
Under en intensiv dag kommer du att tränas i konsten att cykla långlopp med fokus på 
Cykelvasan. Vi cyklar på typisk cykelvasaterräng på enklare stig och grusväg. Förutom 
teori och praktik i mountainbikecykling lär du dig även att lösa situationer som kan uppstå 
längs vägen, kedjebrott och punktering samt hur du förbereder dig inför loppet.

Kursprogram, 
Förmiddag 9:30-12:00

Eftermiddag 13:00-15:30 Långtur, indelning i två eller tre grupper.   
Praktisk träning i skogen, fokus på teknik i klunga och på 
stig.

Teknisk cykling på mindre stigar som avslutning.

Eftersnack och utvärdering. Fika.

Lunch Lunch på Hellasgården, Storstugan alternativt Källtorps 
Trädgård. Det finns alla möjligheter, vego, gluten m.m.
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Cykelvasakurs, en dag
Lär dig cykla säkert och fort. Kom förberedd till tävling.
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Tips: Om du inte har utrustning/ mountainbike så kan du hyra av oss! 

Samling: 
Presentation samt information om                                                                                          
dagen. Kaffe.

Teoretisk genomgång, förberedelser:   
Cykel, material och kläder. Tips på hur du lägger upp 
loppet. Fysiska förberedelse innan och samma dag.

Teoretisk genomgång, teknik och säkerhet: 
Bromsteknik och klungkörning.

Praktiska övningar.
Bromsteknik, klungkörning och framhjulslyft.
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Fika samt lunch ingår i anmälningsavgiften.
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Att ta med till kursen:  Träningskläder, gärna de cykelkläder som du planerar att cykla med på 
loppet. Slang, pump, däckavtager och multitool. Vattenflaska för cykel, alt. ryggsäck/ camel-
bag med vattensäck i.  
Hjälm och Mountainbike hyr du av oss eller tar med egen. Du kan handla samtliga verktyg av 
oss på plats.

“ Hobby Horse” år 1818

Källtors trädgård ligger i Nacka 7 km från Stockholm City på Ältavägen 105, mellan Sickla 
och Älta, Kommer man från Sickla hållet så ligger vi cirka 700 m efter Hellasgården. Om 
man åker kommunalt från stan så tar man buss 401 från Slussen. Busshållplatsen heter Käll-
torp. Trädgården ligger 150 m från hållplatsen i bussens färdriktning.

Vi håller till vid Källtorps Trädgård. Ältavägen 105.
Till Källtorps Trädgård kan du ta dig både med buss cykel eller bil, det tar bara 15 min från 
slussen.


