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forord
Bevidst teknisk træning vil med stor sandsynlighed
være den faktor, der i største grad øger glæden ved
dine cykelture.
Det ultimative mål er at nå et niveau, hvor du kan
gennemføre en tur på dit valgte niveau, med mindst
mulig indsats, så der er overskud til bare at nyde naturen og fællesskabet. Den oplevelse af altid at have
10 % ekstra at give af, hvis det skulle blive nødvendigt, skal være din gulerod gennem træningen.
Du når ikke op i niveauerne uden at løbe på dine
grænser flere gange.
Tekniktræning giver dig en værkstøjskasse, og du
kan med fordel pakke det hele. Du ved aldrig, hvad
opgaven bliver, om det er vådt eller tørt, om du får
travlt, er træt eller bare skal overleve. Du ved ikke
på forhånd, hvilke værktøjer du får brug for, og når
du får brug for det, skal det komme automatisk.
Og værktøjskassen er individuel. Er du mand eller
kvinde, høj eller lav, let eller tung, ny eller erfaren,
veltrænet eller utrænet, frisk eller slidt, forsigtig eller dristig, aggressiv eller defensiv, cyklens kvalitet
og tilstand. Alt dette har indflydelse på, hvilken teknik du skal bruge.
Der er flere brugbare teknikker til MTB. Du skal ud
og finde din, men du finder den kun ved at prøve af.

fOKUS
Dette materiale er skrevet med fokus på Cross Country (XC). Det betyder ikke at turcyklister og downhill
ryttere ikke kan hente noget, men indretningen i teksten er en anden.
Det er meningen, at indholdet skal fungere som en
helhed. Det betyder, at den viden og forståelse, du
kan have brug for i én bestemt teknisk sammenhæng,
måske først bliver præsenteret senere i teksten.
Nogle steder er tingene sagt flere gang på forskellige måder. Vores erfaring er, at ikke alle forstår de
samme forklaringer, derfor bliver flere forklaringer
præsenteret.
Materialet vil blive tilført billeder og grafik løbende,
for i højere grad at visualisere sammenhængene. Og
i sidste ende vil materialet kunne erhverves i trykt
form.
Lad os komme af sted!

Der kan være megen akrobatik og
køreteknik i MTB, men i virkeligheden handler det om overskuddet
til at rulle frit og nyde turen.

www.dgi.dk/mtb
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nR. 1
Startteknikken
Med ét skridt ad gangen får du det hele med
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1.1 Start
Oftest foretrukne start. Du står foran sadlen, med
et ben på hver side. Hænderne på styret, afslappet
og klar.

Der er mange ting at holde styr på. I starten skal du
gøre det bevidst og samtidigt. Og det er derfor, vi
skal gøre det trinvis.

Når du skal af sted, sætter du den ene fod på pedalen, og sørger for at denne pedal er placeret lige
efter toppunktet og klar til at blive trådt nedad. Kig
frem, så du er sikker på, at der er fri bane, sæt af fra
jorden, mens du træder i pedalen. Den frie fod glider
på plads på pedalen, og bagdelen finder sadlen.
Og du er af sted.

Er du helt af cyklen, er teknikken at få den ene fod på
pedalen, svinge det andet ben henover sadlen og så
få pedal kontakt hurtigst muligt med begge fødder.

Det er formodentlig en kendt og automatiseret teknik. Men også et godt eksempel på, hvad udfordringen er i teknisk cykeltræning.

Er der RIGTIG fart på, må du hoppe henover og lande
på sadlen, og først derefter sætte fødderne på pedalerne. Som oftest skal du lande på den øverste del
af baglåret og glide det sidste stykke bagefter. Det
er fordi, det kan gå meget galt, hvis man vil lande
direkte siddende på sadlen. Er du for langt bagude,
kommer du til at betale en smertefuld pris.

1.2 Stop og stå af
Skal du af igen, bremser du kontrolleret ned og skifter
til et lettere gear for at lette en senere start.
Frigør det ene ben og svinger det bagud, mens du står
på det andet. Når det frigjorte ben kommer fri af sadlen
og ned på den ”forkerte” side, er det tid at lande. Er
farten langsom, bremser du helt ned, sætter benet i
jorden og frigør det andet ben. Undervejs i denne fase
er den eneste opgave at holde balancen ved at trække/
skubbe med styret, så tyngdepunktet forbliver omkring kranken.

Kommer du i høj fart og ønsker at fortsætte med det,
skal den frie fod ind imellem cyklen og dit standben.
Når du så frigør dit andet ben, er du helt fri til at lande
løbende med hofterne i den rigtige retning. Men pas på
pedalerne, de er som piratfisk i forhold til dine underben! Det kan gøres i høj fart, men skal øves først. Mens
du bevæger dig til fods, har du hånden ved sadelspids
og på styret. Det er en fordel at løfte cyklen over forhindringer for at undgå modstand og mekaniske skader. Mere drastiske afstigninger kommer senere under
faldteknikker.
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1.3 Kropsposition
Krop og cykel er et samlet system med en given fleksibilitet. Der er 3 kontaktpunkter, og vores bevægelsesrum er afgrænset af vores kontaktbehov/ønske.
Pedalerne skal tage imod din vægt og holde dit tyngdepunkt lavt.
Styret er til at styre med, ikke til at hvile på – ”albuerne ned fra bordet og hånden væk fra hagen”. Når
vi støtter på styret, det vil sige, at du tydeligt kan

KROPSPOSITION
Neutral sidde
Er den almindelig grundposition på cyklen. Du sidder på sadlen. Kun let bøjede arme for at
kunne absorbere ujævnheder,
mens kroppen er oprejst, og du
kan scanne terrænet foran dig.
Det vigtigste element er at holde
tyngdepunktet over kranken og
så kigge op og frem.

mærke trykket i hænderne, har vi for meget vægt på
forhjulet, og det hæmmer en let styring. Tungt tryk
= tung styring.
Sadlen er kun et halvt kontaktpunkt. Vi sidder på
sadlen for at skåne benene fra vægten og arbejdet.
Samtidig er den et godt støttepunkt i vores vægtforskydning rundt i cockpittet. Så at sige en stolpe, man
kan støtte sig til i yderstillinger.

