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VELKOMMEN TIL MTB SPORET PÅ GATEWAY BLOKHUS
Blokhus sporbygger har lavet sporet i tæt samarbejde med Naturstyrelsen, lokale

skal af cyklen et par gange undervejs. De professionelle bliver nok udfordret af deres

mtb-ryttere og klubber. Der er pt. ca. 20-30 mand tilknyttet, der har interesse i at bru-

høje fart og de mange tekniske stykker på ruten, der helt naturligt vil få pulsen i vejret.

ge og vedligeholde sporet. Der er desværre mange, der tror, at sporet er opstået helt
tilfældigt, og flytter og fælder træer eller laver om på sporets forløb. Det kan ikke siges
nok: man må på ingen måde lave om på det forløb eller fjerne og flytte materiale på
sporet. Kun stubbe eller grene, der hænger ind over sporet og som udgør en sikkerhedsrisiko, må fjernes.
Ruten:
Ruten er 10 km og afspejler årstiden. Det vil sige, at i perioder på året vil der være fugtigt eller meget tør. Det gør, at ruten bliver mere udfordrende.
Sporet er primært singletrack, men der er flere steder, hvor man kan overhale. Selve sporet ligger godt gemt inde i skovbunden omkranset af træer og buske. Det gør
sporet til en helt unik naturoplevelse. En anden gevinst er, at selv på dage med meget
blæst og regn mærker man det næsten ikke. Kun når man et par enkelte gange på ruten kommer ud i kanten, mærker man den store forskel.
Underlaget:
Sporet er organisk og skifter mellem muldjord, strandsand, fyldsand og rødder, der
går på kryds og tværs. De få gange, man kommer ud på en af vejene i plantagen, er
der stabilgrus.
Sværhedsgrad:
Ruten kan køres af alle, fra begynder til de professionelle, hvor begynderne nok lige

Sikkerhed:
Der er lagt meget stor vægt på sikkerhed på ruten. Det vil sige, at der er ikke konstruerede forhindringer.
Blokhus Sporbygger holder mindst en fælles sporbygger dag, hvor alle, der har interesse i sporet, mødes. Alle er velkommen til at deltage.
Højdemeter:
Der er ca. 50 højdemeter pr. omgang.
Tider:
De hurtigste tider pt. er ca. 29 min.

