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Lättcyklad led på stig utan större svårigheter 
eller längre turer på mestadels grus-/skogsväg.

Mestadels lättcyklade stigar men med några  
kortare stigpassager som är svårare.  
Stig varvas med grusväg/skogsväg.

Fler tekniska passager och större och brantare 
backar. Långa lättåkta partier väntar också.

Ihållande tekniska passager som rötter, sten, 
spång, diken. Brant uppför och  utförsåkning.  
Lederna har oftast många höjdmeter.

? !!!

Var trevligast i skogen
Visa hänsyn och hälsa
på andra naturvänner.

Vädergudarna styr
Anpassa din cykling 
till väder och väta.

Låt skräpet haka på
Lämna ingenting i skog
och mark.

Var redo för allt
 Ha med verktyg, mobil, 
energi och vatten.

Kolla webben
För aktuell info om
ledernas status.
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Ramsberg

Gammelbo

Ölsjön

Cykla säkert och schysst
Tillsammans skapar vi en bra upplevelse för andra besökare och boende.
Kom ihåg att all cykling sker på egen risk. Här kommer några tips på vägen! 

bergslagencycling.se
Dela din upplevelse #bergslagencycling

Mountainbike-lederna i Ramsberg utvecklas och underhålls av den ideella föreningen Ramsbergs IF. 
Bergslagen Cycling samlar över 400 mil cykelleder och 100 mil skyltade MTB-leder i hela Örebro län.

Välkommen till Ramsberg
 och Bergslagen Cycling!

Bidra till utvecklingen
Utveckling och underhåll av lederna görs av 
den ideella föreningen Ramsbergs IF.  
Swisha gärna ett bidrag för att stötta Ramsberg 
Idrottsförenings ar-
bete att underhålla 
samt utveckla cykel-
lederna och  
teknikbanan.

Ramsberg
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Tallskogen
En enklare led genom tallskogen och runt det gamla sandtaget 
norr om Ölsjön. Leden varvar enklare stig, grus och skogsväg. 
Leden är ca 6 km.

 6 kilometer   50 höjdmeter
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Sju stigar
En kuperad mera teknisk led som tar dig genom olika scener. 
Tuffa uppförsbackar, roliga utförslöpor. Ringlande stigar på rull-
stensåsar efter det svarta vattnet i Sandån. Klättra återigen till 
toppen och med hisnande fart tillbaka ner mot Ramsberg.

 29 kilometer   410 höjdmeter

Teknikbana
Banan startar precis vid parkeringen och innehåller hopp, 
velodromkurvor, pumptracks, drops och balansplankor.  
Öva här på olika moment du dyker på ute i spåren.

 1 kilometer   30 höjdmeter

Harsprånget
Börjar med stig längs Ölsjön. Följs av klättring på skogväg ca 5 
km. Stig längs ledningsgatan "Harsprånget". Väl på toppen njuter 
du av utsikten innan du har ett par km härlig utförsåkning ner mot 
Ramsberg igen.

 14 kilometer   180 höjdmeter
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Letar du efter något?
Ett kafé, en gruva eller
en säng för natten? 
Missa inte vår webbkarta 
där du hittar mycket mer info.
bergslagencycling.se/karta

OBS! Lederna kan dras om och stängas av under året, 
se webbsidan för uppdaterad information. Där kan du 
också felanmäla tex. saknade skyltar eller fallna träd.

OBS! Lederna kan dras om och stängas av, till exempel för 
älgjakt. Kolla alltid bergslagencycling.se för aktuell informa-
tion. Där kan du även felanmäla leder, skyltning med mera.

Öppna kartan i din mobil 
genom att scanna QR-koden 
eller läsa av NFC-taggen

Digital ledkarta & info

Welcome to Ramsberg and Bergslagen Cycling. One of the largest cycling areas in Sweden 
with over 4000 km of cycling routes for all kinds of cyclists, all over and around Örebro coun-
ty.  
Visit bergslagencycling.com for more information in English.