KROPSPOSITION
Stående og
semistående
Stående position bruges ved klatring, og når forhindringerne bliver store nok til, at vi har behov
for at lave en vægtforskydning.
Semistående vil sige, at du ved
hjælp af trykket ned i pedalerne
letter bagdelen en anelse fra
sadlen.
»		Semistående – trykket med fødderne fjerner sadelkontakten, og
flytter tyngdepunktet til pedalerne

Det er oftest, når underlaget
skubber til cyklen, men du gerne
vil kunne beholde dit momentum.
Det kan være et stykke med rødder. Du kan stadig træde kraftigt
og cirkulært, men cyklen kan
også bevæge sig relativt frit under dig. Lad cyklen flyde under
dig, mens du stadig overfører power til trådet.
»		Her bruges den stående position til
at restituere ved en rolig passage,
samtidig med at den giver optimal
udsigt frem i sporet

www.dgi.dk/mtb
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KROPSPOSITION
Angrebsposition
Formålet med denne position er
støddæmpningen. Ud over den
mekaniske dæmpning i cyklen
skal vi kunne dæmpe tæskene
med kroppen. Op og stå, måsen
tilbage, brystet ned mod stellet,
vandrette pedal-arme, se frem.
»		Overkroppen er næsten parallel
med jorden, leddene er bøjede
og kan dæmpe stød, og øjnene
scanner sporet

En af de væsentligste fordele ved angrebspositionen
er evnen til at holde hovedet i ro, når underlaget bliver uroligt. Netop ved teknisk svære passager, er det
af den største vigtighed at kunne se frem og få øje på
forhindringerne i god tid.
Målet er at lade cyklen danse, holde hovedet i ro og
se det, der kommer. Så se fremad, ikke ned. Det er
også med til at flytte vægten bagud.
Vægten er på pedalerne, derfor skal du lidt tilbage
på cyklen. Så glider forhjulet lettere over forhindringer, og det, der rammer, vil ikke støde dig så hårdt,
da du har mindre vægt i styret. Vandrette pedaler,
stående med let bøjede knæ, så de er klar som støddæmpere, men ikke voldsomt belastet af at bære
kroppens vægt, da den er ligeligt fordelt. Lidt bagud,
så der er en lodret linje fra navlen til kranken.

Ved at sænke overkroppen ned mod styret, forstærkes ballemusklernes deltagelse i støddæmpningen.
Overkroppen bør nærme sig en linje parallelt med
linjen fra styret til sadlen. Er du korrekt placeret og
helt klar i din affjedring, kan du lægge drikkedunken
mellem skulderbladene, uden at den falder ned.
Hvis du sænker skuldrene mod hofterne, får du
større bevægelsesrum i armene for bedre at optage stød og niveauforskelle samt arbejde til siden
i svingene. Omtrent en ret vinkel i albueled og mellem torso og overarm, som når man laver brede
armbøjninger, er også med til at gøre dig mere fleksibel og giver dig desuden en mulighed for at bruge
mere muskelmasse.
Tunge fødder, lette hænder – tunge fødder, lette
hænder. Sådan skal du kunne mærke det.

Fejlretning
Træk vejret og slap af! Kør cyklen
i stedet for at kæmpe med den.
Længere ned med overkroppen!
Slap mere af! Lette håndtag – lad
være med at hive eller skubbe
i styret! En anspændt krop får
flere tæsk.
Du er træt i hænder og skuldre –
du er for langt fremme i systemet.
Ved passage af forhindringer har
du en tendens til at få et spark på
baghjulet – du er for langt tilbage
(trækker i styret) og har derfor
for megen bagvægt.
Skuldre og triceps bliver trætte
ved klatring – for meget vægt på
styret, mere ned i pedalerne. Kan
også være, at cockpittets længde
er for lille, så er du nødt til at kigge på stelstr. eller opsætning.
»		Set forfra er det tydeligt at positionen giver stor fleksibilitet,
uden at du taber power i trådet

» Angrebspositionen kan også som
her bruges for at arbejde mere
kraftfuldt med hele kroppen.
Også selv om terrænet er fladt.
Læg mærke til at tyngdepunktet
her er foran kranken. Det kræver
frit spor – se frem!

www.dgi.dk/mtb
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1.4 Cykelindstilling
Nu er du på vej og ved, hvad din cykel er indstillet til.
Hvis det føles forkert, er der stor sandsynlighed for,
at det er forkert. Vil du vide mere, er der et kapitel

for sig selv under den generelle del af materialet fra
DGI MTB, som handler om selve cyklen. Viden om at
indstille den, passer meget bedre der.

www.dgi.dk/mtb
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1.5 Faldteknik
Det er selvfølgelig tidligt at blive konfronteret med
det, men det er sandsynligt, at du på et eller andet
tidspunkt skal ned og ligge. Det er også en del af teknikken på en Mountain Bike. Og her er teknikken ikke
at komme galt af sted. Beskyt hovedet. Det er sværest at undvære. Stive led får tæsk, runde former
kan rulle. Det betyder, at slår du en kolbøtte hen over
styret, lander med hænderne forrest og med bøjede
håndled og strakte albuer og skuldre, så er næsten
alle knogler fra fingre til rygsøjle/brystben udsat for
trykket af din samlede vægt i bevægelse. Oftest er
kravebenet det svageste led. Bedst klarer du faldet, hvis du formår at rulle, i det du rammer jorden.
Din vægt er i bevægelse, og den potentielle energi
skal helst dæmpes gradvis. Det giver nogle gange
flere blå mærker, men næsten altid færre brækkede
knogler. Der er undtagelser. Kører du på kanten af
noget dybt, massivt eller på anden måde farligt, så
skal fremdrift stoppes hurtigst muligt.
Når du kører over en kant og lander med forhjulet,
er din succes afhængig af din evne til at absorbere
stødet. At opsuge det i modsatrettet muskelkraft i
hænder, albuer og skuldre. Også ved en uheldig jordforbindelse, skal du tænke stødabsorbering. Et rullefald kan være en kolbøtte, hvis du vælger at stå af
henover styret. Men også et sidelæns styrt skal resultere i en rullende refleks, hvor du fortsætter ret-

