
  Cykelvasakurs, en dag 
Lär dig cykla säkert och fort. Kom förberedd till tävling! 

www.mountainbikeskolan.se 
 info@mountainbikeskolan.se - Tel. 073 709 77 75 

Mountainbikeskolan ligger på Källtorps Trädgård, Ältavägen 105 Nacka 
 

 

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 

• Samling och presentation, information om dagen. Kaffe och smörgås. 

• Teori: Utrustning och säkerhet, regler på Cykelvasan.  Genomgång av cykeln, material och kläder. 

Tips på hur du lägger upp loppet. Fysiska förberedelser innan och samma dag.  

• Teknikträning: praktiska övningar, bromsteknik, klungkörning och framhjulslyft, Bromsa i grupp och 

köra i grupp in på stig. Bromsa med en hand, stå emot om någon kör in i dig.  

• Kortare runda, vi cyklar i grupp, lugnt och säkert. 

 

Lunch på Källtorps trädgård. Vegetariskt och närodlat. 

 

Eftermiddag 12:45-15:30  

• Gruppcykling på stig och grusväg, kör säkert och snabbt. Öva på situationer i nedförsbackar med 

flaskor som ligger i vägen. Övning: depåstop, fixa punktering på tid och klara ett kedjebrott. 

Välbehövligt fikastopp. 

• Cykling på mindre stig tillbaka till Källtorps Trädgård 

• Samling och eftersnack. Skriv upp dig på vår cykelkompislista, mailas ut efter kursen. 

 

 

 

 

 

http://www.mountainbikeskolan.se/
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Att ta med till kursen: Träningskläder, gärna de cykelkläder som du planerar att cykla med på loppet. 

Slang, pump, däckavtagare och multitool med kedjebrytare. Vattenflaska för cykel, alt. ryggsäck/ 

camelbag med vattensäck i.  

Under kursen kan du komplettera med verktyg och första hjälpen för din cykel. Vi har extraslang och 

MTB pump, däckavtagare, lagningslappar och kedjelänk. Vi säljer endast saker som vi använder 

själva. 

 

Vägbeskrivning till Mountainbikeskolan på Källtorps Trädgård, Ältavägen 105 

Buss 401 går från Slussen till Älta flera gånger i timmen. Busshållplatsen heter Källtorp, restid ca 15 

min från Slussen. Busstationen ligger tvärs över gatan till Källtorps Trädgård.  

Cykel eller bil: Det finns cykelbana hela vägen till Källtorps Trädgård. Du kan parkera på området, kör 

in till vänster efter grinden.  

 

Välkommen till oss på Mountainbikeskolan, vi ses på kursen! 

 

Daniel Buckard  

 

http://www.mountainbikeskolan.se/

