
I TILFÆLDE AF ULYKKE
• Stop al kørsel på linjen

• Tilkald hjælp (112)

• Beskriv ulykken grundigt

• Sig du befinder dig i en skov

• Adressen er 
SILKEBORG BIKEPARK, Kastaniehøjvej 6, 
8600 Silkeborg

• Er det tættest på redningspunkt TOP eller 
BUND? – Se kort

• Send en person, til at tage imod hjælpen

• Yd førstehjælp
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Bikepark støttemærke

Bikepark støttemærke

Rygskjold

STØT MOUNTAINBIKE SPORENE 
I SILKEBORG KOMMUNE
For 200 kr. – eller mere, får du et støttemærke, 
der viser at du bakker op om udvikling og 
vedligeholdelse af Silkeborg Bikepark og MTB-
spor i skovene i Silkeborg Kommune.

Hent dit mærke i den lokale cykelbutik eller 
Silkeborg Kommunes Borgerservice.

BLÅ RØD SORTGRØN

HVILKET UDSTYR SKAL DU HAVE PÅ?
VELKOMMEN TIL 

SILKEBORG 
BIKEPARK
Bikeparken er etableret af Silkeborg Kommune i samarbejde med nogle 
af Europas bedste spordesignere og sporbyggere.

Du skal være opmærksom på, at bikeparken er en facilitet, som kræver 
andet udstyr og andre færdigheder end mtb-sporerne i skoven.

Følg derfor altid anbefalingerne til udstyr, teknisk niveau og generel 
adfærd i parken, som du kan læse mere om her på skiltet.

Læs også instruktionerne vedrørende ”I tilfælde af ulykke”.

Rigtig god fornøjelse!

FLINK OG SIKKER 
Du tager hensyn. Du husker hundehømhøm’en, ispapiret og det 
venlige nik i farten. Du husker de små ting, som gør naturen til et 
rart sted at være. Et sted med højt til loftet og plads til alle. Til 
svampesamlerne, hundelufterne, hestepigerne, fuglekiggerne, 
mountainbikerne og dem, der går i skoven for at nyde den dybe, 
stille ro. 

At være flink af natur handler om at kigge op og se de andre. 

Sådan er du. Tak for det.

• Kørsel i bikeparken er på eget ansvar

• Kør kun på linjerne – ikke i skovbunden

• Start altid på den letteste linje og bevæg dig først 
videre til næste niveau, når du mestrer det lettere

• Kør ikke sværere linjer, end dine evner rækker til

• Kør ikke en linje, før du har gået den igennem 
og vurderer, at det er indenfor dine evner – Gå i 
skovbunden, IKKE på linjen!

• Se billedet for udstyr – full face hjelm, rygskjold 
og knæbeskyttere anbefales

• Kør kun på cykler, der er beregnet til 
bikeparken og er fuldt ud funktionsdygtige

• Det anbefales, at børn kører under opsyn af 
voksne

• Ha det sjovt!
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En let flow-linje for begyndere og alle aldersgrupper. 
Linjen har en begrænset hældning, der gør det let at holde 
farten nede. Der er pumps og små kassehop, som kan 
forberede dig på det blå flow.
Her bliver du ikke overrasket af svære forhindringer.

En hop-linje med moderat til stejl hældning. Linjen er for 
den øvede rytter, der har arbejdet med sin hop-teknik og 
er tryg ved hoppene på den blå hop-linje. 
Linjen indeholder fire større kassehop med relativt stejle 
afsæt plus to ekstra elementer, der potentielt øger 
sværhedsgraden. To hop har afsæt, der er vinklet lidt, har 
blinde landinger og kræver særlig opmærksomhed.
Hoppene er store og sender dig i vejret. Du skal vide, 
hvad du laver og gå hele linjen, før du kører den.

En hop-linje med moderat hældning. Linjen for den 
letøvede rytter og kræver gode MTB-færdigheder.
Linjen indeholder tre kassehop til rytteren, som gerne vil 
lære at hoppe.
Her får du luft under hjulene. Du skal have respekt for 
hoppene.

En flow-linje med en moderat hældning. Linjen er for den 
letøvede rytter og kræver basale MTB-færdigheder. Linjen 
indeholder pumps og berms. Der er ingen hop eller drop.
Kan køres af de fleste, men tag det stille og roligt de 
første gange.

En hop-linje med stejl hældning. Linjen er for den øvede 
og meget øvede rytter, der har arbejdet målrettet med 
sin hop-teknik og er tryg ved hoppene på den blå og røde 
hop-linje. Linjen indeholder fire store kasse-hop med 
stejle afsæt plus ekstra elementer. Hop og elementer 
ligger nogle steder tæt på hinanden, hvilket potentielt 
øger sværhedsgraden.
Hoppene er store og sender dig i vejret. Du skal vide, 
hvad du laver og gå hele linjen, før du kører den.
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