ningen uden låste og strakte led. Du kan med fordel
øve det på en trampolin, en gymnastikmåtte eller en
blød græsplæne. I sidste ende skal du kunne afslutte
et tilløb med et tigerspring og et rullefald.
Alt dette er kun aktuelt, hvis du er sluppet fri af pedalerne. Hænger du på den, kan løsningen være at
skabe et kontrastød ved at skubbe styret nedad med
øverste hånd, mens nederste underarm tager imod
og starter et rul op over skulderen. Prøv at træne det
med en pind.
Når du bliver bedre til at se frem, vil du vide det tidligere: Nu går den ikke længere, forlad skuden og red
kaptajnen! Der er også kontrollerede nødløsninger,
når du er forbi point of no return: Hvis du kan, stå af
og løb væk fra sporet. Forsvinder forhjulet frem eller ned, skal du holde hovedet bagover og løbe. Det
vil sige forstærke frigørelsen – cyklen vil frem, derfor bevæger du hovedet tilbage. Med lidt held kan du
holde dig på benene, når du får jordkontakt. I sving
lænes cyklen mere ned mod svingets inderside,
mens inderste fod frigøres og sættes i jorden som
støtteben. Cyklen vil ned og ud i svinget, så du skubber dig opad og søger ind i svinget. Ham, som kommer lige efter dig, slipper måske også for at skulle
hen over dig eller din cykel.
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1.6 Rutescanning
Du kan køre i det tempo, dine øjne er i stand til at
scanne sporet. Jo hurtigere det går, jo længere frem
skal du se. Hvis du kigger på forhindringerne lige
foran dit hjul, må du køre tilsvarende langsomt for
at kunne nå at reagere. Dine øje skal hele tiden søge
ny information og ikke dvæle ved objekterne. Du skal
lære at bruge dit syn som en radar, hvor alt er overvåget, problemer eksisterer som en lille lysplet. Dit
syn er din efterretningstjeneste i kampen for flow.
Men dit primære fokus skal hele tiden være den udfordring, som er længst væk i dit synsfelt, som du er
nødt til at have styr på i tide. Det er dit fyrtårn.
Dit perifere synsfelt ER i stand til at få dig uden om
forhindringerne, hvis du først har scannet sporet. Du
kigger heller ikke på de trappetrin, du træder på, for
dem tjekkede du lige før, og de har nok ikke flyttet
sig. Men det skal trænes trinvis.
Skal du træne din evne til at scanne den bedste rute,
så kør stærkt. For at presse systemet. Men kør også
ind imellem et stykke langsomt og gerne flere gange. Kig en strækning igennem, se dig selv køre den,
og prøv det så af i et højere tempo. For at lære noget
om hvor du kører bedst.

Hvis du begynder at køre stærkere, har du brug for
blødere sving, mere lige spor. Og brug al den plads
der er! Efterhånden som du bliver dygtigere, vil du
også se det spor, som alle de andre overser. For alt
forandrer sig, og når du når kanten af en mudderpøl
med 50 spor tværs over, er det af allerstørste betydning, at du ser alle farbare muligheder.
Den hyppigste fejl er ikke at se langt nok, tit nok
og især glemme det, når vilkårene bliver lidt langhårede. Se dér, hvor du vil hen. Øjnene vælger din
vej, så undgå at fokusere på forhindringerne. Så
pas især på de ”magnetiske” sten, huller og rødder,
som suger din opmærksomhed til sig, så du ikke
har plads til andet i dit synsfelt. Se det spor, du vil
køre, det er det vigtigste fokus. Dit spor er samtidig
dit dansegulv. Ud over at vælge forhindringerne fra,
skal du kigge efter, hvor du har de bedste muligheder for dine vindertrin; gearskifte, bremseplads,
godt dækgreb.
Husk i øvrigt også at fjedre i kroppen – ankler, knæ,
hofte, skuldre, albuer og håndled. Det betyder, at du
minimerer rystelserne af hovedet, så du stadig er i
stand til at læse sporet og undgå det værste rod.

www.dgi.dk/mtb

15

16

nR. 2
Bremseteknik
Vi bremser for at kunne styre, men mens vi bremser, kan vi ikke styre

Cyklens bremsekraft kommer fra dækkenes greb i
underlaget. Hvor godt dækkene bider sig fast. Vejgrebet kommer fra den vægt, din krop trykker ned
med. Ved blokering mister man grebet i underlaget
og dermed også det meste af evnen til at styre. Du
kan ikke gøre så meget med glidende hjul. Når de
ruller, kan de gøre den største gavn. Desuden beskadiger du underlaget betragteligt mere ved blokeringer og udskridninger. Der er ikke noget galt i
at passe på naturen. Samtidig får du bedst bremsekraft på de mest solide underlag, hvilket igen skåner
de mere sårbare zoner.
Ser man bort fra vores kropsvægt, har cyklen i sig selv
en ringe bremsekraft – den lave vægt (ofte kun 10-20
% af den samlede vægt) vil ikke kunne trykke hjulene
ned til et ordentligt greb. Hvis du går med cyklen ved
siden af dig, er det tydeligt, når du aktiverer bagbremsen, du kan næsten ikke mærke, at den blokerer.
Bremserne bør være justeret, så du kan bremse
med pege- og langefingeren, mens de tre andre holder grebet på styret. Samtidig skal bremsegrebene
være placeret, så du ikke er nødt til at vride og bukke
i håndleddet for at kunne have et godt greb i styret og
kunne bremse godt. Det skal føles let.
Ved vedvarende nedbremsning bliver bremseklodser og -skiver varme, og effekten nedsættes, samtidig reduceres styreegenskaberne kraftigt ved nedbremsning. Brems kraftigt ned, og slip bremsen, når
du skal styre. Kort og effektivt!
Når du bevæger dig fremad, opbygger du et vist
momentum, og i det forhold er kroppen det største
element. Det er nemt at bremse cyklen, men noget
sværere at stoppe kroppen. Det pres slider på musklerne i læggene og underarmene. Din bremseteknik
vil forandres efterhånden, som du udmattes, og ofte
reagerer vi ved at bremse mere frem for hårdere.
Til sidst er du så udmattet, at du ikke er i stand til at
bremse korrekt. Dit tekniske niveau er faldet i graderne. Det værste, du kan gøre, er at blive ved med at

