
 

 

 
 
 

 
 
Dette kompendium er en del af Dansk Mountainbikes instruktøruddannelse. 
Kompendiet er skrevet og udarbejdet af Jes Dabelsteen.  
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Kompendiets forfatter - hvem er jeg?  

Jeg er læreruddannet fra N. Zahle seminarium og jeg har arbejdet som lærer de seneste år. I 
2017 startede jeg Dansk Mountainbikeskole, som en lille sidebeskæftigelse ved siden af mit 

 



 

lærerjob. Sidenhen er der kommet mere og mere at lave og i starten af 2018 er det blevet min 
primære levevej.  
Jeg startede selv med at køre MTB, da jeg var 13 år gammel og siden da har jeg dyrket alle 
former for MTB. De første år handlede det mest om at tage ud med vennerne og lege på cyklen. 
Vi anede ikke, hvad vi lavede og inspirationen til mountainbikesporten, fik vi fra VHS-bånd købt 

ved den lokale cykelforhander. Derefter blev det 
lidt mere street og dirtjump-orienteret. Da jeg var i 
starten af 20'erne fokuserede jeg meget på XC og 
jeg kørte med fuldt blus på XC-cyklen i fem år. 
Der nåede jeg bl.a at køre A-licens samt vinde et 
par små løb. 
De senere år har jeg været meget mere fokuseret 
på de tekniske elementer af MTB, hvilket har 
medført at jeg nu kører konkurrence indenfor DH 
og Enduro. 
I 2015 gennemførte jeg 
downhill-instruktøruddannelsen i Whistler 
(Instructor Development Training Program - Level 
2). Uddannelsen gav mig nyt syn på sporten, og 
hvordan man kan undervise indenfor MTB. 
Derudover gav den en masse viden, som er 
fuldstændig overførbar til den måde vi kører MTB i 
Danmark.  
De mange forskellige discipliner har givet mig en 
god og bred viden om MTB og at folks interesse 
spænder bredt. Nogle tænder på konkurrencen og 
det fysiske element, andre på leg og de tekniske 
færdigheder mens nogle finder sammenværet i 
naturen som det vigtigste. 

Mine mange år som udøver, min lærerbaggrund og uddannelse fra verdens førende MTB 
mekka gør, at jeg føler mig yderst kompetent som underviser 
indenfor MTB. 
 

Cyklen 
Trail bike eller XC cykel? 
For at kunne lære de forskellige teknikker, er det en god ide at anskaffe en cykel af nyere dato. 
Moderne cykler med opdateret geometri, dæmper og de andre mekaniske dele, kører 
væsentligt bedre end en cykel af ældre dato.  

 



 

Moderne trailbikes (en MTB med 110 - 140 mm vandring) er rigtig gode, når du selv skal lære 
teknikkerne og når du skal forevise. Er du til mere rendyrket xc, kan dette også sagtens bruges, 
men cyklen vil ikke være lige så nem og god at lære de forskellige teknikker på. Det skyldes, at 
en trailbike med mere vandring, en mere afslappet geometri, og ofte dæk med mere greb 
tilsammen gør, at cyklen tilgiver dig for små fejl. Derudover er cyklens styring sat i højsæde, 
hvilket bevirker den er nemmere at hoppe, dreje osv.  

En rendyrket xc-cykel vil derimod være hurtig og let på sporet, men den høje sadelpind og (ofte) 
lange frempind forværre cyklens styreegenskaber. Der er konsekvens med det samme, hvis du 
laver en fejl, og det kan medføre til styrt. Og dette gør rytteren mere utryg, hvilket bevirker at 
rytteren ikke er så villig til at presse sig selv for at lære nye teknikker.  

De danske spor har ligeledes udviklet sig de seneste år. De er blevet mere tekniske, hvilket 
også fordre til en moderne trailbike, hvis du vil udvikle dine tekniske færdigheder mest muligt.  

  

Cyklens geometri 
MTBens geometri har ændret sig markant de seneste år. Generelt er cyklerne blevet længere 
og de har fået en fladere kronrørsvinkel. 

Cyklens størrelse måles på flere måder, men en af de vigtigste er ”reach”.  Det er længden på 
cyklen, hvor du har to af dine kontaktpunkter, fødder og hænder. Reach måles fra krankboksen i 
en lodret linie op og så frem til toppen af kronrøret. Reach er afgørende for, at du kan køre 
ordenligt på din cykel. Igennem de senere år, er reach blevet længere og længere. Det gør, at 
man kan få en cykel med en kortere frempind, og stadig sidde og stå godt. Den øgede 
akselafstand giver cyklen en øget stabilitet ved højere hastighed. 

Reach vokser med cyklens størrelse, men der er stor forskel fra producent til producent, når 
man sammenligner forskellige rammer i en størrelse medium.  

 

Dropperpost  

Dropperpost er i dag et normalt syn på alle slags mountainbikes. Heldigvis! Denne 
“teleskop-sadelpind”  gør, at du med et tryk på en knap kan få sadlen i den ønskede højde, 
mens du stadig cykler. I det ene øjeblik kan du sidde med et tråd som en landevejsrytter, og i 
det næste øjeblik kan du have sadlen i en position som på en downhill-cykel, hvor den ikke er i 
vejen. Dropperposten bruges i dag i stor stil af selv XC-folket, som er meget vægt-fokuseret. 

Jeg anbefaler derfor klart, at du kører med dropperpost.  

Her får du lidt vejledning til indstilling af højden: 

·       Indstilling af sadlen i høj position: Sadlen skal have en højde, der svarer til, at hvis 
du placerer hælen på pedalen og pedalerer, så skal dit ben være udstrakt, når 

 



 

pedalen er længst væk fra din sadel. Dette er dog en smule individuelt, og selv 
professionelle ryttere kører med ret forskelligt setup, så prøv dig frem. 

·       Indstilling af sadlen i lav position: Dette afhænger af din benlængde og højde på dit 
sadelrør, sadlens placering på sadelpind og afstanden fra sadel til bagdæk. Jo mere 
drop du kan få i sadelpinden, jo mere rum og plads har du at bevæge dig på. Typisk 
er der plads til en dropperpost med 120 mm til 170 mm. 

·       Vinkling af sadel: Som udgangspunkt skal sadlen være vandret. Nogle enkelte har 
dog en præference, hvor sadlen vinkles  lidt anderledes, men dette er meget 
individuelt og afhænger af personlig smag og behag. 

 
  

Pedaler 
Klik eller flats - hvad er bedst? Svaret afhænger af rytteren og hvad rytteren prioriterer som 
værende vigtigst. Der er nemlig fordele og ulemper ved begge typer af pedaler.  

 

Flade pedaler 

·      Fordele: Du kan hurtigt få foden fri af pedalen, hvilket giver en tryghed. At føle sig 
tryg er altafgørende for at kunne lære nye teknikker. Du kan placere foden mere frit 
på pedalen, hvilket gør dig mere fleksibel på cyklen.  

·      Ulemper: Du kan ikke aktivere din hoftebøjer-muskel i dit tråd, hvilket gør dit tråd 
mindre kraftfuldt. . Du træder mindre godt på ujævne underlag, idet cyklen kan 
hoppe under dig og du kan dermed miste pedal-fæstet - dette gælder også ved hop. 

 
 
 

 



 

Fodposition flade pedaler 

Du skal placerer din fod ca. midt på pedalen. Tænk på du står på en stige med smalle trin. Hvis 
du står for langt tilbage eller for langt fremme, står du ikke godt. Det samme gælder med 
platforpedaler. Akslen på din pedal skal ca være 1-2 cm bag dit bredeste sted på foden. Så har 
du styrken samt du kan stadig arbejde i dit ankelled og aktivere lægmusklen 

Klikpedaler 

·      Fordele: Du er stærkere, da du kan aktiverer din hoftebøjer-muskel i dit tråd. Du kan 
træde på ujævnt underlag. Du mister ikke kontakten til pedalen på hop og ujævnt 
underlag.  

  
·      Ulemper: De kan i starten gøre dig utryg på cyklen, fordi du “hænger fast”, hvilket 

medfører du har sværere ved at lære teknikker mm. Nogle klik-systemer har meget 
lidt “float”, hvilket låser din fods position i pedalen og det gør det sværere for dig at 
roterer dine ankler i fx. svingteknik.  

 

 
 

 



 

  

Fodposition klikpedaler (klampeposition) 

Dette er meget individuelt og afhænger af, hvilken slags mtb du kører. Groft sagt kan man sige, 
at jo mere aggressivt og jo mere DH orienteret du kører, jo længere tilbage skal klampen 
monteres på skoen. Dette gør din fod stærkere og aflaster dit ankelled ved kraftige landinger. 

Kører du mere XC, kan du med fordel sætte klampen lidt længere frem. Når du sætter klampen 
længere frem, kan du bedre udnytte din lægmuskel, hvilket er vigtigt i en XC sammenhæng. Din 
klampe bør dog aldrig være længere fremme end det bredeste sted på din forfod, da du så vil 
belaste din lægmuskel for meget. Til XC anbefales det , at du har klampen 5-10 mm bag det 
bredeste sted på foden.  

Kører du mere trail eller enduro, kan du køre med klampen i en mellemting af DH- og 
XC-opsætning. 

Vinkel på klampe 

 Dette er igen individuelt. Vi går og vi løber alle på forskellige måder. Det samme er gældende, 
når vi cykler og vinklen afhænger derfor af, hvordan du er bygget. Prøv dig frem og mærk efter 
hvad der føles mest behageligt. Men ofte skal klampen pege ligefrem. 

 

Hvis du kører XC: Her anbefales klikpedaler, idet du kan aktivere hoftebøjeren. Er du 
nybegynder, eller vil du udvikle dig teknisk, er flade pedaler et godt alternativ. Det giver dig 
trygheden til at søge nye grænser. Er du helt dus med dine klik (du kan klikke ud på refleks), så 
kan du sagtens lære teknik på dem også. 

Hvis du kører freeride. Her anbefales flade pedaler, da fordelene fra klik ikke betyder noget 
her. Det er langt vigtigere, at du hurtigt kan få foden af  og så er muligheden for tricks er langt 
større. Derudover er det meget lettere at komme af cyklen i luften, hvilket faktisk ofte er vigtigt i 
freeride.  

Hvis du kører enduro.Her kan du bruge begge typer. De fleste ryttere bruger klik i denne 
disciplin. Dit tråd er vigtigt her, samt du er ude for, at du ofte skal pedalerer steder, som er 
meget ujævne. 

Hvis du kører DH. Her kan du bruge begge typer.  Kører du DH for sjov, har du større fordel 
med flade pedaler. Til konkurrencer kører størstedelen i dag med klikpedaler, men dette er dog 
individuelt og det kan også komme an på det enkelte løb - nogle ryttere kører altid med 
klikpedaler, andre kører altid med flade pedaler, og nogle ryttere skifter efter forhold. 
  

Hvilken fod bagerst?   

Alle har et “styrende” ben. I fodbold har du sikkert et ben, som du foretrækker at  sparke med - 
det samme gælder når du cykler. Her er dit styrende ben være det bagerste, når du står med 

 



 

vandrette pedaler. Enkelte kan køre lige godt uanset hvilket ben de har bagerst, men det er de 
færreste.  

Bliver du fanget med dit “dårlige” ben bagerst, kan du blive usikker og køre dårligere. Derfor er 
det en god ting at træne. I sving kan det også have betydning. Da vi arbejder med rotation i 
kroppen under sving, vil du opleve at have en favoritside at dreje til (aktive sving), og det 
skyldes ofte din fodstilling. Står du med højre fod bagerst, vil din hofte have meget nemmere 
ved at rotere mod højre. Omvendt vil din fodstilling låse dig lidt mere, når du skal roterer mod 
venstre i venstresving.  

Kan man så ikke bare skifte pedalstilling? I teorien, ja. Men i praksis sker det sjældent. Selv de 
dygtigste DH-ryttere i verden har en fast fod bagerst. I DH kommer svingene så hurtigt efter 
hinanden, at du ikke vil kunne nå at skifte pedalstilling, og derfor tror jeg, at de fleste DH-ryttere 
ikke benytter denne metode.  

