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FJÄRILAR I MAGEN

ELD I BAKEN

CYKELOMRÅDE 

SKÄSTRABERGET 
PARKERING: RÖDMYRAVÄGEN 17

CYKELOMRÅDE 

BADTJÄRN 
PARKERING: VALLMOVÄGEN 49

Lednamn - Trail name Svårighetsgrad - Dificulty Längd - Distance Beskrivning - Description 

Maskinbygd Cross Country led anpassad för att alla ska kunna cykla (springcykel går med lite assistans). Leden är bred och 
flack utan tekniska utmaningar. Efter lätt cykling uppför blir det enklare utförskörning med stora svängar. Leden går i vacker 
skog och över flera broar. Det finns en genväg om orken tryter. Två rastplatser finns längs vägen. Detta är en multiled. 
Machine built cross country trail suited for all (balance bikes might need a little push). The trail is wide and flat and not technical.  
It starts with a slightly elevated climb giving you a fun descent with nice big turns. The trail goes through a beautiful forest 
and over a few bridges. There is a shortcut if needed and two rest areas along the trail. This is a multi-use trail. 

Denna led är uppdelad i en nedre slinga på 4,5 km och en övre slinga på 2,5 km (den övre byggs till sommaren 2021). Leden 
börjar vid starten för Badtjärnsområdet och klättrar till rastplatsen Dagbrottet. Cykla vidare på nedre slingan eller fortsätt 
uppåt för att inkludera den övre slingan också. Badtjärns blåa har flera höjdpunkter som, Fjärilar i magen, Eld i baken och 
kommande Ingen panik. Om ni är en blandad grupp cyklister är detta ett bra val för alla.

This trail is divided in a lower part of 4.5km and an upper part of 2.5 km (the upper is being built summer 2021). The trail 
starts by the parking lot for Badtjärnsområdet and there is a climb to the rest area Dagbrottet. Continue on the lower part or 
keep climbing on the upper part. The trail has many fun sections like Fjärilar i magen, Eld I baken and future Ingen panik. If 
you are a group of varied level bikers this is a good choice for all.

Stigcykling runt Hokabacken, en bra första tur på olika typer av stig och roliga partier av utförskörning. Inga längre backar. 
Goes around Hokabacken, a great first go on varied types of trails, fun elements of downhill biking. No long slopes.

Blandad cykling runt och upp på Skästraberget. Leden bjuder på fin grusväg, stig med både tekniska utmaningar och  
flowiga partier. En längre klättring på grusväg som går över i skön utförskörning. 
Varied biking around and up on Skästraberget. Parts of it is on a nice gravel road then switches to a dirt trail with both  
technical and flow elements in it. A longer uphill climb gives you a sweet descent.

Ser du skyltar där du som cyklist undanbeds att cykla på en led så är det av en anledning och vi ber dig att respektera den. Det kan t.ex. bero på att det är jaktmarker, ömtålig mark eller  
en ridled som används frekvent. Läs gärna också igenom guide linjerna på skylten intill och glöm inte att lösa ett trail pass. Tack för ditt samarbete och vi önskar dig en härlig cykeltur!
If you see a sign asking bikers not to bike on a specific trail it is there for a reason and we ask you to kindly respect it. It can be because it’s hunting grounds, sensitive land or a frequently  
used riding trail. Please read through the guidelines on the sign next to this one and don´t foget to get a trail pass. Thanks for your co-operation and wishing you a great bike ride! 

HOKABAKSLEDEN  MEDIUM 3 KM

BADTJÄRNS BLÅA  MEDIUM 2,5+4,5 KM

SKÄSTRABERGSLEDEN  SVÅR/ADVANCED 11 KM

JÄRVSÖBADEN GRÖNA  LÄTT/EASY  2,8 KM

CYKELOMRÅDE BADTJÄRN

DU ÄR HÄR
YOU ARE HERE

BADTJÄRN 
CYKELOMRÅDE 

HEJ CYKLIST! 
Vi ber dig att inte  

cykla på denna led.
Tack för visad hänsyn!

HELLO BIKER!
Please do not bike on this trail.
Thanks for your cooperation!

CYKLING FÖR ALLA

Vi bygger ett nytt nätverk av XC leder där målet är att vid slutet av säsongen 2021 ha ca 30 km 
riktigt roliga leder att cykla på i olika svårighetsgrader. Följ oss gärna på FB @cyklajarvso, 
Instagram cyklajarvso eller besök  www.cyklajarvso.se för kontinuerlig uppdatering.
We are building a new cross country biking area, with the goal of having approx. 30 km of fun 
trails with different levels of difficulty to offer by the end of the season 2021. Follow us on FB 
@cyklajarvso, Instagram cyklajarvso or visit www.cyklajarvso.se for updates.