køre, som om intet var forandret. Et styrt kan koste
skader, og skader koster restitutionstid og gode oplevelser i sporet. Laveste niveau er at stoppe, kravle
af cyklen og gå. Accepter vilkårene, når du rammer
laveste niveau, så kan du også cykle i morgen.

www.dgi.dk/mtb
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2.1 For- og bagbremse
Baghjulets bremse er den, vi oftest er vant til at
bruge. Vi har fuld vægt ned oven på hjulet til at give
bremsekraft bare ved at blive siddende. Baghjulet er
stabilt i forhold til stellet, så længe trykket/grebet
er stabilt. Men det er ikke altid tilfældet på en MTB,
fordi underlaget er mere rodet, eller tyngdepunktet
kan være forskudt.
Du kan modvirke problemet ved at flytte vægten længere tilbage på cyklen, og for maksimal bremsekraft på
baghjulet betyder det bagdelen helt hen bag ved sadlen.
Vi er ofte tilbageholdende med forbremsen, fordi vi
frygter at stejle og slå en kolbøtte. Og det er synd,
for forbremsen er klart den mest kraftfulde. Ved en

optimeret nedbremsning på neutralt underlag, leverer forbremsen nemt 70 % af bremsekraften. Idet du
bruger forbremsen, dykker vægtens fremadrettede
kraft ned i forhjulet og giver derved forhjulet et greb,
der er betydelig kraftigere end den rene tyngdekraft
på baghjulet. Det kan du se ved vandringen på forgaflens støddæmpning. Samtidig bliver forhjulet midtpunkt for centrifugalkraften af den samme vægt. Det
er de kræfter, du tydeligt mærker, der presser dig
ned mod styret, men også hen over styret, hvilket
gør vores baghjul let og sårbart for udskridninger.
Du kan modvirke problemet med centrifugalkraften
ved at forskyde vægten længere tilbage. Man kan
sige, at du flytter dig længere ned på den bue, som
centrifugalkraften gerne vil gennemføre.

2.2 Vægtbalance
Et let løft med kroppen vil give et tilsvarende løft i
dækkets kontakt med jorden og vil derfor mindske
bremseeffekten. Omvendt vil et forøget tryk ned i
pedalerne forøge bremseeffekten. Kommer du i høj
fart og har brug for noget virkningsfuldt foran en
forhindring, så find det gode underlag og ”land” i
pedalerne for at få maksimalt tryk ned i underlaget.
Tænk på en skiløber, der lander ned i svinget for at få
bedre bid. Når du så er forbi stedet og skal reagere
på sporets udfordringer, har du været i bund og kan
lette trykket for at passere let og elegant hen over
forhindringerne.

Større justeringer af vægten, kommer selvfølgelig
ved at skyde bagdelen frem eller tilbage.
Mindre og hurtigere justeringer ligger i anklerne.
Ved at droppe hælene og bukke anklerne flyttes hele
tyngdepunktet en anelse bagud og nedad – med en
anselig effekt. Og modsat, hvis anklerne strækkes,
og du er helt oppe på tæerne. Denne teknik er primært til nedbremsning uden kontakt til sadlen, det
vil sige, når vægten kan mærkes i pedalkontakten.
Det fungerer bedst med vandrette pedaler eller bagerste fod en anelse under for at opnå ensartet tryk
på begge sider af kranken.
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2.3 Ned ad
Ned ad bakkerne er tyngdepunktet flyttet fremad,
og baghjulet mister greb og bremsekraft. Sørg for at
komme længere bagud med vægten, og undgå blokering af baghjulet.
»		Selv om han har vægten helt tilbage, betyder den
kraftige nedbremsning at hans momentum forskydes. Læg mærke til kompressionen af gaffel og dæk.
Det vigende greb med bagdækket betyder i dette tilfælde udskridning

Baghjulet står allerede højere end forhjulet, hvilket
forstærker problemet med centrifugalkraften.
De fleste vil derfor bruge bagbremsen mest, når det
går nedad. Men forbremsen er stadig den mest effektive.
»		Vægten tilbage, for at bevare tyngdepunktet i krankboksen. Og husk at se frem!
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2.4 Sving
Idet du flytter vægt og vejgreb væk fra forhjulet ved at
sætte dig længere tilbage, mindsker du dets evne til
at styre. Bremser du derimod med forbremsen, bliver
trykket hårdere, dækket bider sig bedre fast. Du risikerer, at forhjulet drejer helt om og stiller sig på tværs
og stopper fremdriften totalt. Derved serveres al den
fremadrettede kraft til centrifugalbuen, og så er kolbøtten lige for. Derudover kan baghjulet miste greb,

hvis det skråtstilles, som vi ofte gør det i et sving, det
kan ofte ende med en udskridning af bagenden. Det
undgår du ved at prøve at afslutte nedbremsningen,
før svinget begyndes. Og er det ikke tilstrækkeligt,
bør nedbremsningen være ligeligt fordelt og teknikken et lænet sving, hvor forhjulet drejes minimalt.
Alternativt et lænet sving med støttefod. Hvis der er
plads, kan du rette lidt op og bremse kort og hårdt.