 
  

Cockpit og styrbredde 

Styret 
Styret har de seneste år fået vokseværk på de fabriksklare cykler. XC-cykler kommer i dag 
typisk med en styrbredde på 70-76 cm. Nogle foretrækker endnu bredere styr og benytter helt 
op til 80 cm. De bredere styr giver dig en bedre balance på cyklen og større stabilitet. Ulempen 
er dog, at de fylder meget, og at de derved nemmere kan ramme træer, andre ryttere eller hvad 
man ellers møder på sporet. 
Bremsegreb, gearvælger, lockout mm. skal alt sammen placeres og indstilles når du modtager 
cyklen, da det er sjældent at fabriksindstillingerne passer lige nøjagtigt til dig og din kørestil. 
Især bremsegreb skal finindstilles. Vinklen på grebet skal passe, bremse-armen skal passe 
både i bredde grebdybde, så du kan nøjes med en finger på bremsen. Det er meget individuelt 
hvordan den enkelte rytter vil have sin opsætning. Rytterstørrelse, højde på sadel, styrhøjde, 
cyklens reach spiller alt sammen ind, når bremsegrebet skal indstilles.  
 
Kører du meget DH/enduro, er du ofte meget lav på cyklen og  bremsegrebene skal derfor være 
mere vandret for at bremsegrebet flugter med din underarm. Mange xc-ryttere sidder højere på 
cyklen, hvorfor bremsegrebene også er mere nedadvendte, så de flugter rytterens underarm, 
når rytteren sidder i sadlen.  
 
  

 



 

 Frempind 
Modsat styret så er frempinden skrumpet i længde de seneste år. En kortere frempind (på en 
cykel med længere reach) giver en langt bedre styring. Styringen bliver mere direkte, og 
sammen med den forlængede akselafstand (som reach giver/akselafstand) får du også mere 
stabilitet. 
  
Herunder er der en vejledende oversigt over styrbredde og frempind til de forskellige discipliner. 
  
  

Disciplin  Styrbredde Frempindslængde 

XC 70 cm - 78 cm 40 mm - 90mm (nogle 
professionnelle kører dog med langt 
mere - helt op til 120 mm) 

Trail 72 cm - 80 cm 35 mm - 70 mm 

Enduro 74 cm - 80 cm 35 mm - 60 mm 

DH 74 cm - 82 cm 10 mm - 50 mm 

  

Dæk 
Dæk har en enorm betydning for, hvordan din cykel kører, og for relativt få penge kan du fx få 
markant bedre greb. Der findes ikke dæk, der er perfekt til det hele. Det er et spørgsmål om 
præferencer og om kompromis, og det rigtige dækvalg til dig afhænger af, hvad du kører, 
hvordan underlaget er, om du vil have god rullemodstand eller godt greb, og så den måde som 
du kører på. Jeg anbefaler på det kraftigste, at du prøver en masse forskellige dæk af for netop 
at få indblik i, hvor meget det egentlig betyder for din kørsel.  

Bredde 
Det er blevet moderne at benytte en smule bredere dæk de seneste år, og standarden er nu 
2,1” til 2,6”. Et bredere dæk giver en større kontaktflade, hvilket også kan give mere greb. 
Derudover har et bredere dæk også et større luftkammer, hvilket betyder at dækket kan 
deformerer mere og derved absorbere mere. Dog er dette ikke altid en positiv effekt, da du ikke 
kan styre “rebound” i dækket. Bliver de for store, vil de komme til at fungere som en hoppebold, 
hvilket faktisk kan medfører et dårligere greb. Et bredere dæk med større luftkammer giver også 
hjulet en sammenlagt større diameter. 

  

 



 

Mønster 
Mønsteret i dækket varierer meget. Jo grovere et mønster er, jo bedre greb har du på løse 
underlag. Det er dog ikke altid gældende. Fx hvis mønsteret sidder tæt kan det “pakke mudder” 
og så gavner det ikke i lige præcis det forhold. 

Jo mindre groft mønsteret er i dækket, jo bedre rullemodstand har det. At finde det rigtige 
mønster til dit behov er så en vurdering af, hvad du  prioriterer. Godt greb eller god 
rullemodstand? Eller måske et sted i midten, som mange benytter. 

Mønsteret har særligt betydning for grebet i løse forhold, når det er mudret eller sandet. Her vil 
et dæk med et mere groft mønster, give dig bedre greb. Der findes også specielle mudderdæk, 
som har store knupper og stor mellemrum mellem knupperne, så dækket ikke pakker mudder.  

Gummiblanding 
Dette område er der mange, som ikke er opmærksomme på. Men det er ærgerligt, da 
gummiblandingen har stor indflydelse på, hvordan dit dæk arbejder. Vælger du et dæk med en 
blød gummiblanding, vil du få mere greb. Ulempen er, at rullemodstanden stiger ved en blødere 
blanding og at dækket hurtigere bliver slidt. Altså er det igen en prioriteringssag.  

Gummiblandingen har særlig betydning for dækkes greb, når du kører på klipper, asfalt (greb vs 
rullemodstand), rødder og når jorden er meget hard. Her vil en blødere gummiblanding give dig 
bedre greb.  

Sidevæg 
Tykkelsen på sidevæggen i ens dæk spiller også en afgørende rolle for, hvordan dækket 
opfører sig. Lette dæk har altid en tyndere sidevæg, hvilket gør at dækket kan flekse mere. Det 
kan være godt i nogle sammenhænge, da dækket derved kan deformere bedre over 
ujævnheder, som det kører over. Omvendt kan det også være negativt, da det så kan føles 
ustabilt i sving, da det nemmere kan krænge.  

Lufttryk  
Lufttrykket i dækket afhænger af din vægt, hvor hårdt og aggressivt du kører, hvilket underlag 
du kører på og af det enkelte dæks konstruktion. 

Er du en tung rytter, skal du have mere luft i dækkene. Er du en begynder/kører du roligt, kan 
du slippe afsted med lidt lavere dæktryk. Er du omvendt rutineret og kører aggressivt, skal du 
have mere luft i for at undgå dækket krænger.  

Er der mange sten og klipper, skal du også have et højere dæktryk for at din fælg kan holde. 
Derudover så er der stor forskel på sidevæggene på de dæk der sælges. Lette dæk har en 
meget tynd væg, hvilket gør dækket mere ustabilt, det vil krænge lettere og du vil punkterer 
oftere så hvis du kører med meget lette dæk, bør du have lidt mere luft i. 

 



 

I Danmark, hvor vi ikke har mange sten og klipper, men rigtigt meget god jord så du kan køre 
med relativt lavt dæktryk. Der findes ingen tommelfingeregel, da der er mange faktorer som 
spiller ind som fx din teknik, vægt, dækfabrikant, fælg mm.  

Vægt 
Lette dæk er hurtige at accelerer op i fart, hvilket gør dem gode til især XC. Lette dæk er 
desværre også mere skrøbelige. De vil punkterer oftere og vil nemmere gå i stykker ved flænger 
fra skarpe sten. Et tungere dæk har mere materiale og derved forstærket. De vil ofte have et 
grovere mønster, hvilket gør dem gode til trail, enduro og DH. Et kraftigt DH-dæk kan sagtens 
være tre gange så tungt som et let XC dæk. Igen er det en prioriteringssag, for hvad der er 
bedst for dig.   

Dæk - hvad kører jeg selv med?  
Som alle andre, så søger jeg det “bedste valg”.  Det er dog ret komplekst, og som tidligere 
beskrevet, et spørgsmål om kompromis. Lethed og rullemodstand vs greb og holdbarhed. Jeg 
kører stort set med samme opsætning året rundt.  

Min XC-trial cykel som jeg bruger i DK 

For: Her vælger jeg et lidt grovere dæk. Den seneste tid har jeg kørt med Maxxis Highroller 2,4 i 
max terra, som er en mellemblød gummiblanding. Dækket giver mig tilpas med greb og det er 
ikke alt for tungt. Rullemodstanden er også okay. Et lidt grovere og blødere fordæk øger dit 
forhjulsgreb betragteligt, og rullemodstanden øges kun i en mindre grad, da størstedelen af din 
vægt er på baghjulet. Derfor vælger jeg altid et lidt grovere/blødere fordæk da det samlet set 
giver mig langt bedre greb.  

 

Bag: Racing Ralph eller Recon. Disse dæk er noget mindre knoppet end mit fordæk, hvilket 
forbedre rullemodstanden. Dækkene har stadig en rimelig størrelse knopper på skulderne så 
kantgrebet stadigt er fint. Jeg kører her med en hård gummiblanding for bedst mulig 
rullemodstand. En hårdere gummiblanding hjælper desuden på holdbarheden, hvilket er rart, da 
bagdæk slides langt hurtigere end fordæk.  

 



 

 

 To forskellige dæk-modeller er efterhånden et normalt syn. Jeg har benyttet et grovere mønster og blødere 
gummiblanding til fordæk de sidste mange år.  

 

 

 

Hjulstørrelse 
I dag benyttes der tre forskellige hjulstørrelser. 26”, 650b (27,5”) og 29”. Hver størrelse har sine 
egne karakteristika, fordele og ulemper, som beskrives herunder 

26” 
Denne hjulstørrelse var i mange år MTBens primære hjulstørrelse uanset hvilken disciplin, man 
måtte køre. I dag sælges den næsten ikke mere. Den har dog et lille publikum, nemlig dem der 
elsker hop og tricks. De små hjul gør cyklen god og hurtig at lave tricks på i luften, og alle 
dirtbikes/dirtjumpere laves også primært i 26” 

 



 

Hjulstørrelsen er desuden god til børn. 

650b / 27,5 
Denne hjulstørrelse bliver ofte brugt til disciplinerne trail, enduro og DH. Størrelsen gør dem til 
en god all-rounder. De ruller udmærket, de er gode at hoppe på, de er nemme og hurtige til 
retningsskift, og de er livlige. Derudover er de stærkere og mere stive end større hjul. 

Hjulstørrelsen er en mellemting af de store 29 og de små 26 og har derfor lidt af de to 
hjulstørrelsers fordele. 

29” 
Denne hjulstørrelse er den mest brugte Danmark, og den har også de seneste år været 
dominerende inden for XC. Det skyldes især evnen til at rulle utroligt godt, samt et godt greb 
pga. den store kontaktflade. 

De er nemme at køre på, de er stabile, og du får næsten en traktor lignende tilstand, hvor du 
bare kan køre direkte gennem og over alt. De store hjul formindsker den vinkel som en 
genstand rammes med, hvilket betyder at hjulet lettere kører over de ujævnheder, som du 
møder på din vej.  

Hjulene er i dag også langt mere brugt indenfor enduro og DH. Moderne rammegeometri har 
gjort hjulene anvendelige i disse discipliner, og det er især de høje ryttere, som benytter dem 
meget her. 

Hjulene har dog nogle enkelte ulemper. De er ikke lige så stærke, de er lidt langsommere at 
manøvre rundt på tekniske sektioner (omvendt er de ekstra stabile), og så vejer de en smule 
mere. Er rytteren lille vil cyklen også føles stor og usmidig.  
  

27,5” PLUS 
Plus = ekstra brede dæk. De er typisk 2,8-3,0” i bredde. Det store luftkammer på de brede dæk, 
giver dog også noget dybde i dækket, hvilket betyder, at et 3,0” dæk næsten har samme 
ydrediameter som et 29 hjul med 2,1” dæk. Cyklerne er specielt konstrueret til plus, da 
bagrammen skal kunne rumme de store dæk (og ligeledes med forgaflen). Plus-cykler har et 
meget godt greb, da de store dæk giver en stor kontaktflade. De er dog ikke helt  lige så letkørte 
som en normal mtb med normal dækbredde, men de kan dog stadig være overraskende 
hurtige. 

Pluscykler egner sig godt til nybegyndere, eller folk som godt kan lide at lege på cyklen samt 
meget tunge ryttere.. Fælgene er brede, og da de kun er 27,5” er de også lidt stærkere, hvilket 
er et af de områder der bliver hårdt presset af en tungere rytter.  

 

 



 

Dæmperopsætning  
Nogle personer elsker at nørde det, andre kører blot med den indstilling, den nu engang kom 
med. Det er dog min erfaring, at man kan forhøje sin køreglæde ved at få dem indstillet 
ordentligt. Ja faktisk ikke bare forhøje glæden, men også forbedre din egen kørsel. Markant! 
Nye moderne dæmpere yder en sublim dæmpning hvilket giver dig øget kontrol og øget greb, 
hvilket kan medføre højere fart eller mere sikkerhed. Derudover øger de komforten markant, 
hvilket også er værd at tage med.  

