
INFORMATION

GUIDELINES  
FOR TRAIL USERS

Designed to promote positive interactions, 
these guidelines make the trail experience 
good for everyone. Chose trails based on your 
knowledge and experience.  
All biking/hiking/running/riding is at your 
own risk, use with caution and adjust your 
speed to the terrain and your ability. 

 PLAN AHEAD
•  Download a GPS trail app on your phone for 

navigation or carry a map in unfamiliar  
locations. 

•  Ride/hike/run with a partner and share your 
plan with someone and your expected time of 
return. 

•  Is your phone charged? Do you have first aid kit 
handy? Do you have a repair kit for your bike?

•  For longer excursions make sure to have 
water, a snack and remember weather can 
change quickly.

•  Bikers are to use helmet and gloves.
•  Make sure the wheels spin easily, the tires 

don’t have any cracks/damages, no rattling 
sounds, the chain is lubricated, the handle-
bar is well attached and the brakes work as 
they should. 

 RIDE OPEN, MARKED TRAILS
Respect the signage, a closed trail is closed for 
a reason. Building your own trails or adding 
unauthorized trail features are detrimental to 
our access. Poorly-built features could also se-
riously injure other trail users. Please notify us 
if you see something that needs our attention 

(like a fallen tree over the trail), mail 
us at info@cyklajarvso.se. Thanks for 
your co-operation. 

 SHARE THE TRAIL  
•  Most of the trails are multi-use.
•  Those who are descending yield to those who 

are climbing. 
•  If you need to pass, slow down, ring a bell or 

verbally announce yourself, and wait until 
the other trail user is out of the path. 

•  Use extra caution around horses, ask the  
rider how best to pass. 

•  Dogs need to be under supervision, preferably 
on a leash, especially between 1 March – 20 
August. 

•  Be extra aware when riding trails with poor 
sight lines and blind corners, and make sure 
you can hear what’s going on around you. 

•  Whenever you stop for a view, a rest, or to 
yield, move off the trail so it is free for others. 

 RESPECT THE LANDSCAPE
•  Respect the physical environment, the  

wildlife and the landscape you are in. 
•  Keep single track single by staying on the 

trail. 
•  Practice Leave No Trace principles. 
•  Do not ride muddy trails because it causes  

rutting, widening and maintenance headaches. 
•  Ride through standing water, not around it. 
•  Ride (or walk) technical features, not around 

them.
•  Locking your brakes means more resources 

on maintenance. 
•  You packed it in, you pack it out – dispose  

garbage and recycling at appropriate facilities. 

IN CASE OF EMERGENCY CALL:

GUIDELINJER  
FÖR LEDANVÄNDARE

Guidelinjerna är framtagna för att vi alla ska 
kunna nyttja, mötas och dela lederna på ett 
positivt sätt lång tid framöver. Välj leder ut ifrån 
din egen kunskaps nivå och erfarenhet.  
All cykling/vandring/löpning/ridning sker på 
egen risk – rör dig med omdöme och anpassa 
farten efter terräng och din förmåga. 

 PLANERA INNAN
•  Ladda ner en GPS fil över leden på din mobil 

för navigering, eller ta med en karta när du är 
på okänd mark. 

•  Cykla/vandra/spring/rid helst med en partner 
och lämna din plan med någon med förväntad 
tid när du/ni är tillbaka.

•  Är mobilen laddad? Har du ett första hjälpen 
kit tillgängligt? Har du verktyg för att laga din 
cykel?

•  För långa turer ta med vatten, något att äta 
och tänk också på att vädret kan slå om. 

•  Cyklister uppmanas att använda hjälm och 
handskar. 

•  Kolla att hjulen snurrar lätt, däcken är skadefria, 
inget skramlar, kedjan är smord, styret sitter 
fast ordentligt och att bromsarna fungerar som 
de ska. 

 ANVÄND ÖPPNA, MÄRKTA LEDER
Respektera skyltningen, en avstängd led är 
det av en anledning. Att bygga egna leder eller 
lägga till egna tekniska hinder kan ha nega-
tiv inverkan på vår tillgång till marken. Dåligt 
byggda hinder kan också allvarligt skada 
andra ledanvändare. Meddela gärna om du ser 
att det behöver göras en åtgärd på leden (t ex 
att ett träd har ramlat över leden), mejla oss på 
info@cyklajarvso.se. Tack för ditt samarbete

 SAMSAS OM LEDERNA
•  De flesta av våra leder är multileder. 
•  De som kommer nedför lämnar företräde till 

de som kommer uppför. 
•  Om du vill passera, sakta ner, plinga eller ge 

dig tillkänna med rösten och vänta tills de 
andra har kunnat flytta sig. 

•  Var extra försiktig runt hästar och fråga ryttaren 
hur ni bäst ska passera.

•  Hundar ska vara under extra uppsikt 1 mars – 
20 augusti, helst i koppel.

•  Var försiktig när det är dålig sikt och blinda 
hörn. Se till att du kan höra det som händer 
runt omkring dig.