2.5 Underlag

Er det et løst underlag i svinget, er det endnu værre,
da hjulet har bedre bid. Igen er det af største vigtighed at bremse ned inden svinget. Løst underlag har
automatisk en nedbremsende effekt, og på de lige
stræk kan det bruges effektiv. Det er også en måde
at spare kræfter på.
Du vil selvfølgelig også løbe ind i problemer med glat
underlag – vand, mudder, blade, rødder, græs, sne

og is. Ofte kan der også komme udskridninger på
et sådant underlag. Bedste råd til nedbremsning på
glat underlag er – lad være.
Kan du ikke det, er fokus på god vægtfordeling og
undgå at dreje forhjulet eller læne dig til siden. Generelt skal man være lidt mere forsigtig med forbremsen ved dårligt underlag.

www.dgi.dk/mtb
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2.6 BaBSER!
Optimeret nedbremsning kan defineres med forkortelsen BabsR. Begge bremser. Bagbremsen er
mere sikker, forbremsen er mere effektiv. Ved at
bruge begge bremser, vil du kunne få en bedre nedbremsning, mindre risiko for blokering og en bedre
vægtbalance i cyklen. Abs, er en pumpende brem-

seaktivering, hvor man aktiverer bremserne kort og
tit. Man kan bremse kraftfuldt, undgå blokering af
hjulene og ved lange nedkørsler mindske varmepåvirkningen af bremseskiven. Røven tilbage. Så al den
fremadrettede kraft ender i forhjulets kontaktpunkt.
B – ABS – R.
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2.6 Effekt og timing
af nedbremsning
Fart, kraft, rute, underlag og niveau er de afgørende parametre for valg af nedbremsning. Affjedring,
vægtplacering, dæktype og -tryk er yderligere afgørende for, hvilken effekt man har ud af nedbremsningen. Ublokerede lodrette dæk på et godt underlag
virker bedst.
Det betyder ikke, at det er forbudt at bremse i sving,
ved forhindringer og på dårligt underlag – det virker
bare ikke så godt.
Har du BRUG for at bremse, SKAL du selvfølgelig
gøre det. At styre din fart har første prioritet. Du
kan ikke bremse for meget. Sikkerhed er vigtigst. Du
skal have kontrol, så du har chancen for at cykle videre bagefter. Du har nemmere ved at korrigere for
megen nedbremsning, end hvis du bremser for lidt.

Brems før ballade!
En af de vigtigste evner i forhold til at time sin nedbremsning, er at kunne spotte opgaverne i tide. Tag
farten ud af ligningen, før du tilføjer flere ubekendte.
Det vil med andre ord sige evnen til at kigge frem
over ruten og kunne vurdere udfordringerne i tide.
Se de bedste steder at aktivere bremserne. Jo bedre
du er til det, jo hurtigere kan du tillade dig at køre.
Den periode, hvor du bremser, bør være kortest mulig. Dels forstyrrer den din styring og giver dig mindre tid til at styre i. Men det er også hæmmende for
din afslappede kørestilling. Ved en kort opbremsning giver du desuden underarmsmusklerne bedre
tid til at restituere mellem belastningerne. Få det
overstået, og kom tilbage i angrebsposition, hvor du
bedre kan reagere på nye opgaver.

2.7 Typiske fejl
Primærfejl er at bremse for sent og for lidt og derfor
ende i at blokere i panik, ude af stand til at styre cyklen gennem udfordringerne. Se frem.
Ofte har vi en tendens til ikke at slippe bremsen
helt, og det gør, at vi konstant belaster musklerne
i underarmen med udmattelse og tab af teknik til

følge. Brems og slip, brems og slip – som intervaltræning. Intensitet og restitution, intensitet og
restitution – for maksimal effekt. Er det svært at
ændre vanen, så tape en sten fast på dit bremsegreb lige mellem fingrene. Den skal minde dig om
at få fingrene tilbage på styret. Som en sløjfe om
fingeren.

2.8 TIPS!
Hvis du på de lange nedkørsler oplever, at dine underarme rystes i stykker, og
øjnene falder ud af hovedet på dig – så få vægten mere tilbage, vægten ned i
pedalerne, og mærk mindre belastning ned på styret. Slap af!
Brug din forgaffel. Kun ved total nedbremsning må den gå i bund. Ender du
ofte i maksimal udnyttelse, bør du justere rumpen længere tilbage.
Brug begge bremser, lær deres balance at kende, og vær ikke bange for at
udfordre dig selv, det er den hurtigste måde at blive dygtigere på.
Der er situationer, hvor du med fordel kun bruger én af bremserne – det gør
sig ofte gældende ved forhindringer. Derfor skal du lære at bruge dem hver
for sig.
Har du svært ved at finjustere din nedbremsning, så flyt fokus fra håndtaget
til hånden. Det er nemmere at justere, hvor meget du lukker hånden, end hvor
meget du har presset håndtaget ind.

Der findes ikke én rigtig MTBmentalitet. Glem de andre, og
finde dig selv i sporet.
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nR. 3
Gear og trædeteknik
Mest muligt udbytte – med mindst mulig energi

3.1 Cyklens gearing
Med venstre hånd skifter du mellem de forreste
tandhjul – normalt er der 3. Dem kalder vi klinger for
at kunne skelne. Vi kalder dem også for landskabsklinger, fordi vi som oftest har brug for at skifte mellem dem, når landskabet skifter. Fra skovsti til grusvej og tilbage igen, fra fladt landskab til bakker, fra
fast jord til sand.

Med højre hånd skifter vi mellem de bagerste tandhjul – der er som oftest mellem 8 og 10. De hedder
så kranse, men kaldes også for opgavekranse, fordi
vi tilpasser vores tråd med dem, hver gang vi står
overfor en ny opgave. Her er det omvendt den største
krans, vi bruger ved den stejleste klatring. Og den
mindste på flad og godt underlag.

Nogle gange kan landskabet skifte meget hurtigt,
og så er det ikke sikkert, man gider skifte mellem
klingerne. Den største klinge er til høj fart og godt
underlag. Den mindste klinge, også kaldet bedstemor-klingen, er til klatring, snævre forhold og dårligt underlag.