 

Luftfjeder  
Størstedelen af alle forgafler og bagdæmpere (af de cykler der bliver solgt i DK) er med en 
luftfjeder. Altså ikke nogen rigtigt fjeder men i stedet har de et luftkammer som virker som fjeder.  
Den skal indstilles efter din vægt og din kørsel. Mange rammeproducenter har en guide til 
cyklens sag. Sag er den del som dæmperne synker ned i affjedringen med, når du sidder med 
alt din vægt og grej på cyklen. Ideelt set skal du stå i din angrebsposition ved indstilling af sag.  
Normen for sag er 20-35% - hvor meget du skal køre med er en smagssag samt den kinematik 
din cykel har. Altså findes der ikke nogen mere præcis guide til opsætning, da det er så 
personligt.  
Indstilling: 

 



 

● Prøv en tur med 20 % 
● Prøv igen  en tur med 35 % på samme rute.  
● Prøv igen med 27,5%.  
● Finindstil til dit sweetspot 

 
Nu kender du følingen, med de fordele og ulemper der er ved forskelligt sag niveau. 
Du vil hurtigt mærke, hvordan dæmperne arbejder forskelligt. Ved 35% vil den mere være klister 
til jorden og den vil absorbere mere og bedre de små ujævnheder, og derved vil cyklen føles 
mere rolig og kontrolleret. Omvendt vil den også føles mere blød og tung, når du træder i 
pedalerne. Det mærkes især, når du står op og træder. Ved 35 % vil cyklen heller ikke føles agil 
og “frisk”. 

Compression - lock out  
Compression og lock-out er en og samme ting. På nogle modeller kan du indstille den i små trin, 
på andre modeller er der to eller tre trin. Compression virker ved, at den kan blokere en 
mængde olie og derved kan lukke gaflen. Du kan styrer hvor fast den skal være, alt fra helt 
åben til (næsten) helt lås . Hvis den står på helt åben, vil den føles blød og eftergivende, og det 
er her den skal være, når du fx kører ned af bakke. Mange MTBer kører med deres dæmpere 
den åbne indstilling altid. Andre ryttere, typisk mere XC-løbsorienterede bruger 
compression-mulighederne meget, når de cykler, da kørselsøkonomi spiller en enorm rolle. 
Derfor ses remotes ofte på deres cykler, så de fra styret kan indstille dæmpernes hårdhed med 
et snuptag, og uden at give slip på styret. En fast eller låst affjedring bevirker, at dæmperne ikke 
tager noget af den energi, som ellers ville havne ude i hjulene, og derved vil du med en 
hård/fast affjedring kunne køre lidt lettere op ad bakke.  
Indstilling: 

● På nedkørsler og meget ujævne steder: Åben (blød) 
● På almindelige danske spor: Åben (blød) eller på mellem, hvis du er meget OBS på 

kørselsøkonomi. Det skal nævnes, at du generelt får dårligere greb, selv på flade og ikke 
tekniske steder.  

● Opkørsler: Åben er igen en mulighed. Det giver baghjulet markant bedre greb, og der vil 
derfor ikke så nemt skride rundt. Mellem er ofte en rigtig god løsning her. Så vil du 
stadig have masser af greb, men afjeddringen vil være lidt hårdere, og derved vil den 
ikke stjæle så meget energi. Låst er bestemt også en mulighed, især hvis opkørslen ikke 
er teknisk. Derudover er det meget rytterbestemt. Mange af de dygtigste XC ryttere kan 
nemt kompensere for en smule mindre greb, og de kommer ofte fra en HT, hvor den jo 
altid er helt fast i bagenden. Derfor kan det for dem, være den hurtigste mulighed med 
en låst affjedring op af bakke.  

Det skal til slut siges, at ovenstående blot er nogle guidelines. Det er meget individuelt, hvad 
den enkelte rytter foretrækker.  

 



 

rebound  
Rebound, som indstilles via den røde knap på din dæmper, har en af hovedfunktionerne  for 
affjedringen. Den holder igen på den energi, som støddæmperen lige er blevet udsat for, hvilket 
giver den rolige og stabile fornemmelse, som vi søger via vores affjedring. Hvor hurtigt 
dæmperen skal rette sig ud, afhænger altså af hvor meget rebound du har indstillet din dæmper 
til at have. 

 
To producenter, to forskellige måder at vise indstillingen af rebound på. Rock shox (højre 
billede) har en smart illustration af en Jackalope (fabeldyr) og en skildpadde, hvilket er en 
simpel og god måde at forklare hurtig og langsom rebound.  
  
Indstilling af Rebound  
Dette er igen ret personligt. Mit råd til dig er, at prøve dig frem via denne metode.  

1. Find en rute med hop og nedkørsler med ujævnheder hvor farten er høj.  
2.  Start med max skildpadde (+) og prøv en tur med dette 
3. Derefter en tur med max jackalope (-) Dette giver dig en ide om hvad de to forskellige 

indstillingsmuligheder gør 
4. Prøv nu en tur i midten af indstillingen. Altså hvis din forgaffel har 14 rebound-clik, så 

prøver du en tur på 7. 
5. Prøv derefter en tur med lidt langsommere  
6. Og igen en tur med lidt hurtigere.  
7. Nu har du en fornemmelse af hvad der er godt og hvad der er skidt. Finjuster indtil du 

synes det virker bedst  
 

 



 

 
 
  

Læring  
At lære fra sig kan være lige så udfordrende, som det at lære selve teknikkerne. Og vigtigheden 
er lige så stor, hvis ikke større.  
Jeg vil kort beskrive nogle vigtige områder, som du skal have fokus på, for at  skabe gode 
forhold for læring, når du underviser i teknik på mountainbike.  
 
Alt i hæftet er tiltænkt en situation, hvor der undervises i MTB-teknik.  
 

Tryghed vs udfordring  
For at lære de tekniske færdigheder er det vigtigt, at rytteren er tryg. Er man utryg ved en 
øvelse, så fjernes fokus fra målet med øvelsen til tanken om, hvad der kan gå galt. Og derved 
kan rytteren ikke koncentrer sig om den enkelte øvelse. Nogle ryttere kan godt lære mens de 
bliver presset mens andre lukker helt ned. Det er en vurdering, du som underviser skal tage af 
den enkelte rytter.  
Alle øvelser i dette kompendium er derfor opbygget i dele. Dine ryttere opnår størst succes, når 
de føler sig nogenlunde trygge samt udfordres i et passende niveau. Et passende eller optimalt 
niveau kan defineres som 50% chance for succes ved den enkelte øvelse. Dvs, at hvis øvelsen 
bliver for svær, så mister rytteren motivationen for at lære øvelsen. Bliver øvelsen for let, så 
bliver det kedeligt, og så vil rytteren igen miste motivationen. Ovenstående er dog stærkt 
eksemplificeret og blot en vejledende guide, da virkeligheden er meget mere kompleks.  
 
Herunder ses den zone, som rytteren har de bedste forudsætninger for indlæring. Det er en af 
dine fornemste opgaver at ramme dine rytteres rette niveau, hvilket er en kunst i sig selv.  
 
 

 



 

 
 
 
Og det er netop her, at udfordringen som træner kommer ind i billedet. For hvordan sørger man 
nu lige for, at ens hold bestående af 10 med forskelligt niveau bliver passende udfordret? Det 
korte svar er undervisningsdifferentiering!  
 
 

undervisningsdifferentiering  
Undervisningsdifferentiering betyder, at alle ryttere skal nå samme læringsmål, men at de får 
mulighed for at nå målet på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge 
undervisningen på forskellige måder kan der tages hensyn til rytterens tekniske færdigheder, 
læringsstile og/eller sociale forudsætninger. Og hvordan gør man det i praksis? Et eksempel 
kunne være, at hvis du skulle undervise i nedkørelsesteknik, så finder du en bakke med 
forskellige linier og sværhedsgrader. På den måde kan du sende dine rytteren ned over den 
rette linie, som har et passende niveau til den enkelte rytter. Du vil også kunne gøre det 
omvendt, altså alle skulle køre den samme linie, og i stedet fokuserer på differentier på 
rytternes hastighed og feedback hertil. 

 



 

At differentiere sin undervisning kræver mere af træneren. I stedet for at skulle finde én linie på 
bakken med passende niveau, skal man nu finde flere linier, samt forklare dette til sine ryttere. 
Det kræver også kendskab til dem man underviser. Eller rettere -  det hjælper gevaldigt at 
kende de ryttere, man skal undervise, så man derved kan forberede sig.  

I praksis kan niveaudeling af hold være en super måde at lave undervisningen på. Derved er 
det en mere homogen gruppe man har med at gøre, og derved kræves der mindre 
differentiering, hvilket gør undervisningen langt nemmere at udføre.  

Med udgangspunkt i for eksempel rytternes læringsstile kan træneren udvikle og afprøve 
metoder til at forklare det tekniske stof på forskellige måder eller give feedback til rytterne på 
forskellige måder. Det hele er en proces som tager tid og erfaringer 

Hvem får størst succes med tekniktræningen 
Det er min erfaring, at der er stor forskel på hvem som får meget ud af tekniktræning, og hvem 
der får knap så meget ud af træningen. Jeg vil herunder beskrive de typiske træk, som de 
ryttere der lærer meget, og de ryttere som lærer knap så meget.  
 

Tid og gentagelse 
En anden vigtig faktor for succesfuld indlæring, er at rytteren er villig til at bruge tid og kræfter 
på at indøve teknikkerne. Det er i virkeligheden ret enkelt. Det rytteren kører, træner og bruger 
tid på, ja det er også det rytteren bliver dygtig til.  
Når man så blander køreteknisk undervisning ind i det, så har man en formular som giver 
resultat. Det er min opfattelse, at mange ryttere ikke selv træner det tekniske nok. Måske fordi 
de ikke helt ved, hvordan de skal gribe det an, måske er der ikke nok tid i en travl hverdag, eller 
måske har det bare ikke interesse.  
 
Viljefasthed  
Vi kender dem sikkert alle. Altså typen der bare bliver ved og ved, indtil de har opnået, det de 
vil. Nogle personer besidder denne viljefasthed mere end andre. Men er man en af de heldige, 
som besidder denne viljefasthed, så har man gode chancer for at bliver en dygtig rytter. Stort 
set alle talenter og sportsstjerner - uanset hvilken disciplin man måtte udøve - så er viljefasthed 
noget som de alle besidder meget af.  
 
Automatiserede bevægelse: Flere gange i dette kompendie vil jeg nævne “automatiserede 
bevægelse”. Ved en automatiserede bevægelse forståes at man laver bevægelsen pr 
automatik. Vi gør det konstant i vores hverdag. Fx når du skriver på et tastatur, børster tænder 

 



 

eller skifter gaer i din bil. Du gør der sikkert også, når du træder i pedalerne. Hver pedaltråd du 
tager, tænker du ikke over. Kroppen gør det ligesom bare af sig selv, og så er er bevægelsen 
automatiseret. Vi lærer at automatiserer vores bevægelser, når vi gentager dem nok gange. Og 
netop dette er en nøglefaktorer for succes af teknikkerne. Vi skal være villige til at træne dem 
igen og igen. Ellers kommer de bare ikke ind og bliver automatiseret.  
 

Teknik-lagkagen - hvordan virker den  
At køre MTB er krævende motorisk, og mange af teknikkerne er svære at lære idet de kræver 
komplekse bevægelser, som skal eksekveres hurtigt og med rette timing. Når du skal videregive 
disse teknikker/bevægelser/øvelser mv. til en gruppe kan følgende redskaber/metoder tages i 
brug som hjælp til at bryde øvelsen op, og dermed gøre det nemmere at lære. 
 

 
 Et eksempel på en af Teknik-lagkagerne. Du starter fra bunder - ligesom når du laver en 
lagkage, og ellers bygges der på lag for lag.  
 
I dette kompendium har jeg udarbejdet “teknik-lagkagen” som bruges til at illustrere hver enkel 
teknik. Jeg har så delt teknikken op i dele (eller lag som i lagkage). Hver del kan trænes 
individuelt med deløvelser. Modellen er enkel. Du starter fra bunden, ligesom når du laver en 
lagkage. Og så bygger du ellers lag for lag på. Når dine ryttere har styr på det ene lag, kan du 
så tage dem videre til det næste lag. Progression til de forskellige øvelser sker i en naturlig 
udvikling, og ofte starter du med det nemmeste, og så bygges der på. Jo mere der bliver bygget 
på, jo sværere bliver øvelsen.  
 

 



 

I praksis kan du sagtens komme ud for, at nogle af delene/lagene er overflødige til dem du 
underviser, hvis de besidder et højt niveau. Men kommer du igennem hver enkelt lag med dine 
ryttere, så er du sikker på, at du har fået det hele med.  
 
Teknik-lagkagen er også et hjælpemiddel til træneren. Den virker som en huskeliste, til de 
forskellige teknikker. Derudover hjælper den træneren til at analyserer de enkelte elementer 
hver teknik indeholder. 
 

‘Vis–fortæl–vis’ metoden 
  
Når du starter op på ny teknik, så er det altid en god ide, at vise den færdige teknik for holdet, 
så alle er klar over, hvad de skal træne hen imod.  
Jeg plejer at gøre følgende: 
 

1. Forevise den færdige teknik eksemplarisk for holdet. Placer gruppen så alle kan se, og 
forevis teknikken tæt på. Giv dig god tid og forevis gerne et par gange.  

