
  Endurokursen, Nivå 2 
Kör utför, ha kul och få koll på tekniken! 

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

Mountainbikeskolan ligger på Källtorp, Ältavägen 105 Nac 
ka 

 

 

Tillsammans med några av våra mest rutinerade instruktörer och Sveriges kanske snabbaste 

Endurocyklist bemästrar du utförslöpor som du tidigare trodde var omöjliga. Du lär dig grunderna så 

som switchbacks, drop och hopp men framförallt får du verktyg som gör att du tryggt och med 

självförtoende tar dig ner för de brantaste av passager. 

 

Kursprogram ( prel.fram till kursdagen ) 

Lördag 

Förmiddag 9:30- 12:00 

• Samling och presentation, information om kursen. Vi vill veta dina utmaningar. Kaffe och smörgås. 

• Teori: Vad är Enduro, material och träning. 

• Inställningar av cykeln, vi fixar så att allt är perfekt. 

• Grundläggande teknikträning, bland annat kurvtagning och switchback. 

• Enklare flowigt nedförsparti, få flyt och pumpa dig fram. 

 

Lunch på Källtorp- Vegetariskt och närodlat. 

 

Eftermiddag 13:00-16:30  

• Teknikträning, mera kurva, lägg ner cykeln samt prova på Manuel.  

• Fika i skogen 

• Utförslöpa med ett par drop, hitta rätta linjen, rätt position på cykeln. 

• Samling och avslutning. Ta en juice med gänget på Källtorp och reflektera över dagen! 

 

 

 

 

http://www.mountainbikeskolan.se/
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Kursprogram 

Söndag 

Förmiddag 9:30- 12:30 

• Samling på toppen av Hammarbybacken, kurvtagning, switchbacks och små luftturer övas. 

• Kaffe och frukost i Sicklaskiftet 

• Utförscykling på mera teknisk stig, sten och bröt. 

 

Lunch på Källtorp- Vegetariskt,  

 

Eftermiddag 13:30-16:30  

• Teknikträning: Hopp och dropp på  uppbuyggda hinder. Manual och Bunny Hop 

• Fika i skogen 

• Utförscykling, hitta rätta linjen, hitta känslan. Filmning och fotografering. 

• Samling och avslutning. Ta en juice med oss och reflektera över dagen, utvärdering och kompislista. 

 

 

Att ta med: Obligatoriskt med knäskydd och handskar på kursen. Fint om du även kör med ryggplatta, 

armbågsskydd och integralhjälm. I vår shop finns alla typer av skydd att köpa. Ev. kan du även hyra 

integralhjälm. 

 

 

Välkommen till Mountainbikeskolan och Källtorp! 

http://www.mountainbikeskolan.se/