Det kan siges på en anden måde, som gælder både
foran og bagpå. Jo mere kæden nærmer sig stellet,
jo lettere er gearingen.

3.2 Gearskifte
Ved gearskifte er du nødt til at lette trykket i pedalerne,
indtil kæden har lagt sig på den nye klinge. Skifter du
foran med stort pedaltryk, er der gode muligheder for,
at du ikke kan skifte gearet, eller at kæden trækkes
med op og sætter sig fast mellem klinger og stel – et
såkaldt chainsuck. Ved bagskifteren risikerer du, at
gear og kæde hopper, låser sig fast, springer eller bare
ikke vil skifte.
Et skifte med for hårdt tryk høres ofte som knasen og
knagen. Prøv at skifte lydløse gear. Skift ét eller to gear
ad gangen, så er der mindre risiko for, at kæden hopper af.

Se frem, og planlæg dit gearskifte, især hvis terrænet
er svært. Udse dig de gode steder, der ikke stiller de
samme krav til trædekraften, og gør dig klar til at skifte gearet her. Og gør det i god tid, en høj kadence letter
et gearskifte. Et skifte bagpå kræver et let tråd over ca.
1-2 meters forløb. Et skifte på de forreste klinger kan
let kræve over 3-4 meter, så det er vigtigt at være på
plads i tide. Det kan i sig selv være en udfordring at lette trykket på en meter, hvis det er på en stejl stigning.
Samtidig kræver det et stykke underlag, der tillader
et gearskifte, altså én meters opstigning, hvor du ikke
skal træde til. Det er den meter, hvor hældningen er lidt
fladere, og jorden lidt mere fast, der falder dit gear-
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skifte. Ofte er sving et godt sted at skifte, fordi du ikke
træder accelererende her. Men det kræver, at cyklen
hældes så meget, at pedalerne stadig kan drejes rundt.

Du skal stræbe efter, at kæden kører lige i forhold til
klinger og kranse, så bliver modstanden i udvekslingen og sliddet på kæden mindre.

Der er mange gearkombinationer, men ikke alle er
gode. Blandt andet slider det hårdt på kæden, hvis den
vinkles. Det vil sige går fra den inderste klinge til den
yderste krans. Eller omvendt. Og jo hårdere du træder,
jo værre bliver sliddet.

En klinge matcher 4-6 kranse. Den optimale krans
som ligger i lige linje bag klingen, samt 2-3 kranse på
hver side af denne.

3.3 Dobbelt stor kombination
En enkelt undtagelse er ”dobbelt stor”. Hvor du i
høj fart møder en stejl kort opkørsel. Ved at blive
på stor klinge foran, og ryge helt over på stor krans
bagpå (eller tæt på), kan du både undgå tab af mo-

mentum ved at skifte til mindre krans, men også
tage mere af farten med over på den anden side.
Alfa og omega er det cirkulære tråd, og at du ikke
træder for fuld power.

3.4 Den rette gearing
Vi bruger de mange gear for at tilpasse udvekslingen mellem pedalomdrejninger og hjulomdrejninger, så vi kan træde i en rytme, der passer til vores
biologi og vane, uanset hvilket terræn vi kører i. At
finde flow i trådet.
Det rette gear er det, man ikke skal ændre. Det
svære er at ramme rigtigt til tiden. Er gearet for
tungt, kommer du aldrig op i fart, og er det for let,
sidder du og pisker rundt med pedalerne og kommer ingen vegne

Den mest typiske fejl er at skifte gear for lidt eller
for sent. Se frem, og se den lysende plet på sporet
mærket ”gearskifte”.
En anden klassiker er at glemme gearskiftet på
nedkørslerne. Gearet skal være klar til det, du møder i bunden.
Ved at træde lidt hele tiden, kan du vurdere om gearet er rigtigt justeret.
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3.5 Trædeteknik
Et cirkulært tråd mindsker kraftbølger i trådet og
dermed bevægelser op og ned i cyklen. Du får overført mere energi til fremdrift samt et bedre greb i
underlaget, fordi der ikke er vertikale bevægelser.
Det fordeler belastningen på flere muskler, og du
bliver i stand til at køre længere og hårdere.
Muskulært indeholder trådet 4 faser – ned, tilbage,
op og frem. Men trådet skal være cirkulært, ikke
firkantet.
Ned er den stærkeste del og fysiologisk set som at
rejse sig op.
Tilbage langs bunden giver stadig noget energi, og
teknisk er det som at skrabe mudder eller en hundlort af skosnuden.
Op giver meget lidt, men kan lette arbejdet for det
modsatte bens nedadgående bevægelse. Man har

ganske enkelt ikke muskelkraft nok til at trække
pedalerne opad med så stor kraft.
Henover toppen begynder der at være noget at hente igen. Teknisk kan de to sidste faser bedst beskrives som at trække knæet mod styret.
Ned med – lorte – styret. Det er dit trædemantra.
Husk, det er et flow, ikke en firkant med døde hjørner. Og mens du øver dig, så tjek lige skuldrene og
ryggen, er du afslappet?
En nyttig variant er Repititionstrådet. Det vil sige at
træde i den forreste del af cirklen, omtrent en fjerdedel, og derefter trække pedalen op igen og starte
forfra. Teknikken bruges, når du med fordel holder
pedalerne fra bunden af trædeforløbet. Det vil sige
vand og mudder, hen over en kant, tæt underskov
eller snævre passager mellem sten og rødder.