2. Gennemgå (hvert) lag med vis-fortæl-vis. Herefter skal rytterne på holdet øve samme 
lag. Fortæl om teknikken/deløvelsen 

3. Når alle lagene er gennemgået og øvet sammensættes det til den færdige teknik 
(del-del-hel metode).  

 
 
Denne fremgangsmåde er simpel og god, fordi dem der ikke kender teknikken, vil få en 
visualisering af teknikken inden den bliver forklaret med ord, hvilket kan hjælpe til forståelsen, 
når du forklarer teknikken.  

 



 

 
Foto: Jes Dabelsteen 2015. Vi øver os i formidling. Whistler MTB instruktøruddannelse  

Øvelse.  
Efter “vis-fortæl-vis” skal der nu øves. Det er aldrig nok med blot bare at forevise og forklare, 
læringen kommer først når eleverne selv får lov til at prøve. De skal mærke det på egen krop, se 
det, og blive bevidst om hvad de gør. Nogle øvelser/deløvelser er endda meget motorisk 
krævende og kræver mange gentagelser før succes. 
 

Feedback  
Feedback er yderst vigtigt for en god udvikling. Ofte kan der bruges video-analyse undervejs. 
Dette siger ofte mere, end hvad vi vil kunne sige med ord, og med moderne mobiltelefoner som 
har gode skærme og kamera, kan det være en stor hjælp. Hvis det er en større gruppe du 
underviser, kan du også sætte dem op i par, og lade dem analyserer hinanden. Dette giver 
utroligt meget også at skulle analyserer andre og deres teknik, samt det frigiver tid til dig som 
underviser, til at yde ekstra hjælp, til dem der har brug for dette.  
 
  
  
 
  

 



 

‘Del–del–hel’-metoden 
Lagkagen ligeledes bygget op af “del-del-hel” metoden.  
 
Metoden er god når du skal undervise i komplekse teknikker. Her er det en fordel at dele 
øvelsen op. Ved at bygge et lag på af gangen kan du gøre  de komplekse teknikker nemmere at 
lære. Byg på med en del af teknikken af gangen og gentag indtil rytteren kan den. Derved 
kommer der ikke for meget nyt på en gang, og du undgår at at rytteren ikke kan overskue 
øvelsen.  
Hvor mange dele du deler teknikken op i afhænger af dem, du underviser. Nogle har brug for at 
gennemgå alle lag og have mange deløvelser , mens andre straks kan teknikken blot ved at se 
underviseren forevise.  
 

Perception - følelse gennem cyklen  
“perception, sanseiagttagelse, erkendelse af verden gennem sanserne. At percipere er at se, 
høre, føle, smage eller lugte.” 
Dette område er ofte ikke direkte omtalt i en undervisningssituation, men emnet er yderst 
relevant i analysen af en rytters måde at køre på. Min erfaring er, at følingen med cyklen og 
underlaget er en lang og kompleks indlæringsstige. Og den komme med tid og gentagelser 
samt de rigtige øvelser. Det handler især om at finde grænsen mellem greb og underlaget, og 
her spiller erfaring med de forskellige slags underlag i forskellige vejrforhold særligt ind.  
Jeg har set mange ryttere, som ikke besidder nogen flot skolet teknik, men som besidder en 
fantastisk god perceptions-evne. Altså de evner at køre deres cykel til grænsen af hvad deres 
cykler kan give dem af greb, og derved kører de hurtigt. Omvendt ser jeg også ofte ryttere, som 
har været på masser af kurser og undervisningstilbud, og som kører flot og skolet, men som 
kører langsomt. De mangler at “træne” deres føling på cyklen og lærer om cyklens greb.  
 
Jeg beskriver dette emne, da det er ofte set i miljøet, og derfor bør det også italesættes. Med til 
dette, skal du også altid se din ryttere an. Kører de, fordi de godt kan lide fart og evt 
konkurrence, eller kører de for motion, og herunder er sikkerhed en vigtig faktor for dem.  
 

Perceptionsøvelser  
Nogle øvelser i dette kompendie, vil jeg definere som perceptionsøvelser. Altså øvelsen i sig 
selv er ikke en teknik, man skal bruge i skoven, når man bare kører normalt. Det er nøje 
udvalgte øvelser, som virkelig træner din perception/føling med cyklen. Og det vil give rytteren 
en indirekte forbedret køreevne og gøre rytteren i stand til at køre tættere på grænsen. Jeg ser 
stor værdi i at træne dette separat ind imellem. 

 



 

 
Du finder beskrivelserne af nedenstående øvelser sidst i hæftet.  

● Steer whith the rear  
● Foot Out  
● Snake Skit  

 
 
 
 

 Tekniske færdigheder  

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  

  
 
 

Angrebsposition 
Angrebspositionen er din udgangsposition for næsten alle teknikker. Når du kører stærkt og det 
går ned af bakke skal du søge ind i denne position. Angrebspositionen bliver ofte også kaldet 
grundposition eller neutral position. De er dog ens. Og hvorfor navnet “angrebsposition? Det er 
selvfølgelig fordi, at det er den position du angriber sporet med i stedet for at prøve at overleve 
det.  

 



 

  

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  
I denne position kan du bedst muligt trykke og absorbere underlaget med arme og ben, og du 
kan dermed få øget kontakt til underlaget hvilket giver mere greb og kontrol. Derudover står du i 
en position, hvor du er stærk og balanceret og derfor vil kunne tage imod slag og stød fra 
underlaget. Du er centreret på cyklen, så du kan bevæge dig frem, tilbage og fra side til side på 
meget kort tid. Derudover er dit tyngdepunkt lavt, hvilket er en fordel i sving, ved nedbremsning 
mm. 
 
Angrebsposition - Tekniklagkage  
 
 
  

 



 

 

 
Del 1. Pedalstillingen og vægt på fødder: Dine pedaler skal være vandrette. Stå i pedalerne 
med hele din vægt, så dine hænder er helt lette på styret. Du må gerne slappe af dit ankelled, 
så du derved dropper hælene, og dette er især gældende, når du kører ned af bakke. 
I praksis er din pedalstilling ikke altid helt vandret, og det er ok. Det vigtigste er, at du står med 
50/50 procent vægt på hver pedal. Nogle gange kan man ikke helt undgå, at have vægt på 
styret, det sker helt naturligt når du fx trykker forhjulet ned i et hul, eller hvis du bremser hårdt på 
en bakke. Men prøv så vidt muligt, at have så meget af vægten som muligt i pedalerne. I praksis 
betyder det også, at din position på cyklen kan varierer efter bakkens hældning. Jo stejlere den 
er, jo længere tilbage og ned skal du i din angrebsposition.  
 
Del 2. Knæ: Lad knæene pege ud af til hver sin side (kaldet ”Cowboyknæ”). Dette giver dig 
mere plads til at cyklen kan bevæge sig under dig, når du cykler, og det er brugbart under sving 
(kantning).  Bøj en anelse i knæleddet så du ikke står med helt strakte ben. En typisk fejl er, at 
folk står med ”knæ-over-tæer” på den forreste fod. Knæet på din forreste fod skal være bag dine 
tæer.  
 
Del 3. Overkrop og hofte: Søg ned med overkroppen og lidt tilbage med hofterne. Vægten skal 
stadig være i fødderne. Søg evt. lidt tilbage med bagdelen, hvis du har vægt på styret. Cyklens 
geometri spiller en stor rolle her. Er styrhøjden høj, så vil du stå en smule højere i din 
angrebsposition. Enduro-cykler er typisk noget højere end en XC-cykel, og derfor kan billedet af 
rytterens angrebsposition godt variere. Lav evt. et lille lændesvaj, så du generelt står med rank 
ryg. Du skal dog ikke nødvendigvis altid have en helt rank ryg, da du kan opnå større 
rækkevidde med en bøjede ryg. Se evt launch drop teknik  
  

 



 

  
Del 4. Albuer: Dine albuer skal pege lidt ud til siden, så du er stærkest. Forestil dig, at du skal 
lave en armbøjning på styret. Hvor meget de skal ud varierer lidt fra person til person. Dog skal 
albuerne ikke helt ud med en vinkel på 90 grader til overkroppen, da du her både vil komme for 
langt frem med overkroppen, og derudover vil det være belastende stilling at køre i længere tid 
af gangen.  
Du skal tænke på, at du også skal kunne slappe lidt af, og at positionen skal være behagelig at 
være i, da du kommer til at bruge meget tid her.  
 
Hænder:  
Dine hænder er ofte et overset område. Men det det har en stor betydning til hvordan dine 
albuers position. Er dine albuer for langt ind mod kroppen kan det skyldes det dit greb på 
håndtaget.  
Som på billedet her viser, så skal gribe om håndtager med en vinkel svarrende til din vinkel i din 
underarm.  
 
Dine håndrodsknogler skal være parallelle med din underarm. Derved vil du komme naturligt ud 
med albuen og ikke belaste håndleddet unødigt.  
 
 
 
 
 

 

 



 

Foto: Vital MTB. På billedet ses Gee Athertons skadet hånd. Velcro hjælper til at holde hånden på plads grundet 
mindre styrke. Læg særligt mærke til vinklingen af velcro på handsken. Her ses det tydeligt, det skrå greb som man 

skal have på håndtaget.   
 
Del 5. Absorber og tryk: Når du står i din angrebsposition, kan du absorberer underlaget ved 
at give efter med arme og ben. Omvendt kan du også trykke cyklen ned i underlaget. Dette 
lyder umiddelbart simpelt, men det er en færdighed, som tager lang tid at mestre. Og det er 
faktisk hele ideen bag din angrebsposition - ved at bruge dine arme og ben som affjedring har 
du ikke bare 100 mm (eller hvad du nu kører med) affjedring, men nærmere 500 mm affjedring, 
som du kan trykke og absorbere med. Det gør, at du kan klare store slag fra underlaget og køre 
over store forhindringer mm.  
At absorberer og trykke de rigtige steder, er en færdighed som tager tid at lære. Kroppen skal 
tilvænne sig dette. Den bedste og hurtigste måde at lære det på, er ved at tage på et pumptrack 
og øve.  

Alternative øvelser til angrebsposition  

Flaske på nakken  
Anvendelsesområder: Angrebsposition 
Øvelsen kan tilpasses i 
niveau ved at bruge 
jævne eller mere ujævne 
underlag. Tril over det 
udvalgte underlag mens 
du holder flasken på 
ryggen. Flasken forbliver 
kun på ryggen, hvis du 
holder din overkrop i ro. 
Altså skal du absorbere 
underlaget med arme og 
ben, så godt du kan, for 
at holde overkroppen 
stiller nok til at flasken 
ikke falder af.  
Øvelsen er god, da du 
træner at have en rolig 
overkrop, og en rolig 
overkrop hjælper til kontrol.. Øvelsen fungerer godt til børn og nybegyndere. 
 

  
 

 



 

 

Hold på kæppen-øvelsen ;) 
Anvendelsesområder: Angrebsposition  
Øvelsen kræver en makker. Sammen skal de holde på en kæp, gerne med ca samme 
grebs-brede som deres styr. Først skal den ene person agere “underlag” og skubbe og hive i 
kæppen, mens den anden person skal køre med stive og ikke absorberende arme. Straks vil de 
mærke, at det ikke er til at holde balancen og at overkroppen bevæger sig ukontrolleret rundt.  
Efterfølgende gør de det samme igen, dog med en enkelt væsentlig undtagelse. Personen der 
agerer rytter skal denne gang have bløde og absorberende arme. Nu vil han være i stand til at 
absorbere 
“underlagets” skubben 
og trækken og vil stå 
balanceret og 
kontrolleret.  
  
Formålet med øvelsen 
er at vise fordelen ved 
at have absorberende 
arme, og at det vil 
give rytteren kontrol 
på ujævnt terræn.  
I øvelsen bytter 
rytterne undervejs. 
Øvelsen fungerer godt 
til nybegynnere og 
børn.  

 

Pumptrack  
At kører på en en “pumptrack” er en genial måde, at lære “laget - absorber og tryk”. Derudover, 
så er du nødsaget til at stå rigtigt i din angrebsposition, for at at få “pumpene” til at fungerer. Da 
størstedelen af din energi til pumpet kommer fra benene, så vil du ret hurtigt søge ind i den 
rigtige position helt naturligt.  

 



 

  
 
Her ses et pumptrack fra Hillerrød. Banerne findes i dag i mange byer landet over.  
  

Passivt sving 
Denne svingteknik er basis og bruges af alle. Metoden er enkel og meget begyndervenlig.  