•  När du stannar för att titta på en utsikt, vila 
eller för att ge företräde flytta dig av leden så 
den är framkomlig för andra.

 RESPEKTERA LANDSKAPET
•  Respektera marken och värna om de vilda 

djuren och landskapet du vistas i. 
•  Låt en singelled förbli en singelled genom att 

hålla dig på den. 
•  Ha som mål att inte lämna spår efter dig. 
•  Cykla inte på blöta leriga stigar för det bildar 

spår, lederna vidgar sig och det leder till en 
massa underhållsarbete. 

•  Cykla igenom vattenpölar, inte runt. 
•  Cykla eller gå över tekniska partier, inte runt dem. 
•  Låsta bromsar betyder mer resurser på underhåll. 
•  Det du tar med dig in i skogen ska du ta med 

dig ut, sopor och det som kan återvinnas 
sorteras på sopstationen. 

VID NÖDSITUATION RING:

CROSS COUNTRY DOWNHILL
PASSAR FÖR / SUITABLE FOR: LED / TRAIL: PASSAR FÖR / SUITABLE FOR: LED / TRAIL:

Nybörjare med grundkondition och baskunskaper i cykling. 
Passar för de flesta cyklar.

Grusvägar och breda stigar. I huvudsak flack terräng. Nybörjare med grundkondition och lite vana av stigcykling.   
/ Enduro och Downhill cyklar. 

Lätt sluttande led med böljande svängar och smalare partier. 

Beginners in good health with basic bike skills. Most type of 
bikes.

Gravel roads or wide paths. Terrain with mostly low elevation 
gain.

Beginner Downhill riders in good health with some experience 
from XC biking. /  Enduro or Downhill bikes.

Slightly sloping trail with flowy turns and some narrow sections.

Cyklister med grundkondition och med baskunskaper i led/
stig cykling. Enklare XC cykel. 

Stigar med vissa tekniska partier och enkla hinder. Led med 
viss höjdskillnad. 

Cyklister med vana från XC cykling och bra kondition som 
behärskar alla gröna leder. / Enduro och Downhill cykel.

Utförsled med vissa tekniska partier, rullbara hopp och tvära 
kurvor kan förekomma.

Riders in good health with basic off-road riding skills. Basic 
mountain bikes.

Trails with some technical segments and small obstacles. 
Terrain with some elevation gain. 

Suited for riders in good health who have mastered all  
beginner DH trails / Enduro and Downhill bikes.

Steeper terrain w some technical challenges, rollers and 
small jumps, tighter corners may occur.

Duktiga XC cyklister med bra kondition och bra kunskaper i 
led/stig cykling. Bra XC cykel. 

Stigar med tekniska partier och utmanande hinder. Terräng 
med stor höjdskillnad. 

Duktiga cyklister med erfarenhet från downhill cykling som 
behärskar alla blåa leder. / Downhill cykel.

Branta smala leder med inslag av hopp, stenar och utmanande 
hinder. Ställer krav på fart och luftkontroll.

Proficient mountain bikers with good off-road riding skills & 
fitness. Good mountain bikes.

Trails with technical segments and challenging obstacles. 
Terrain with large elevation gain.

Suited for advanced downhill riders who have mastered all 
blue (medium) DH trails. / Downhill bikes.

Steep, narrow trails with jumps, rocks and challenging  
obstacles. Demands control of speed and air control.

Avancerade XC cyklister med väldigt bra kondition. Avancerad 
XC cykel.

Stigar med mycket tekniska partier, hopp och drops som inte 
kan undvikas. Terräng med stor höjdskillnad.

Bara avancerade cyklister med mycket bra kunskaper i downhill 
cykling. / Downhill cykel.

Leder med mycket svåra, stökiga partier. Stora hopp, dropp, gaps 
och stenkistor som inte går att undvika. Ställer extrema krav 
på hopp och luft teknik.

Expert mountain bikers with high level of fitness. Quality 
off-road mountain bikes.

Trails with very technical segments, jumps and drops that are 
unavoidable. Terrain with large elevation gain.

Expert downhill riders only. / Downhill bikes. Very challenging/gnarly steep trails. Unavoidable big jumps, 
drops, gaps and rock features. Demands expert knowledge of 
jumping and air technique. 

CYKLING FÖR ALLA

 VÄLJ RÄTT LED
Cross Country (XC) och Downhill (DH) cykling är två olika discipliner där graderingen är  

utifrån respektive disciplin, att jämföra med längdåkning och utförsåkning i skidor.

 CHOOSE THE RIGHT TRAIL
Cross Country (XC) and Downhill (DH) cycling are two different disciplines where the grading 
is based on each discipline, one could compare to cross-country skiing and downhill skiing.

LÄTT
EASY

MEDIUM
MEDIUM

SVÅR
ADVANCED

EXPERT
EXPERT

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

We recommend you use the 
SOS-Alarm app, which can 
send your exact location in 
case of emergency.

LÄMNA 
FÖRETRÄDE

YIELD TO