3.6 Kadence
Hvad er bedst, høj eller lav kadence? Svaret er stor
bredde. Høj til sand og mudder, lav til is og mos, og
bredde for at undgå gearskift – gearskift koster momentum. Bmx-ryttere kan træde op til 250 rpm (omdrejninger i minuttet). Kan du træne dig op til en bredde fra 50 til 150 rpm, er du allerede godt hjulpet. Høj
kadence trænes bedst på en stationær cykel. Over 80

omdrejninger i minuttet er mildest for de fleste. Husk
at spænde lavt i maven for at trække benene op og for
at stabilisere kernen. Træk vejret med maven. Tunge
tråd med mange watt er en større belastning for udstyret, og det kræver, at alle elementer har det godt.
Hvis kæden begynder at hakke eller hoppe, så brug et
lettere gear og et større fokus på det cirkulære tråd.

www.dgi.dk/mtb
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3.7 Typiske fejl
Dine lår syrer til – træn et cirkulært tråd, og ryk
eventuelt lidt tilbage på sadlen. Du har det hårdt op
ad stigningerne – prøv at åbne lidt i overkroppen,
slap af i hænderne, træd cirkulært og måske ved højere kadence.

Det kan også være, at du bare kører på din grænse.
Du taber kæden på nedkørsler – brug stor klinge
foran og midt bagtil, er det ikke nok, så pil nogle led
ud af kæden. Er det stadig ikke nok, kører du vildt og
har brug for at installere ”chain guide”.
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nR. 4
Vægtforskydning
og balance
Tyngdekraften, bevægelsesenergien og luften
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4.1 Fysikken
Mekanikken i systemet – ”rytter på en Mountain
Bike”, handler mest om 3 energier. Tyngdekraften,
der trækker vægten ind mod midten af jorden. Be-

vægelsesenergien, der er lagret i kroppens og cyklens fremdrift. Samt modstanden i kontakten med
underlaget og luften.

4.2 Tyngdekraften
og vægtforskydning
Tyngdekraften vil selvfølgelig være rimelig konstant
på flad vej, men da det er jordens centrum, som er
udgangspunktet, har hældningen på underlaget
også en del at sige. Vil du samme vej, ned mod jordens midte, kan du få tyngdekraften til at gøre en del
af arbejdet for dig. Vil du mod himlen, gør tyngden
det tydeligt nok surt. En anden variabel faktor er selve tyngdens omfang. Tit bruges der betydelige beløb
på at lette vægten på cyklen, og det virker selvfølgelig også. Men for de fleste af os vil der være mere
vægt at spare på kroppen. Kan du tabe dig 10 %, vil
du være en helt anden rytter. Men selvfølgelig kun
hvis det meste af vægttabet er fedtvæv.
Hvis du står stille på cyklen, er tyngdekraften den
eneste af de tre, der påvirker dig. Sidder du normalt
på cyklen, med knap halvdelen af vægten på forhjulet og godt halvdelen på baghjulet, vil du kunne
mærke trykket på hænder og bagdel, for hele trækket overføres direkte. Cyklen kommer til at stå midt
i tyngderetningen. Intet problem, og ikke meget sjov.

Dit tyngdepunkt er det sted på cyklen, hvor en
lodsnor peger hen, hvis den kommer fra den centrale del af din krop (den tungeste del). Neutralt vil normalt betyde et tyngdepunkt lige foran kranken, og
bliver du siddende længe nok, kommer det også til at
kunne mærkes i hænderne. Hvor du for eksempel i
angrebsposition har tyngdepunktet tilbage i kranken
og derfor mærker et mindre tryk i hænderne. Samtidig har angrebspositionens stående stilling den fordel, at tyngden er på pedalerne. Når du sidder, flytter
du tyngdepunktet op mod sadlen, og et højt tyngdepunkt gør dig mere sårbar på balancen. Derfor står
vi normalt op, hvis opgaverne er krævende. Hvis du
rører sadlen, men har vægttrykket i dine fødder – så
er du køreteknisk set fri af sadlen.
Flytter du nu vægten frem eller tilbage, står cyklen
stadig i vejen, men trykket på hjulene ændres. En
vægtforskydning fremad mod styret viser sig som et
øget tryk på hænderne, men samtidig også et lettere
tryk på sadlen. Vi er endnu ikke kommet til at ændre

32

på din vægt. Forskydninger mellem for- og baghjul
giver dig mulighed for at vælge, hvilket hjul der skal
være tungt mod jorden, og ikke mindst hvilket der
skal være let. Alt det, du registrerer i hændernes,
bagdelens og føddernes tryk mod cyklen, modsvarer
et tilsvarende differentieret tryk mellem hjulene og
jorden.

strakt og bøjet hofte. Du kan for eksempel skubbe
vægten tilbage på baghjulet ved at strække i armene,
men samtidig bøje hoften, så du nærmest ligger henover cyklen. Det kan redde dit skind, hvis du er på
vej mod et drop og gerne ville kunne lade forhjulet
komme ned til det nye niveau i en fart. Og selvfølgelig omvendt, hvis der er udsigt til et trin op, pukler
eller en anden rytter, der ligger og flyder i sporet.

Husk det, for det er det, du skal kunne styre!
Mindre og hurtigere justeringer ligger i anklerne
og håndleddene. Ved at droppe hælene, flyttes hele
tyngdepunktet en anelse bagud og nedad – med
en anselig effekt. Denne teknik er primært til nedbremsning uden kontakt til sadlen, det vil sige, når
vægten kan mærkes i pedalkontakten. Er du pludselig i fare for, at forhjulet går for dybt, kan det nogle
gange være nok at droppe hælene. Det forskyder
vægten mere til baghjulet og tillader forhjulet bedre
passage af et stykke med rodet underlag. Med hænderne er det modsat. Hvis du dropper håndleddene,
forskydes vægten en anelse frem. Især ved kraftigt
tråd opad kan det være effektivt, fordi du samtidig
modarbejder voldsomme ryk i styret som kontra til
trådet i pedalerne. Disse små ryk er ofte årsagen til,
at forhjulet letter fra jorden.
Større forskydninger styres med knæ og albuer. Vi
sidder fast ved hænder og fødder, og hvis vi bøjer eller strækker i knæ eller albuer, vil vægten helt automatisk blive forskudt. Og dette kan ske med både

