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 KALUGAPASSET 15 KM
Typ/Type Cross Country
Följer i början Byrundan, men efter första uppförsbacken 
går leden i väg på smal, fin stig och därefter ut på grus-
väg för att åter ansluta till den gemensamma leden öster 
om byn, leden går sen iväg på flera kilometer singletrack i 
världsklass. Bitvis tekniskt utmanande stenpartier.

Starts out on the Byrundan trail and cuts off to singletrack 
after the first climb.Then a section of gravel road before 
joining up with the main trail east of town. From here you 
have several kilometers of world class singletrack. The 
trail has some technical difficult rockery sections.

 VALLSJÖRUNDAN 32 KM
Typ/Type Cross Country
En rolig, varierad och välbyggd slinga i absolut toppklass, 
En blandning av singletrack och lite bredare stigar. Något 
mer grusväg än på Kalugapasset-leden. 

A fun and varied ride, built to be an absolute world class 
trail! A mix of singletrack, fire road and gravel. There is 
more gravel sections compared to Kalugapasset.
  

 ÖRSJÖLEDEN 10 KM
Typ/Type Cross Country
Börjar längst söder ut på Vallsjörundan och kommer efter 
10 fina kilometer tillbaka till den igen. Startar med 7 km 
fin grusvägsklättring, bitvis ganska brant. Sen stig i 3 km 
mestadels utför och bitvis krävande. 

Starts out on the south of Vallsjörundan and after 10 fine 
kilometers joins it again. Begins with 7 km of gravelroad, 
then 3 km of singeltrack, sometimes demanding.

 SIKTÅN 2 KM
Typ/Type Cross Country
Lätt led för de yngsta eller för de som inte är så 
vana. Blandning av stig och traktorväg, inga direkt 
svåra partier. Går med de andra lederna ut från sko-
lan för att sen gå en liten slinga motsols innan leden 
ansluter med de övriga lederna in mot skolan igen.

Recommended for the young riders, families and 
beginners. This a great introduction to trail ri-
ding for first timers or as a warm up for experien-
ced riders. The trail has a mix of singletrack and 
fire road with a few slightly more technical sec-
tions. Siktån starts out on the main trail and loops 
around counterclockwise before joining up with 
the Main Trail again, heading back to the School. 
 

 BYRUNDAN 10 KM
Typ/Type Cross Country
Den ursprungliga Rörbäcksnäs-slingan, som nu är 
förlängd. En bra och rolig slinga som är snabb och 
lättåkt, en mix av stig och traktorväg.

This is the original Rörbäcksnäs loop, which has now 
been extended. A good fun loop which is fast and 
easy mix of single track and fire road.
 
 
 NÄSINGEN 19 KM
Typ/Type Cross Country
Längre lätt led som mest går på grusväg, traktorväg 
och lättåkt stig med många fina singletrack-partier. 

This is a long ride mostly on gravel, fire road and 
many nice singletrack sections. A great practicetrail 
before taking on Cykelvasan.
 
 
 HÖGÅSEN 3 KM
Typ/Type Cross Country
Kort teknisk led där man får prova på det mesta 
inom mountainbike, brant uppför, brant utför, trixiga 
partier, snabba partier och lite åkning på träbygg-
nationer.

A varied ride with steep ups and downs, fast sec-
tions, technical sections, wooden and other ob-
stacles. Arduous but super fun! 

LEDCENTRALEN
RÖRBÄCKSNÄS SKOLA,
RÖRBÄCKSNÄS
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