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Trick och Balans 
Vi guidar dig tryggt i övningar som kommer ta dig till en ny nivå i din cykling. Kursen ger dig 
möjlighet att träna hemma mellan kursdagarna, du får övningar som du tränar på emellan.  
 
Övningarna nedanför är exempel på hur det kan se ut för den cyklist som redan är duktig på 
att hantera cykeln, du som är ”nybörjare” får enklare övning, individuell coachning. 
 
 
Förkunskaper 
Du bör ha ganska så bra balans på cykeln för att kunna göra många av de tänkta 
övningarna, men avsett nivå så kan du vara med på kursen. 
 
 
Mål med kursen 
Du blir betydligt bättre på att ”tricka”. Kursen syftar också till att få bättre balans och teknik 
som hjälper i många moment i din skogscykling. 
 
 
Kunskapsnivå och uppdelning 
Kursdeltagarna delas in i flera grupper beroende på tidigare erfarenhet vilket gör att kursen 
passar både den mindre erfarne och den som kan många tricks men som vill lära sig mera. 
Det är vanligtvis två grupper under kursen. 
 
 
 
Kursprogram  
 
1:a tillfället 13:30- 16:00  
 
• Samling och presentation, information om kursen. Vi vill veta dina utmaningar.  
 
• Grundteknikträning, grundövningar i trackstand, hopping, rocking samt individuella 
målsättningar.  
 
• Enklare skogskörning för att använda tekniken.  
 
• Grundteknikträning, wheelie, manual, bunny hopp, endo samt individuella målsättningar.  
 
• Enklare skogskörning för att använda tekniken.  
 
• Avslutning med tester utifrån er målsättning att utvecklas till nästa tillfälle 
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2:a tillfället 13:30- 16:00  

 
• Samling och genomgång av er träning. Hur har er träning gått.  
 
• Grundteknikträning, grundövningar i trackstand, hopping, rocking, nya övningar och 
utmaningar.  
 
• Enklare skogskörning för att använda tekniken.  
 
• Grundteknikträning, wheelie, manual, bunny hopp, endo, nya övningar och utmaningar.  
 
• Enklare skogskörning för att använda tekniken.  
 
• Avslutning med tester utifrån er målsättning hur ni har utvecklas 
 
 
 
Skaffa nya cykelkompisar 
Under kursen lär du känna andra kursare. Vi ordnar så att alla som vill skriver upp sig på en 
”kompislista”. Det brukar ordnas med grupper på facebook eller whats up så att du med din 
grupp ses och åka ut och ”tricka” tillsammans. 
  
 
Vad skall du ha med dig till kursen 
Kursen bör utföras med plattformspedaler, vi hjälper dig att byta innan på din cykel, kom i 
såna fall lite tidigare så att vi hinner ordna med det. Förstärkningsplagg, ev. ryggplatta så att 
du kan maxa och inte vara orolig. 
 
 
Bra att veta 
Mountainbikeskolan startade 2014 och har sedan dess hållit kurser i mountainbikecykling. 
Till Mountainbikeskolan hör ett trädgårdskafé och en gård med tillhörande odlingar, bär, 
frukt, grönsaker och örter.  
 
Mountainbikeskolan har en butik med cykelutrustning så som hjälmar, arm- och knäskydd, 
handskar, slang, däck, pump m.m. Du som kursdeltagare har 10% rabatt på allt i butiken 
under kursdagen.  
 
Mountainbikeskolan är återförsäljare av Trek och har ett stort utbud av uthyrningscyklar av 
alla Treks mountainbikemodeller. 
 
Mountainbikeskolan ordnar med cykelevent och middag för företag och grupper som tycker 
om god mat och härlig cykling. 
 