 



 

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  

Derudover er det en energi-økonomisk måde at dreje på - altså du skal ikke bruge meget energi 
for at dreje på denne måde. Din vægt bæres primært af sadlen, hvilket bevirker du kan slappe 
af i benene.  Teknikken bruges især i sving som er jævne og nemme som fx en grusvej. Det 
passive sving ses ofte i XC sporten. Svingteknikken egner sig også godt til sving, som køres 
med lav hastighed. 

 
 

Tekniklagkage - Passivt Sving  

 



 

 
 

Del 1. Siddende position: Du sidder i sadlen. Søg gerne ned med overkroppen for at få et 
lavere tyngdepunkt. Ryk dig gerne lidt ud på siden af sadlen, når du drejer. Altså hvis du svinger 
til venstre, så sætter du dig lidt ud mod den højre side af sadlen.  
 
Del 2.  Lodret pedalstilling: Din pedalstilling skal være lodret. Hvis du drejer til højre, skal din 
højre pedal være oppe og omvendt. Dette bevirker også, at du slappe helt af i det bøjede ben, 
og lede vægten over til det udstrakte ben.  
 
Del 3. Knæ: Søg ud med dit inderste knæ mod svinget (altså dit højre knæ, hvis du svinger til 
højre). Du bruger det primært til at holde balancen med. 
 
Del 4. Linievalg: At finde den rigtige linie, er en videnskab sig selv, og der findes utallige sving 
og utallige linier. Generelt til denne teknik bør du søge efter den store linje og åbne svinget op 
så meget som muligt. Men det er langt fra alle sving som skal køres sådan. Det enkelte sving 
med dets kontur, underlag, hældning mv. bestemmer linjen.  
I forbindelse med linievalget skal du  kigge frem og mod udgangen af svinget. Det hjælper dig til 
at holde den rigtige linie. Kigger du ikke langt nok frem, kan du ikke nå at imødekomme 
forhindringerne på sporet. 
  
Del 5. Sammensæt: Sammensæt alle delene, og du har det passive sving.  

 

 

 

 



 

 

 

Aktivt sving 
Denne teknik er en overbygning til det passive sving. Svinget benyttes når et sving er mere 
udfordrende og teknisk. Det kan eksempelvis være i en situation, hvor underlaget er mere løst 
eller ujævnt.  

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  

 

Det aktive sving bruges især på nedkørsler, hvor farten er høj. Derudover er teknikken god til 
små hurtige og korte sving.  
Den sidste del (trykpunkter) udgør kronen på værket. Når du mestrer at trykke cyklen ned i 
underlaget, vil du kortvarigt kunne dreje skarpere. Det egner sig især til at lave små korte men 
skarpe sving - selv med høj fart. Ud over at det er en meget effektiv måde at dreje på, så er det 
sjovt at udøve. Man kan mærke, hvordan dækkene skærer sig ned i underlaget, og at man 
nærmest laver spor der ligner bremsespor. 

 



 

Teknikken er meget anvendeligt mange steder i skoven, hvis du kører DH eller enduro, eller 
hvis du fx kommer for sent ind i et berm. Den korte plads du har at dreje på gør, at du skal 
presse cyklen hårdt for at opnå nok greb til at komme rundt. 

Jo hårdere du presser, jo mere greb vil du få. Man kan sammenligne det med en formel-1 bils 
downforce, her får du det grebet kortvarigt. Men selvom det er kortvarigt, kan du få stor gavn af 
teknikken og dreje meget på lidt plads og kort tid. 

Det aktive sving skal ses som en teknik, som du bruger i samarbejde med liniens kontur. Dvs. 
huller, rødder og sten skal du være let på, mens hvor der er godt greb (jordstykkerne) skal du 
ofte vær tung. Det der også sker i praksis er, at du deler svinget op i flere små sving. I stedet for 
at have en linie som en “rund bue” i svinget, vil du i stedet have nogle få men mere skarpe 
sving. Derved kan du bedre styre uden om diverse forhindringer.  

 
 OBS: For at denne drejeteknik fungerer bedst, skal du køre med lav sadel eller dropperpost.  

 

  Tekniklagkage - Aktiv Sving  

 

 

 

Del 1. Angrebsposition: Svinget skal køres i angrebsposition. Du skal holde den “vandrette” 
pedalstilling igennem hele svinget. Om pedalstillingen er 100 % vandret er ikke så afgørende, 
men det vigtige er, at din vægt på pedalerne er 50/50, da det giver den bedste balance og 
styrke. Til det aktive sving er det særligt vigtigt, at du er meget lav i din position. Det giver dig 

 



 

mulighed for at søge længere ud med knæ, hvilket giver dig mulighed for mere kantning. 
Derudover får du også et lavere tyngdepunkt, som altid er godt når det komme til sving.  

 
Del 2. Ud med knæet:  Når du drejer, skal dit knæ søge ud til siden. Hvis du drejer til højre, 
skal dit højre knæ altså søge ud til siden. Dit venstre må gerne søge med.  
 

Del 3. Kante cyklen: Kant cyklen så meget, som der er plads til. Din sadel skal helt ind og 
ramme mod dit inderlår. Kantningen kommer via styret, og du vil derfor få mere vinkel på dit ene 
albueled end det andet. Når du kanter cyklen, får du din vægt mere ind over cyklen, og det har 
sin klare fordel, når dækkene begynder at skride lidt på løst underlag. I stedet for cyklen skrider 
væk under dig, vil du mere skride lidt med cyklen. Det betyder i praksis, at du nemmere kan 
køre til grænsen, uden at der sker dig noget. Når cyklen begynder at skride har du stadigt vægt 
på hjulene, da du stadig er over cyklen, og derved kan du rette lidt op for at genvinde grebet. 
  
Del 4. Roter kroppen: Rotationen starter helt nede i dine ankler, og videre op til dine hofter. 
Tænk på at du skal pege med navlen mod udgangen af svinget. Dette skaber en rotation i din 
overkrop, som hjælper dig med at dreje.  Det er vigtigt at rotationen kommer fra hoften samt 
ankeledet, og ikke fra rygsøjlen. Rykken skal altså holdes rank for derved at yden den bedste 
støtte og styrke til din position på cyklen. Rotationen hjælper dig også til at få knæene ud til den 
side, som du vil dreje mod.  
  
Pedaler og float: Da rotationen starte helt nede fra dine fødder og derved pedaler, har det en 
betydning hvilken slags pedal du benytter. Nogle kliksystemer kører med meget lidt “float” som 
er udløsnings-vinklen. En meget lille vinkel gør, at din fod vil være mere låst på pedalen. Crank 
Brothers har et system, som giver dig helt op til 20 graders “float” før du klikker ud, hvilket giver 
dig en stor fordel til at rotere foden, når den er klikket i pedalen.  
 
 Angrebsposition, ud med knæ, kantning og rotation ovenstående sker i starten af svinget. 
Igennem svinget vil din rotation blive mindre og mindre, og til slut i svinget vil du igen så lige på 
cyklen.  
 

 



 

 
           Rotation i starten af svinget                    vs       stå mere lige i slutningen af svinget  
 

Del 5. Tryk:  
Du kan både lave et tryk på cyklen ud fra din position i det aktivie sving, du kan også bare lave 
det ud fra din angrebsposition. Trykket skal primært komme fra dine ben.  
Vær opmærksom på at lige efter at du har presset cyklen ned i underlaget, så vil du i en 
tilsvarende kort periode (1 sekund ca.) være “let” på cyklen, og dermed ikke have meget greb. 

 Alternative øvelser til aktive sving  
● Death Grip (se afsnit med øvelser og lege) 
● Chainless race (se afsnit med øvelser og lege) 

 
 

Nedkørselsteknik 
Nedkørselsteknik er et stort område, og er en blanding af mange teknikker, som skal bruges på 
kryds og tværs. 

 



 

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  
Her er det særligt din angrebsposition, din bremseteknik og din svingteknik (da der ofte er sving 
på nedkørelserne) som bliver brugt skiftevis eller samtidigt på bakken.  
At mestre nedkørelsesteknik er ikke bare det samme som at lære fx et bunnyhop. Her kræves 
der gentagelser på gentagelser, og det er en af de ting, som tager flere år at bliver rigtigt dygtig 
til, da det er en kompleks størrelse og som kræver viden indenfor mange forskellige områder.  
 

 



 

 
Del 1. Angrebsposition: Positionen er nogle gange lidt anderledes når du kører ned af bakke. 
Når du angriber terrænet skal din position være som hvis du kørte på flad vej. Altså midt på 
cyklen og vægten på pedalerne.  
 
Del 2. Bremseposition: Bremser du på bakken, så ryk dig lidt tilbage. Du skal stadig have 
vægten i fødderne og ikke på styret. Hvor meget du skal rykke tilbage afhænger af bakkens 
hældning og af hvor meget du bremser. Kører du med høj sadelpind bør du ikke komme ud og 
hænge bag den, da din position bliver låst på cyklen og derfor ikke har mulighed for at trykke og 
absorberer med arme og ben. Gør dig i stedet få lav som muligt for at kunne bremse og holde 
tyngden nede og tilbage  
 
Del 3. Bremsezoner: Når du kører ned af bakke, og du skal holde farten nede, er det bedst at 
bremse i små korte perioder (bremsezoner), og ikke konstant ved at file på bremsen. Det er 
selvfølgelig ikke altid at nedkørslen tillader dette, men hvis den gør, så vil du kunne komme 
nemmere ned. Og det skyldes flere ting. Når du bremser komprimeres din affjedring, samtidigt 
øges presset forfra hvilket bevirker at der kommer større friktion mellem inderben og yderben på 
din gaffel, hvilket alt sammen bevirker, at din affjedring ikke arbejder nær så godt. Det er derfor 
bedre  at bremse ned før det ujævne, og så lade den rulle frit over det ujævne (hvis det er 
muligt).  
Når du bremser er det heller ikke lige så nemt at dreje på cyklen. Cyklen vil helst stå i lodret 
position ved bremsning, og da der ofte er i et sving, hvor du skal læne cyklen, vil bremsningen 
altså modarbejde dit sving. I praksis er dette selvfølgelig umuligt at skelne bremsning og at 
svinge fuldstændigt af, men de steder der er muligt at skelne det af, vil du kunne få en fordel af 
det.  
 

 



 

Del 4. Linjevalg: Dette er et kæmpe område i sig selv og indenfor MTB findes der sjældent en 
ideallinie, da underlagt samt dine egenfæri spiller en stor rolle. Nogle sving skal køres i en stor 
linie, mens andre køres bedre i den inderste linie. Det kommer alt sammen an på sten, rødder, 
underlaget (er det mudret, eller er overfladen løs og tør) og hvordan indgangen og udgangen er 
til svinget. Der er som sagt uendelige muligheder og den rigtige linje afhænger af mange ting. 
Dog skal det siges, at man bør gå efter en linje, hvor du har mest mulig fart ud af svinget, da det 
oftest er det hurtigste valg.  
 
Del 5. Absorber og tryk: Ved at absorbere underlaget og trykke cyklen ned i underlaget kan du 
gøre dig let og tung på cyklen. Og dette kan gøre en verden til forskel når du kører ned ad 
bakke. Er der fx rødder, sten eller andre ujævnheder kan du gøre dig let på cyklen. Det sker ved 
at du i en splitsekund trækker cyklen lidt til dig og derved fjerner noget af vægten på hjulene og 
underlaget. Tryk og absorbering går i hånd i hånd. Det vil sige, at efter du har gjort dig let på 
cyklen, vil der være en tilsvarende periode, hvor du så bliver tung på cyklen. Det kan du så 
bruge bevist. I sving og på jævnt underlag vil du gerne være tung, da du så har mere greb i 
underlaget. Omvendt vil du gerne være let på ujævnheder. I praksis betyder det, at i dit linjevalg 
skal ikke bare tænke på hvor du kører, men også om hvordan du vil trykke og absorberer cyklen 
på den linie.  
At absorberer og trykke er et komplekst og svært emne for mange ryttere da arbejdet i det 
vertikale plan ikke er noget mange ryttere praktiserer.  
 

Underlagets forståelse  
Det har enorm betydning at have kendskab til det underlag, man færdes på. Hvor meget greb 
har du, er stenen glatte, er rødderne glatte, er der løs jord og grus osv. Og det er her, at det 
bliver svært. Nogle sten bliver galtte af vand, andre er der masser af greb på. Våde grusveje har 
næsten altid mere greb, end helt tørre. Jord er fantastisk at køre på hvis det er fugtigt. Men hvis 
der er meget ler i jorden og vådt, så kan det lynhurtigt blive glat. Altså, der er utrolig mange 
forhold, som kan påvirke dit greb. Og der er kun en måde at lære det på, og det er ved at køre 
en masse forskelligt i forskellige forhold. Jo større dit kendskab er, jo bedre vil du kunne 
bedømme, hvor meget greb du har. Og dette er virkeligt nyttigt, når det kommer til nedkørsler.  
 For har du god et godt greb, kan du kører helt anderledes på sporet.  
 
