Signaturforklaring

Velkommen
Øster Tørslev
MTB spor

MEGET LET
Alle på MTB

Offentlig vej
Skov
Overdrev/mark/eng
Bebygget areal

LET
MTB rytter med grundlæggende færdigheder

Parkering

MTB start
MTB slut
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Her står du

St

MIDDEL
Den øvede MTB rytter
SVÆR
Ekspert MTB rytter

j

MTB spor
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Sporet byder på dele med flow og dele
med features i form af Rollers, Tabletops
og Berms. Ved start-/mål- området er der
et mindre teknikstykke med tre forskellige
linjer bestående af sving, hop og drop.

MTB sporet er
forbeholdt cyklister
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Sporet er placeret på et kommunalt område
og byder på ca. tre kilometer med cirka 90
højdemeter. Sporet er inddelt i tre sektioner
beliggende i forskellige indhegninger. Der
er færiste mellem sektionerne. Dette muliggør, at man kan cykle sektionerne som en
samlet strækning eller enkeltvis.

MTB Sporet må benyttes
1/10-31/3 i tidsrummet 7-19
1/4-31/9 i tidsrummet 6-21
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Sporet er ensrettet. Vær opmærksom på
skiltning og andre brugere af området.
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Bakkegårdsvej
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Færdsel på MTB sporet sker på eget ansvar.
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For yderligere retningslinjer er Natur
styrelsens regler gældende.
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God fornøjelse.

lev

ve

j

Øster Tørslev MTB Spor har fået støtte fra
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Kør hvor du må

Det er ikke tilladt at køre udenfor det
anlagte MTB spor.

• I naturen må du kun cykle på veje og stier.
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter
o.l. uden for skovvejene.
• Kør ikke på fortidsminder, gravhøje, diger og trapper.
• Kør ikke i private skove fra solnedgang til kl. 6 næste
morgen.
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Kør ansvarligt

• Tilpas din fart og hold afstand – færdselsloven gælder
også i naturen.
• Cykel sammen, – husk hjelm, telefon, 112-app og
sundhedskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de robuste
spor og skovvejene.

Vis hensyn
•
•
•
•

Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster.
Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et verbalt ”ding-ding”.
Smid ikke dit affald i naturen.
Undgå steder hvor der er mange skovgæster og
værn om dyr og planter.

