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Stadsnära MTB trial spår på Linero i Lund med möjlighet till
pumptrack och downhill i miniformat
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Vilket område gäller ditt förslag?

sebastian.hansson.lund@hotmail.com
Fritidsverksamhet

Rubrik som sammanfattar förslag

Förslaget omfattar mountainbikeslingor på Linero i Lund, se
bifogad karta.
Med ett mtb trailspår i centrala delarna av Lund kan även de som
annars inte har möjlighet att ta sig till Skrylle eller Genarp för att
cykla testa på mtb, inte vara i behov av transport och därmed
komma direkt ut i spåret. Det är också en möjlighet att avlasta
spåren i både Skrylle och Genarp.
I de blå slingorna bör enkla hinder byggas (enkla stenkistor,
berms, stockar att rulla över, låga drops, rollersektioner etc.). Det
går även att bygga spänger som löper parallellt med spåret så att
det går att välja svårighetsgrad i de blå slingorna.
I de röda slingorna bör svårare hinder byggas så som bryggor,
bryggor med drop, svårare stenkistor, trappor, svängda rollers,
byggda berms med drop i slutet, smala rollercoaster-sektioner.
Hinder bör portioneras ut på lämpliga ställen för att locka cyklister
att vilja cykla hela sträckan alternativt att fokusera visa sträckor
med specifika hinder för att underlätta träning.
Downhillbanan utmed Södra Sandbyvägen kan med fördel startas
från en ramp med byggda berms ifrån början där banan sedan
övergår till naturliga berms. Hinder kan infogas mellan berms för
att göra banan roligare.

Beskriv ditt förslag

Pumptrackbanan bakom Vikinghallen får ett strategiskt läge där
övriga sportarenor är belagda samt att det finns parkering för dem
som kommer utifrån att starta på banan. Pumptrackbanan bör ha
inslag av både byggda berms i trä samt berms byggda med
jord/sten.
Blå slinga norr om Vikingavägen ca 4,5 km
Blå slinga söder om Vikingavägen ca 3,5 km
Röd slinga runt Drakskeppsvägen ca 1,5 km med en
Downhillsträckning på 500 m
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Röd slinga utmed Runslingan ca 1 km
Röd slinga runt Vikingaparken ca 3 km med pumptrackbana
Röd slinga utmed Asks väg ca 800 m
Röd/Svart slinga utmed Östra Linerovägen ca 350 m
Röd slinga vid Ormen Långes förskola ca 750 m
Total sträckning Blåa slingor: 8 km
Total sträckning Röda slingor: 7,4 km
Total sträckning: Blåa och röda slingor: 15,4 km
Bifoga eventuella filer
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