  
Alternative øvelser til nedkørelsesteknik  

● Death grip 
● Den bedste triller  
● Steer with the rear  
● Foot out 

  

 



 

Manual  
Manual er en fancy måde at køre på baghjul på, og mange tror det udelukkende er en teknik, 
som bruges til at imponerer dine venner. Men dette er dog ikke helt rigtigt, da manual har flere 
indirekte værdier. Den bruges som et led af bunnyhoppet (forhjulsløft med manuel-teknik), som 
dropteknik med manual, den lærer dig om din bevægelighed på cyklen,  og om hvordan og hvor 
meget du kan læne dig bagud. Den træner din balance og din grovmotorik, som skal være 
utrolig præcis for at kunne udføre en manual.  
Det er min erfaring, at kun de færreste lærer at lave en manual over en længere strækning på fx 
10 meter. Men det er faktisk heller ikke så afgørende, om man kan holde sin manual længe. Der 
er kæmpe værdi i at blot at kunne lave den et par meter. Det giver en tilstrækkelig fornemmelse 
til både at kunne lave et forhjulsløft med manual-teknikken samt en forståelse for, hvor langt 
bagud du kan komme på cyklen, før at den tipper.  

 
 
Del 1 Angrebsposition: Se evt angrebsposition 
 
Del 2 Forhjulsløft: Du kommer trillende i din angrebsposition, herefter søger du en smule frem i 
din angrebsposition for at du efterfølgende kan søge helt tilbage i en eksplosiv bevægelse. Din 
eksplosive bevægelse bagud gør at forhjulet vil løfte sig. Vær opmærksom på at dine arme skal 
være udstrakte, så du kan få din tyngde langt nok bagud. 
Din cykels opsætning samt din højde har en enorm betydning for hvor kraftigt, du skal hive for at 
få forhjulet op. Er du ikke så høj, så skal du være ekstra eksplosiv for at lave forhjulsløftet. Det 
samme gælder, hvis du har en lang frempind (som aldrig nogensinde gør noget godt for din 

 



 

teknik) og en cykel med en lang bagstage. Her skal du igen være mere eksplosiv for lave 
forhjulsløfetet.  
  
Del 3 forhjulsløftet med bagbremse som sikkerhed: En vigtig ting for enhver læringsproces, 
er at rytteren føler sig nogenlunde sikker. Og her kommer bagbremsen i spil. Når rytteren har 
lært at lave sit forhjulsløft, skal han/hun nu prøve at lave det højere og længere. Men inden man 
træner dette, skal man vide hvordan, man får forhjulet ned så rytteren minimerer uheld og styrt. 
Så snart du trykker lidt på bagbremsen tvinges forhjulet ned på jorden igen. Og det er netop 
dette som skal indøves, så det bliver en automatiseret bevægelse. Fingeren skal ALTID være 
på bagbremsen, når du vil lave en manual, da det altså er din sikkerhed.  
Når rytteren bliver dygtig at at bruge bagbremsen, vil den også kunne hjælpe til at holde 
balancen i det vertikale niveau. Altså i stedet for at trykke så hårdt på bagbremsen, så forhjulet 
ryger i jorden, så moduleres bremsningen præcist til at holde forhjulet oppe.  
 
Del 4 Balance og bevægelse: Når du føler dig tryg med din bagbremse, kan du begynde at 
lege med at holde balancen på baghjulet. Du drejer på samme måde, som når du cykler uden 
hænder på styret, nemlig ved at læne dig lidt.  
Dine ben arbejder med at holde balancen over cyklens bagnav. Du skal derfor ikke have helt 
udstrakte ben, så de kan strækkes eller bøjes efter balancepunktet.  
Vær opmærksom på, at det hjælper at have lidt fart på cyklen, da det gør dig mere 
retningsstabil, og derved bliver det lidt nemmere at holde balancen.  
OBS: At lære at køre en manual er en langvarig proces, så forvent ikke du lærer det inden for 
kort tid.  
 
 
Hel sammensæt + automatisering  
Gentagelser og gentagelser er hvad der skal til.  
 
 

 



 

Bunnyhop 

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  
Bunnyhoppet er et meget anvendeligt værktøj, som kan bruges mange steder på sporet for en 
hurtigere og mere sikker kørsel. Der er rødder, sten mm. som ofte er i vejen på sporet, dog ikke 
hvis du mestrer bunnyhoppet. Hoppet er nemt genkendeligt via dets forhjulsløft efterfulgt af 
baghjulet.  

 



 

 Teknik

 
 
 
 
 
Del 1.  Start i angrebsposition. Kør med lidt fart (ca. 10-14 km/t) på et jævnt underlag. 
 
Del 2. Lav et forhjulsløft med ”pumpeteknikken”. Mange starter med at lære bunnyhoppet ved at 
benytte ”pumpe-teknikken”. Altså du trykker cyklen ned i underlaget med arme og ben for 
efterfølgende at lave et afsæt, så forhjulet løftes.  Jo højere dit forhjulsløft er, jo højere vil dit 
baghjul ligeledes kunne komme op. 
 
 
Del 3. Forhjulsløft via manual-teknikken. Denne teknik er sværere, den kræver et længere tilløb, 
men du vil kunne lave et bunnyhop højere og længere. ”Manuelteknikken” er, at du bevæger dig 
eksplosivt tilbage fra din attack position, så du hænger ude over dit baghjul. Derved løftes dit 
forhjul. Når du hænger ude i din manual, kan du lave en eksplosiv bevægelse lodret op. Dette er 
dit afsæt og jo kraftigere dit afsæt er, jo højere og længere vil du kunne hoppe. Derudover giver 
forhjulsløft via manuelteknikken dig mulighed for at lave et væsentligt højere forhjulsløft, som 
derved gør du kan lave et samlet højere og længere hop.  
 
Del 4. Baghjulsløft: Træk op i pedalerne. Hvis du kører med flats, skal du gribe om pedalen. Det 
gør du ved at sætte din bagerste fod i spænd mod pedalen, mens du via kropsspænding 
stemmer imod dit styr. På den måde kan du fiksere dig til pedalerne og trække cyklen med op. 

 



 

 
 Foto: Martin Paldan, 2018  
Del 5. Sammensæt del 1, 2 eller 3 og 4 og du har et bunnyhop. Øv hver fase for sig før du 
sammensætter hele bevægelsen/teknikken. Dette er en svær og kompleks teknik, som mange 
rutinerede ryttere ikke mestrer. Når du sammensætter starter du først med et forhjulsløft og så 
et baghjulsløft. Så skruer du roligt tempoet i vejret så baghjulsløftet kommer hurtigere og 
hurtigre efter forhjulsløftet. Til sidst er baghjulet lige efter og du vil derved have luft under begge 
hjul og derved have lavet bunnyhoppet.  
 
 
 

Pedal-hop  
Kommer sommer 2019 

Knolly-hop  
Kommer sommer 2019 

 



 

Alternative øvelser til bunnyhop 
Kommer sommer 2019 

Længespring 
Kommer sommer 2019 

Højdespring/ bynnuhop-o-meter  
Kommer sommer 2019 
 

 
  

Opkørelsesteknik siddende og stående  
Opkørelsesteknik er et godt område at undervise især nybegyndere i, da der er få risici 
forbundet ved dette. Farten er oftes lav, og derved bliver det aldrig helt så farligt. Og bakkerne 
møder man også hurtigt når man starter på MTB. Øvede kan dog også have godt af at få det 
trænet, og selvom man er en dygtig klatre, så kan man altid blive bedre.  
  
Gear  
At køre i det rigtige gear på en stejl opkørsel, er afgørende for at kunne komme op. Gear og 
kandence beskrives til de efterfølgende opkørelses-teknikker.  
Det er ikke altid det letteste gear, der er den bedste løsning. På nogle bakker er der rødder og 
sten som kræver du har lidt moment på cyklen, for at kunne komme over. Og for at få mere 
moment kræves det, at du kører i et højere gear.  
Må du skifte gear på en bakke?  
Ja og nej. Det bliver ofte nævnt, at du ikke må skifte gear på en bakke, og der er også en god 
grund til, at dette bliver nævnt. Når der er høj belastning på kæde (som der jo altid er på en 
bakke) så kan den have svært ved at skifte gear. Ofte kommer der en grim lyd som om hele 
gearsystemet er ved at falde fra hinanden og at kæden kammer over tandhjulene, så du går helt 
i står. Og I værste tilfælde knækker du kæden, da der kommer et vrid i den fra bagskifter mens 
belastningen er høj. Men med den rette teknik, kan du godt skifte gear på en bakke. Kort før dit 
gearskifte accelerer du cyklen lidt op i fart, og straks efter lemper du på trådet. Mens du lemper 
på trådet kan cyklen nu skifte gear. Og så snart den har skiftet kan du træde til igen. Dine gear 
skal være velfungerende, for at dette virker, da du har meget lidt tid at gøre med.  

 



 

 
 Foto: Thomas Nyhus, 2018  
Siddende opkørelsesteknik  
At køre op ad bakke kan være teknisk og fysisk. Det sker når hældning procenten bliver høj og 
når der så samtidigt er løst underlag, mudder, sving, sten og rødder. Så er det vigtigt at kunne 
teknikkerne til at klare udfordringerne. Når vi snakker opkørsel er der også en stor andel fysik 
involveret, og ofte er det faktisk fysikken som sætte begrænsningen og ikke rytterens 
køretekniske færdigheder. I dette kompendie vil vi dog kun beskrive den tekniske del.  
 
 
 
 

 



 

 
 
Del 1: Opkørelsesposition siddende. At starte siddende er det nemmeste for de fleste, da du her 
har færre ting at skulle holde styr på, end ved stående 
Ryk frem på sadlen og søg ned med brystet mod styret. Jo stejlere den er, jo længere frem og 
ned skal du. Kommer du for langt frem mister du grebet på bagdækket, og hjulet vil ofte spinde 
rundt. Er du for langt tilbage, vil forhjulet lette, og du vil miste grebet.  
 
Din gearing skal være let og kør gerne med en høj kadence (90-100) pedalomdrejninger i 
minuttet. Det hjælper dig til at træde mere jævnt og fordele kraften i trådet. Og hvis du skulle 
lave en lille fejl og miste fart, vil du nemmere kunne træde cyklen i gang med den høje kadence.  
 
Selvom man kører op ad bakke, så er det godt at have en finger på bremsen. Hvis du skulle gå i 
stå på en sejl opkørelse, kan du med det samme bremse, så cyklen ikke triller afsted med dig 
baglens ned af bakken (dette sker desværre ind imellem med begyndere, og her kan man 
virkelig komme tilskade)  
 
Del 2: Opkørselsposition stående: Læn dig ned og frem, Jo stejlere bakken er, jo længere frem 
og ned skal du. Ved at stå op i pedalerne har du bedre mulighed for absorberer ujævnheder på 
opkørsler og derved have mere greb i underlaget.  
 
Din kandence/gearing skal være en smule lavere end ved sidende. Ca 60-80 omdrejninger i 
minuttet. Derudover er det meget vigtigt, at kraften i dit tråd er så jævnt som muligt. Med det 
menes, at du er klart stærkes når pedalerne står mellem kl 1 og 5. Kommer du til at træde for 
hårdt her, vil dit baghjul ofte fedte rundt og du vil miste greb/fart.  

 



 

Overkrop og armenes arbejde ved stående: Bliver bakken meget stejl har du brug for alt din 
styrke. Du kan generere mere kraft stående. Din overkrop og arme bruges til at trække cyklen 
modsat dit tråd, for derved at hjælpe til mere kraft.  
Absorber og tryk: Er der ujævnheder på ujævnheder op af sporet, kan det hjælpe dig at stå op i 
pedalerne, da du derved bedre kan absorberer underlaget med dine ben  
 
  

 
 Foto: Thomas Nyhus, 2018  
Del 3: forhjulsløft på opkørsel. Du møder ofte rødder og sten, som ligger i vejen, når du kører op 
af bakke. Får du forhjulet over, vil du også nemmere komme op af bakken.  
Kort forinden  forhindringen laver du et ekstra kraftfuldt tråd mens du hiver lidt i cyklen og læner 
dig en anelse tilbage. Hvor meget afhænger af bakkens hælding og hvor stort et forhjulsløft du 
skal lave.  

Alternative øvelser til opkørelsesteknik  
● Keglebane. Lav porte som dine ryttere skal køre igennem på opkørslen. Derved kan du 

skabe ruter af forskellige sværhedsgrad på samme bakke. Du kan også fokuserer på 
nogle bestemte områder som rødder og sten, som skal forceres med rette teknik.  

