PÅ TUR

På mountainbike
i Nørreskoven
Mountainbikeruten ligger i det
stærkt kuperede terræn i Nørreskoven nabo til Ørnebjerg og
Vejle Idrætshøjskole.
Her bugter den sig, med sine
mange kuperede strækninger,
på begge sider af den store
slugt med Bybækken i bunden.
Du har en fantastiske muligheder for at opleve det spændende terræn omkring Vejle her.

Cykling i skoven –
hvor og hvordan

Booking på udeliv.dk

Hvis du vil afholde et arrangement på mountainbike-ruten
eller i skoven, skal du søge om
tilladelse på Udeliv.Vejle.dk.
Du skal søge om tilladelse når
arrangementet:
• har mere end 30 deltagere
• er offentligt annonceret
• er et sportsarrangement
• er afmærket i terrænet
• afvikles i nattetimerne
• er kommercielt.

Reglerne for cykling i skoven
fremgår af naturbeskyttelsesloven. I skovene må du cykle på
alle skovveje og stier. Derimod
må du ikke cykle på skovbunden og nedad skrænterne eller
på stendiger og gravhøje. Cyk-

Vejle Trailbuilderteam

ling på disse steder ødelægger
skoven og dens fortidsminder.

Du er også velkommen, selv
om du ikke er medlem af
Mountainbike Club Vejle.

Mountainbikeruten er lavet i
samarbejde med Vejle Trailbuilderteam, der er en afdeling
under Mountainbike Club Vejle
Læs mere på facebooksgruppen: ”Vejle TrailBuilderTeam”.

Mountainbikeruterne er åbne året
rundt, og du kan hjælpe med at
bevare den gode kvalitet ved at
holde dem smalle og undlade at
køre, når det er meget vådt. Frivillige har lagt et stort arbejde i at
bygge sporene, så vis hensyn og
bak op ved at deltage i spordagene. Sporbygning er en del af
MTB-kulturen – det gør MTB i
Nørreskoven til noget særligt.

•

•

•

Træn i en klub

Mountainbike er en sport, der
kræver tekniske færdigheder.
Derfor opfordrer vi dig til at
få instruktion i den lokale
mountainbikeklub eller på kurser hos kommercielle udbydere. Læs mere om Mountainbike
Club Vejle på www.mcv.dk

•

Cykl sammen – husk hjelm,
telefon, 112-app og sygesikringskort.

•

Skån sporet i meget våde
perioder, brug kun de robuste spor og skovvejene.

•

Kør hvor du må

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.

•

I NØRRESKOVEN

Kør ikke i private skove fra
solnedgang til kl. 6 næste
morgen.

•

Respekter afspærringer
af lukkede piratspor og
lukninger i forbindelse med
vedligehold.

•

Tilpas din fart og hold
afstand – færdselsloven
gælder også i naturen.

Kør ansvarligt

Vis hensyn

Kør i roligt tempo, når du
møder andre skovgæster.
Brug evt. ringeklokken i god
tid – eller et verbalt ”dingding”.

•

Smid ikke dit affald i naturen.

•

Undgå steder, hvor der er
mange skovgæster, og værn
om dyr og planter.

Udstyr

Kør altid på en egnet mountainbike – det kræver bakkerne.

Færdsel på eget ansvar!

Al færdsel, cykling og ophold sker
på eget ansvar - kommunen og
Vejle Trail Builder Team vedligeholder løbende ruterne, men
garanterer ikke for deres beskaffenhed eller sikkerhed.

Giv et praj

Ser du noget i skoven, der ikke er
som det burde være, så giv gerne
besked til Vejle Kommune via
app’en Giv et praj Vejle.

Udgivet af Vejle kommune september 2016 .

Jævnfør færdselsloven skal du
afpasse din kørsel efter forholdene og tage særligt hensyn til
andres sikkerhed. Vær derfor
opmærksom hvor udsynet er
ringe, og underlaget løst og
glat. Den almindelige højrevigepligt gælder også ved kørsel
i skoven.
.

PÅ MOUNTAINBIKE

MTB-Kodeks

Generel afmærkning af
mountainbikeruter
Meget let – for alle på MTB.
Grusveje og brede grusstier. Relativ flad med
moderate stigninger.
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Middel – for den øvede MTB rytter, 2 km.
Udfordrende op- og nedkørsler. Forvent drops,
huller, større rødder og sten, snævre passager
og singletracks. Alle forhindringer kan køres
med fuld jordkontakt ved lav hastighed.

5

Let – for MTB-ryttere med grundlæggende
færdigheder, 3,2 km.
Grusveje og singletracks. Moderate stigninger,
men kan indeholde korte stejle strækninger.
Belægningen kan være løs, mudret, ujævn
med mindre rødder og sten.

í

Ørnebjerg
Bybæk

Svær – for MTB-eksperten
Stejle og meget udfordrende op- og nedkørsler. Forvent større drops, hop, huller, rødder
og sten med intense passager og singletracks.
Ikke alle forhindringer kan køres med fuld
jordkontakt.

Motionsbane

Giv agt
Skiltning på ruterne der viser, når du skal være
opmærksom på udfordringer, der kan være
særligt farlige.
Bemærk at alle ruter er ensrettet. En rundtur på den blå og røde rute er på i alt 5,2
km med 330 højdemeter. Højdeprofilet viser
højdeforholdene ved gennemkørsel af både
blå og rød rute. Nørreskoven er meget kuperet, så selv på den blå rute er der mange
højdemeter.
Scan koden, og få mere
at vide om friluftsliv i Vejle Kommune.

Bredballe Klarskov
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