
Kära Team Kungälvare. 

 

Jag vill först och främst tacka alla inblandade för att man får vara en del av en mycket trevlig 

förening. 

 

Då jag brinner för MTB och har det väldigt skoj i skogen ville jag gärna få ut fler på rolig 

skogscykling. 

Började lite trevande med frågor till olika medlemmar hur dom upplevde intresset av MTB 

cykling. 

Den stora massan är ju racernissar ut i fingerspetsarna men det fanns någon som trodde det 

skulle vara intressant. 

Så efter lite fundering och övervägande tog jag mod till mig och drog igång MTB för 

nybörjare måndag den 10e juli. 

Till min förvåning dök det upp väldigt många som var nyfikna på MTB. 

Mitt mål var väl att rädda många från grusvägsmangel då jag inte tycker att det är riktig MTB 

cykling. 

Första gången körde vi på väldigt enkla grus o stigar på den lokala lekplatsen Enekullen. 

Sen fortsatte det på måndagar under sommaren enkel nybörjar cykling med lite stegrande 

utmaningar. 

Och folk fortsatte att komma tror att det var över 20 personer ett par gånger. 

Annars har det varit runt 8-10 st vilket är mycket bra lättare att hålla koll på folk då. 

Sen under hösten fortsatte mer skogsinspirerad cykling större utmaningar tex mörker regn 

osv. 

Trots detta har det varit ett gäng som varit trogna och kör riktigt bra på dom flesta ställena. 

Jag kommer köra hela vintern om det inte är massa snö. 

Har även utökat till lite längre rundor på några lördagar med några som har vågat följa med. 

Har övat mycket på uppförskörning samt nedför detta är väldigt bra om man vill få gött flyt i 

sin skogskörning. 

Så sammanfattningen av 2017 är att ett gäng är fullt kapabla att köra alla rundor i Kungälv. 

 

2018  

Vet att det är många som vill köra MTB/CX distanser på grus under helgerna. 

Men dom personerna vill ändå inte köra i skogen så det bör gå att samköra även om det är två 

rundor som krockar. 

 

Tänker fortsätta med körningar på måndagar och lördagar ibland. 

Om det finns intresse kör jag gärna några nybörjar kvällar igen. 

Skogen är underbar och jag kör för att det är skoj. 

 

Stefan 
 