● Gearleg. Rytterne skal klare samme opkørsel, men skifte et gear op hver gang, de klare 
opkørelsen. Dette er en god leg til styrker deres power, samt tvinger dem til linievalg 
mmm.  

 



 

 

Hoppeteknik  
 

Hoppets anatomi  
Når du skal undervise i hop-teknik er det et must at kende til hoppets termer. Jeg vil kort 
beskrive de forskellige dele af et standard hop.  
Der bruges forskellige termer for en og samme ting. Derfor har jeg beskrevet dem med flere ord, 
som ofte bliver brugt.  
 

● indløb  
● rampe/hop/kicker (bruges rampe efterfølgende)  
● Lip 
● Table 
● Knocker/Sweet spot  
● Landing, backside  

 
 
 
 

 



 

Afsæt teknik 
Afsæt udgør  90 % af hoppeteknikken - i hvert fald tager dette område 90 % af din tid, når du 
skal træne og undervise i hoppeteknik. Sætter du rigtigt af, så er du næsten 100 procent på at 
hoppet nok skal forløbe godt.  
Afsættet starter allerede i “indløbet” altså 3-4 meter før du møder selve hoppet/rampe/kicker. 
Når du har lavet et korrekt afsæt er du i balance i luften, og cyklen føles helt let og nærmest 
som om, at den kommer op mod dig.  
 

Kraft i afsæt VS fart  
Der findes groft sagt to parametre, som vi kan skrue på, når det kommer til afsæt. Vi har vores 
afsæt, og så har vi vores fart. Begge ting vil påvirker vores hop, og de er forbundet med 
hinanden. Skruer du ned for farten, som du rammer hoppet med, så skal du lave et kraftigere 
afsæt og omvendt. Har du meget fart og meget afsæt, ja så vil du højst sandsynligt “overskyde” 
hoppet og lande til flad jord, hvilket absolut ikke er hensigtsmæssigt.  
 

 
 
 
 
Afsæt basis + (tryk) 
 
Del 1: Angrebsposition. Se angrebsposition  
 

 



 

Del 2: Tryk/preload. Fra inløbet som starter 3-4 meter før rampen lavar du et preload. Altså du 
kommer fra din angrebsposition og så dykker du ned via arme og ben og rejser dig igen - alt 
sammen i en flydende bevægelse. Selve vægten skal du have i benene, armene følger bare 
med bævægelsen.  
Se billede 1, 2 og 3  
 

 
 
Del 3: Afsæt: (sidste del af det langsomme tryk).  Trykket slutter lige inden du rammer “lip’pen” 
(kanten), altså en 5-10 cm fra toppen af rampen. Jo hurtigere og kraftige du sætter af, jo højere 
og længere vil du svæve. Det er i fase 4 og 5.  Dine ben skal være helt udstrakte i den sidste 
del af afsættet. Se billede 5 og 6.  
 
Del 4: Svæv: Se frem mod landingszonen og begynd at søge ud med arme og ben, så de kan 
tage imod landingen  
 
Del 5: Landing: Dine arme og ben er næsten udstrakte, når du lander. Derved opnår du straks 
kontrol samt du vil kunne absorbere en landing bedre. I en optimalt landing lander du med 
begge hjul samtidigt. Hvis landingen er meget stejl er det meget fint at lande med forhjulet først 
og så med baghjulet samme sted, blot et splitsekund senere. 
 
Timing:  
Ved at lave afsættet enten tidligere (lavt i rampen) eller senere (højt i rampen, eventuelt på 
selve lip’pen) kan du påvirker hvor meget du vil svæve. Sætter du af tidligt i rampen, vil du 
svæve kortere og lavere. Omvednt kan du også sætte af sent i rampen, og så vil du svæve 
højere og længere.  

 

 



 

Afsæt bunnyhop  
Når du er blevet mere erfaren med dit normale afsæt, så kan du øve dig at i at sætte af med 
bunnyhop-metoden. Med denne metode kan du virkelig booste dit afsæt og få et langt og højt 
svæv uden med minimal fart.  
At sætte af med bunnyhopmetoden er særligt velegnet til mindre ramper samt ramper der ikke 
er så stejle.  
Obs: Denne teknik er først velegnet når du mestre det almindelige afsæt samt mestre 
bunny-hoppet.  
 

Afsæt - (absorbering)  
Har du meget fart på, når du rammer hoppet, skal du lave et anderledes afsæt for at 
kompenserer for den høje hastighed, så du ikke overskyder hoppet. Det gør du ved at 
absorbere den energi rampen giver dig, når du kører over den. I stedet for at sætte aktivt af skal 
du i stedet lave et preload før hoppet, så når du du rammer rampen og lippen kan du trække 
cyklen helt til dig, så du absorberer så meget af energien som muligt og derved tilpasser svævet 
til hoppets landing. 
Hvis du ser på billederne fra det normale afsæt, så skal med denne metode fremskyde hele 
bevægelsen. Altså skal du du laver preload endnu tidligere, så du er helt vægtløs når du 
rammer rampen og derved kan absorbere så meget som muligt.  
 

Speed style teknik (statisk)  
Denne metode er normalt ikke en du skal undervise i. Faktisk er det ofte den måde, som folk 
hopper på, hvis de er selvlært og ikke har så mange erfaringer med hop-teknik. Jeg vil dog 
beskrive den i kompendiet her, så du kender til den.  
Speed style teknikken er en metode hvor du er ret passiv i dit afsæt. Du står i din 
angrebsposition, og så står du statisk i den hele vejen igennen og lader dig blive sendt afsted af 
rampens energi udelukkende. Altså er det kun farten som bestemmer hvor langt og hvor højt du 
svæver. Du kan ikke lave nogle tricks som whips eller andet via denne metode, da cyklens ikke 
får samme vægtløse følelse.  
Derudover er det min erfaring, at der er stor risiko for over-rotation samt hop hvor rytteren er 
ude af balance ved denne metode.  
 

Alternative øvelser til hoppeteknik  
Kommer sommer 2019 
Afsæt med lav fart (bunnyhop)  

 



 

Afsæt med høj fart (absorbering af rampe) 
Afsæt hvor du drejer på cyklen i luften 
XC - whip  
Moto - whip  
Nose bonk  

Drop teknik  
Drop er en afsats. Ofte er afsatsen vandret, og i nogle tilfælde går den også ned af bakke. 
Drops kan både være konstrueret og skabt af naturen. Ofte er det rødder eller sten som skabe 
droppets kant 
At kunne køre drops er en vigtig færdighed, især hvis du ofte køre på tekniske og stejle spor, da 
de ofte ses her. Jeg har her beskrevet tre forskellige drop teknikker som hver har deres 
anvendelsesområde, hvor de egner sig særligt godt.  

 
 
Del 1: Angrebsposition. Se afsnit om angrebsposition  
 

Metode 1: Dropteknik rullende  
Denne metode egner sig godt til de små drops, hvor der ikke er en risiko for, at cyklen kan slå 
en koldbøtte. Du skal fokuserer på er at have en meget lav angrebspostion, for at kunne trykke 
forhjulet ned på underlaget starks efter du har kørt ud over droppets kant. Jo hurtigere du vil få 
kontakt med underlaget efter, jo hurtigere vil du kunne gendanne kontrollen og korrigerer cyklen 

 



 

efter behov. En dropperpost er yderst behjælpelig til denne metode, da sadlen kommer helt 
væk, og derved ikke vil kunne skubbe dig af cyklen.  
  

Metode 2: Launch teknik 
Denne teknik velegner sig godt til drop hvor du kommer i lav hastighed, som er høje og hvor det 
går ned af bakke.  

1. Frem mod droppet 
kører du i din 
angrebsposition. I 
sidste øjeblik inden du 
rammer droppet 
rykker du dig lidt frem 
i din angrebspostion 
da det giver dig 
mulighed for at kunne 
skubbe cyklen endnu 
længere frem. Ideen 
er, at du i en hurtig 
bevægelse skyder 
cyklen frem. Det 
bevirker, af du får 
begge hjul ud over 
kanten på næsten 
samme tid, og at du 
derved ikke vil tilte ud over cyklen, som du normalt ellers ville gøre, hvis du blot trillede 
droppet 

 
Billede 2. Launch! 
 
 

1. Du er står lidt langt fremme på din cykel, indtil dit forhjul rammer kanten af droppet.  
2. Så snart dit forhjul er på kanten skyder du cyklen frem, så langt du kan. Derved får du i 

løbet af meget kort tid begge cyklens hjul ud over kanten, så cyklen ikke kan tippe dig ud 
over styret.  

3. Samtidigt med du skubber cyklen frem trækker du cyklen til dig via pedalerne. Dette får 
dit baghjul til at søge op, og giver dig endnu mere plads til at komme ud over kanten 
uden at baghjulet når at røre kanten. Vær opmærksom på, at dette kun er muligt hvis du 
har en lav sadel da den eller vil komme i vejen.  

 
 

 



 

 
 Foto: Thomas Nyhus, 2018  
Selvom teknikken egner sig godt til større drops, skal du stadig starte på de små, for at 
minimerer risikoen for styrt og skader.  
 

Speed teknikken  
Denne metode er egentlig den nemmeste, da den ikke kræver det store arbejde. Omvendt hvis 
det skulle gå galt, vil den større hastighed forværre styrtets omfang. Derfor kommer denne 
teknik som det tredje led i lagkagemodelllen.  

1. Kør i din angrebspositionmed god fart mod droppet. For at teknikken virker skal du gerne 
køre med 15 km/t eller mere.  

2. Lige inden droppets kant, søger du så lavt ned i din angrebsposition som muligt. En så 
lav angrebsposition bevirker at dit tyngdepunkt ligeledes bliver lavere. Og et lavere 
tyngdepunkt gør at droppet føles mindre.  

3. I luften efter droppet kan du nu søge ned med cyklen for at gribe underlaget, så hurtigt 
som muligt for gendannelse af kontrol.  

 



 

 
 Foto: Thomas Nyhus, 2018  

Manual teknikken  
Denne metode er er god hvis du lander til fladt underlag, da du lander med baghjulet først og 
derved bedre kan absorbere stødet ved landing. Metoden egner sig også godt, hvis du ikke har 
så meget fart på.  
Ved denne metode, skal du ikke søge helt lige så langt tilbage som i en almindelig manual, da 
du kun lige skal have dit baghjul ud over kanten, og dvs du kun skal trille i din manual i meget 
kort afstand. Forhjulsløftet i den manual skal heller ikke være særligt højt. Ligesom i de andre 
drop-teknikker, så gælder det om at få sin tyngde til at være så lav som muligt ved droppets 
afsats, for at dit tyngdepunkt derved bliver lavere og ikke har så stor fald.  

 



 

 
 
 

 
 

Alternative øvelser til dropteknik  
Kommer  
 

Trackstand  
Denne teknik har flere små værdier. Den kan være til gavn, når der fx er kø på en bakke. I 
stedet for at skulle klikke ud og sætte foden ned for at holde balancen, kan du i stedet stå 
(næsten) stille på cyklen via et trackstand. For du står nemlig ikke helt stille. Det du gør er at du 
benytter dit tråd, mens du drejer skarpt. Derved kan cyklen bevæge sig sidelæns med den 
forreste del, hvilket er nok til at holde balancen med. Det svære i et trackstand er, at du også 
skal kunne trille lidt baglæns. Altså skal du give efter i pedalerne. Derved kan du “dreje den 

 



 

anden vej”. Du kan både lave trackstand siddende og stående på cyklen. 

 
 
Del 1: Brems roligt og kontrolleret op, til at du står stille. Pedalerne skal stå vandret. Det er lidt 
nemmere, hvis du gør det op ad bakke. 
 
Del 2: Drej styret ca 45 grader. I denne beskrivelse drejer du til venstre. Men i praksis er det 
underordnet  
 
Del 3: Nu skal du prøve at stå stile. Eller rettere, du skal prøve at få forhjulet til at rulle frem og 
tilbage. Frem ved træde i pedalerne og tilbage ved at slække på trådet, så cyklen ruller 
baglæns.  
 
Del 4: Når du har lært at holde balancene/ et trackstand op ad bakke skal du nu prøve på flad 
vej. Det er nemt nok at dreje cyklen til den side du har drejet cyklen til. Men at komme baglæns 
uden bakkens hjælp er straks værre. Det du skal gøre er at blokerer forhjulet. Mens forhjulet er 
blokeret skubber du nu dig bagud på cyklen, og straks efter giver du slip på bremserne. Derved 
kan du nu rulle baglæns og derved holde balancen i dit trackstand.  
 
