda på anvisade platser.
 Du får inte gå i preparerade skidspår.
 Visa hänsyn, hälften av marken är privat.

    Hundar ska hållas kopplade året om. Det  
    är ej tillåtet att medföra hund i preparerade 
skidspår. Undantag gäller för hundförare som kan 
uppvisa Draghundsportförbundets Gröna Kort.

 Lugnets Naturreservat

Vi är många som vistas i Lugnets  
Naturreservat. Tack för att du visar  
hänsyn mot utövare av andra  
aktiviteter, följer reservats- 
bestämmelserna och  
respekterar ledskyltar!