Lege til trackstand: Stopdans, MTB fodbold.  
  
 

 



 

 

Lege  
 

Skiskyning  
Anvendelsesområde: led af en stafet/interval.  
Samme princip som den virkelige sportsgren, skiene er bare byttet ud med cykel og riflen er 
byttet ud med små sten. Rytterne kører en rundstrækning. Ved start/mål skal rytterne “skyde” 
eller kaste en sten på et passende mål. Det kan fx være en kegle, som de skal ramme. Hver 
rytter har fem “skud” og for hvert skud de misser, skal de ud på en strafomgang. Det er blot en 
lille rundstrækning som ikke skal tage mere end 15 sekunder ca. Straffen kan også være 5 
armbøjninger pr misset skud, eller hvad træneren finder gavnligt for sit hold.  
De rytterne som normalt er hurtigst, er måske ikke hurtigst i denne øvelse, hvilket kan være 
sundt for holdets udvikling.  
 
 

Drikkedunk-flip (bottle-flip)  
Anvendelsesområde: icebreaker, balance, grovmotorik, som et led af en stafet, børn og 
ungdom. 
De fleste MTB-ryttere har en drikkedunk med når de er ude og cykle, og ind imellem kan den 
bruges til mere en bare til at drikke af. Det går i sin simpelhed ud på, at rytteren skal lave et 
bottle-flip mens at der stadig cykles stille og roligt med en hånd på styret.  
 Lav bottelflip som en stille og rolig opvarmningsleg, eller brug den som et led i en stafet. Fx kør 
en satfet i makkerpar. Når rytter nr 1 har kørt ruten, skal rytteren slutte af med et bottelflip før 
makkeren må køre. Derved bliver et hårdt interval pludselig mere legende. Derudover er der 
måske nogle andre, som kommer først igennem stafetten end de sædvanlige hurtige.  
OBS! Det kan være svært for mange, så hav gerne regler om at man har fem forsøg i fx en 
stafet, så det ikke standser legen. 

 

“Godav” legen  
Anvendelsesområde: icebreaker, grovmotorik, nybegyndere  
Denne leg er god til at bryde isen mellem nye ryttere. Du afmærker et område, som rytterne skal 
holde sig inden for. Første komando er at hilse på hinanden ved at give en high five. 

 



 

Efterfølgende kan du gøre øvelsen svære ved fx at sige, at de skal hilse mens de kigger 
hinanden i øjnene.  

● High five  
● Kigge hinanden i øjnene  
● Håndtryk  
● Forhjul skal røre hinanden  
● Skifte cykel med en makker uden at røre jorden.  

 

B.I.K.E. 
Anvendelsesområde:Velegnet til tekniske dygtige ryttere,  
Denne leg går ud på at rytterne skiftevis skal lave en teknik/køre en linie på en bestemt måde. 
Rytterne fortæller først til sin gruppe, hvad han/hun vil køre og hvordan. Så udfører rytteren sin 
linie/sit trick og hvis det lykkedes, så er det resten af gruppens tur. Fejler man på at udføre en 
linie/et trick får man et bogstav. Først B. så I. indtil en af rytterne har alle bogstaver, og så har 
man tabt. Rytterne skiftes til at udfordre hinanden  
Legen er velegnet til ryttere som kan lide at dyrke det tekniske, og det er også en fordel, hvis de 
har noget erfaring på en MTB. Det giver dem flere muligheder for at finde på ting de kan dyste 
mod hinanden.  

 

Stopdans  
Anvendelsesområde: opvarmning, icebreaker, trackstand, øvede  
Denne leg er en gammel kending for mange, dog nok ikke på cyklen. Rytterne kører i en på et 
lille afmærket område mens musikken spiller. Jeg plejer at benytte anlægget i bilen, og så lave 
det på en øde p-plads. En transportabel højtaler er også fremragende.  
Når musikken pauses skal rytteren stoppe med at cykle og stå stille i deres trackstand. Bevæger 
en rytter sig, kan de tage en straf som fx fem englehop, for så at komme med i legen igen. 
Træneren er dommeren. Den kan også køres som en konkurrence, men vær dog opmærksom 
på, at det så ofte er de dårligste som ryger ud af legen først og derved vil den ikke være særligt 
udviklende for dem.  
Progressionsmuligheder: 

● Trackstand  
● Hoppe på stedet med låste bremser  
● Københavnertrackstand  

  
  

 



 

MTB-fodbold 
Anvendelsesområde: Opvarmning, icebreaker,  trackstand, perceptionsøvelse.  
Denne leg er en gemt perle, som kan få folk på alle slags niveauer til at kæmpe inderligt om 
sejren. Derudover kan rollerne byttes om på et hold, da boldforståelse og spilforståelse her 
spiller en væsentligt rolle for succes i dette spil.  
Det gælder i sin simpelthed om at danne to jævnbyrdige hold. Hvert hold score som man gør i et 
normalt fodboldspil, altså ved at få bolden i målet. Dog må man ikke sætte foden på jorden. Gør 
man dette skal man tage en stafrunde. Jeg plejer at finde et passende punkt som de skal ud og 
runde, før de er med i spillet igen. Der kommer altså et ekstra lag i spillet, hvor man som spiller 
også kan gå efter, at få de andre spillere til at sætte en fod i jorden ved eksempelvis at blokerer 
deres vej.  Jeg benytter ofte to kegler som målstolper og banen behøver ikke at være helt plan. 
Den må gerne være lidt ujævnheder og nogle enkelte træer mm. Hvis der er en fordel at have 
den ene banehalvdel, kan du blot få dem til at skifte banehalvdel i en halvlej.  
Variationsformer: Flere bolde virker godt, hvis der er mange spillere. Flere vil være aktive 
samtidigt og det vil for alvor blive et kaos-spil, som også en hensigten.  
 

Lege og øvelser til specifikke teknikker 
 

Death grip.  
Anvendelsesområder: Nedkørselsteknik, sving, hop, drops  
Death grip kaldes grebet om styret hvor du holder med alle fingre på grebet, og altså har ingen 
fingre på bremsen. Legen går ud på, at du kører en bakke med sving, og så skal du se, hvor 
langt du kan køre med “death grip” før du bliver nødt til at bremse. Legen/øvelsen er særligt 
god, da du træner sving på nedkørelser uden at bremse. Og da du drejler langt bedre uden at 
bremse, bliver dine ryttere derved opmærksom på dette, uden du behøver at forklare dem 
noget.  
Legen/øvelsen kan laves på to forskellige måder  

1. Fra toppen og ned: Her skal du se, hvor langt ned af bakken du kan køre, før du bliver 
nødt til at bremse. Det gælder altså om, at slå sin egen rekord, og komme længere og 
længere, før du skal bremse.  

2. Fra bunden (eller et svært sving) og op: Her køres det tekniske element fra bunden og 
op. Dvs. at du langsomt bevæger dig højere op ad bakken, og derved får mere og mere 
fart på cyklen, når du rammer det kritiske punkt. Det gælder derved om, at komme så 
højt op som muligt (mest muligt fart) hvor du stadig kan køre elementet. Du kan variere 
med elementet alt efter hvilket fokus du har på øvelsen. Sving, hop og drops egner sig 
godt.  

 



 

 
Øvelsen egner sig godt til en rute med størm.  
 

Den bedste triller (chainless race)  
Anvendelsesområder: Nedkørselsteknik, sving,  
“Den bedste triller” er en leg, hvor det gælder at trille så langt som muligt. Der må ikke trædes i 
pedalerne efter et bestemt punkt, som træneren afgør. Herefter gælder det om, at finde den 
linie, som giver den længste trilletur. Legen/øvelsen er ideel til at træne udgangsfarten af et 
sving eller en bakke.  
Personligt forklare jeg øvelsen som om, at rytteren har knækket sin kæde, og nu skal se hvor 
langt man kan komme, før man skal af og trække cyklen. Når man stopper med at trille ligger 
man en genstand (drikkedunk eller hvad man nu har) ud fra sin krankbox, og nu gælder det 
altså om, at få rykket på den. Jeg synes en 3-6 gentagelse er passende at øve. Så har rytterne 
mulighed for at afprøve linier, og øvelsen når heller ikke at blive kedelig.  
Legen kan både være en konkurrence, hvor holdet dyster mod hinanden, eller du kan som 
træner ligge vægt på, at det gælder om at slå sin egen rekord.  
 

Steer with the rear  
Anvendelsesområder: Perceptionsøvelse, svingteknik, nedkørelsesteknik  
Marker en bane med kegler. Rytterne skal nu køre slaom mellem keglerne. Dette kan i sig selv 
være meget lærerigt, men ved denne øvelse, skal de bremse med baghjulet, så de skrider ud i 
hvert sving. Det er sjældent en metode, som man vil gøre brug af i praksis, men øvelsen har en 
anden værdi. I og med du skrider lidt ud, så bliver du tryg ved dette jo flere gentagelser du laver. 
Mange voksne MTBer er bange for når cyklen skrider lidt, og derfor kører de roligt og 
kontrolleret. Men man kan sagtens køre kontrolleret OG skider ud med baghjulet samtidigt, og 
det er netop dette, som denne øvelse skal vise dem.  
 
Man kan varierer øvelsen i sværhedsgrad, ved at lave den forskellige steder. En grusvej med en 
lille hældning er optimalt til begyndere. Jo dygtigere rytterne er, jo større hældning kan du finde 
og lave øvelsen på.  
OBS! Øvelsen er hård for underlaget, så lav den kun steder, hvor det kan tåle dette. Hvis du har 
lavet dybe bremsespor på en grusvej, så reparer det igen. Dette tager ikke mange minutter.  
 

Footout flatout 
Marker en bane med kegler. Denne leg/øvelse går ud på, at du kører svinget med ydrefoden 
ude af pedalen, så du kan støtte når forhjulet mister grebet. Og ja, det gælder om at kører så 
hårdt og så hurtigt så forhjulet til sidst slipper grebet. Der er ikke specielt meget du som rytter 

 



 

skal tænke på, når du kører øvelsen. Du skal sidde på sadlen og ellers være klar med foden. 
Hele ideen er, at du ved denne øvelse lærer om hvor meget greb du egentligt har i forhjulet, når 
du drejer. Der en mange ryttere, som ikke har nogen ide om dette og derfor kører meget 
langsomt og forsigtigt i sving. Dette er netop hvad øvelsen skal lærer rytteren.  
Øvelsen bør trænes i forskellige forhold. Fx er der enorm forskel i grebet på en grusvej når det 
er vådt, og når det er tørt. Jeg ser det selv som en “kalibreringsøvelse” når jeg lige skal tjekke 
grebet på dagen. Det kan også være en god metode at tjekke grebet, hvis du har fået nye dæk 
på cyklen.  
 
Du kan lave øvelsen som en leg, evt bruge ideen fra death grip.  
 
Foden med MX stil:  
 
Foden med steve Peat stil:  
 
 

Snakeskit  
Anvendelsesområder: Bremseteknik, perceptionsøvelse, svingteknik  
Denne leg går ud på at lave bremsespor! Men ikke bare sådan nogle kedelige lige nogle, men i 
stedet bremsespor der ligner en slange, som ligger på grusvejen. Rytteren skal komme med 
god fart, læne sig frem på cyklen hvorefter de skal blokerer bagbremsen. Mens de bremser skal 
man svinge lidt på sporet så man trækker et slangelingende bremsespor efter sig. Det gælder 
altså om at lave de længste og flotteste slangebremsespor.  
Rytternen lærer om kroppens placering på cyklen, og hvordan det så kan påvirke 
opbremsningen enten på den gode og effektive måde eller den ikke så effektive, men sjove 
måde.  
Man kan varierer øvelsen i sværhedsgrad, ved at lave den forskellige steder. En grusvej med en 
lille hældning er optimalt til begyndere. Jo dygtigere rytterne er, jo større hældning kan du finde 
og lave øvelsen på.  
OBS! Øvelsen er hård for underlaget, så lav den kun steder, hvor det kan tåle dette. Hvis du har 
lavet dybe bremsespor på en grusvej, så reparer det igen. Dette tager ikke mange minutter. 

3 kryds og bolle - interval  
Anvendelsesområder: Intervaltræning, opvarmning,  
Gruppen indeles i to hold og en bane måles op. Hvert hold skal nu lægge en genstand(eller 
noget der indikerer det hold, fx mulitool vs dunke). Det hold som først får tre på stribe vinder. 
Hver rytter må kun lægge/flytte en genstand pr tur, og der er kun én rytter afsted fra hvert hold 
af gangen.  

 



 

Udover interval kan en en bestemt teknik bruges i legen. Fx kan du sætte en genstand op, som 
rytterne skal bunnyhoppe på vej hen til banen.  
 
 
 
 
 
 

 