Nu sidder du nok ikke altid oven på cyklen. Men hvis
du får brug for at forskyde cyklen væk fra kroppen,
vil det altid være med målet, at tyngdepunktet stadig ligger mellem hjulene. Afstand og vægt på den
ene side af lodsnoren, skal modsvare afstand og
vægt på den anden side, så tyngdepunktet forbliver
så tæt på kranken som muligt. Det er såmænd ikke
anderledes, end hvis du står på ét ben. Læner du
overkroppen til en side, bruger du det frie ben som
kontravægt.
Vægtforskydning er det primære element i de fleste
teknikker. På det punkt minder MTB meget om alpint skiløb. At tage vægten af ét sted og forøge den
et andet sted. Frem eller tilbage, højre eller venstre,
men også op eller ned. Vores vægt bæres som sagt
af cyklen, men ved at bevæge kroppen samt skubbe
og trække med hænder og fødder, kan vi kortvarigt
ændre det vilkår. Vi kan hoppe eller lande, og derved
gør os lettere eller tungere, end vi er. Princippet er
det samme, vi flytter bare vægten eksplosivt. Mere
om det senere i kapitlet.

4.3 Bevægelse af masse
Når vi er oppe i fart, har vi opbygget energi. Som når
vi ruller ned ad bakken og uden at træde kan rulle
halvvejs op på den næste. Og når vi så står på toppen, har vi opbygget såkaldt potentiel energi eller
beliggenhedsenergi, der kan udløses på nedkørslen. Denne energi opleves tydeligt, hvis du laver en
kraftig opbremsning. Du kan mærke trykket ned i
hænder og fødder, når hele din kropsvægt føres ind
i cyklens greb i underlaget.
Vi kan også opbygge beliggenhedsenergi ved at
trykke vægten ned i forgaflen. Energi der udløses,
når vi flytter vægten tilbage. En sådan energitilførsel på hjulene kaldes med et engelsk ord for ”preload”. Vi tilfører ekstra vægt i forhold til neutral.
Denne energioverførsel sker også med en vægtforskydning.

Du oplever også bevægelsesenergi, når du presser
cyklen igennem et sving. I denne situation handler det
om centrifugalkraften. Dette tryk forstærker dækkets
greb i underlaget i svingfasen. Du kan mærke det som
et større tryk mod håndtag, sadel og pedaler, fordi kroppens vægt har en retning, som vi ændrer ved at lægge
cyklen ind i svinget. Det er en forøgelse af G-krafterne,
som vi hører mest om fra flyvningens verden.
Sidst er der den gyroskopiske energi, som hænger
sammen med flere af de foregående. Et roterende
hjul vil søge en vertikal position, altså prøve at køre i
lodret stilling. Jo højere fart, jo større kraft. Det kan
du mærke mest, når du kører langsomt. Det stiller
større krav til din balanceevne. Det betyder også, at
det er lettere at køre lige, når du ikke kører langsomt.
Prøv at køre uden hænder, så ved du, hvad jeg mener.

4.4 Modstand
Modstandskraften mellem legemer er også en faktor –
både luften og underlaget. Det er derfor, vi stadig skal
træde pedalerne rundt ned ad de bløde og ujævne bakker, og derfor vi kan holde styr på farten ved at bremse.
Den vind, vi har susende om ørerne, er sjældent den
største bekymring imellem skovens træer. Derimod
skal vi både trækkes med en større hjulkontakt og et
underlag, der griber bedre fast. Når du lige har fået
fart i geden, rammer du et stykke med rødder eller dyb
mudder, og al den energi, vi havde i kraft af fremdrift,

suges ud af cyklen. Til gengæld er det en glæde at kunne bremse kraftig og effektivt, når stien pludselig drejer til siden, fordi den er nået til kanten af en grusgrav.
I begge situationer kan vi bruge vægt-forskydningen til
at opbygge energi i hjulene for bedre greb, eller modsat for at lette kontakten og modstanden.
Det er nærmere beskrevet i de pågældende kapitler.
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4.5 Balance
Alle kræfter er vore fjender og venner, og når du virkelig forstår dem, bliver de dine legekammerater i
sporet. Men alt er ren utopi, hvis du ikke er i balance
sammen med din cykel. At opøve balanceevnen er
alfa og omega, da balancen er fundamentet for dine
vægtforskydninger. Oftest vil vægtforskydninger i et
system ude af balance ende på jorden.
Cockpittet rummer frem og tilbage, til højre og venstre, op og ned samt rotation. Og du skal have fuld
bevægelighed og balance samtidig med. Så har du
et godt udgangspunkt. Anspændthed er balancens
værste fjende. For de fleste kommer balancen naturligt, vi skal bare blande os uden om og lade de
naturlige rutiner klare opgaven. Men vi er nødt til at
opøve vores evner på cyklen, da den er en udvidelse
af vort naturlige system. Styret er balancestangen,
som en linedanser også bruger for at have en kontra
til kropsvægten. Det er med hænder og arme, vi især
flytter os mod bedre balance.
Balance er sværest i lav fart, i yderstillinger, ved
spændte skuldre, og hvis du kigger ned på jorden
foran cyklen. Slap af, se frem, lad cyklen bevæge sig.
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4.6 Flow
Når du kan klare enhver forhindring på din vej, lyder næste udfordring at gøre det i flow. At mestre
teknikkerne gør dig ikke til en mester. Flow i sporet
er korrekt teknik i afpasset mængde på det RIGTIGE
tidspunkt. Flow på Mountain Bike handler om at
kontrollere kraften, præcis som i Star Wars. Kraft
og flow er svære at kombinere. Målet er at præstere
effektivt og sikkert med mindst mulig brug af energi.
Når du er der, kan oplevelsen beskrives som let. Det
hele bliver let.
Det er sjældent nødvendigt at være neutral på tekniske stykker. Du skal matche terrænet – tung på de
stille forløb og let på de ujævne. Hurtigt træk for at
hoppe, langsomt tryk for at skabe greb. Lethed er at
opsuge ujævnheder og forhindringer ved at komprimere i arme og ben og trække cyklen til sig. At flytte
hele systemet og opbygge et lager af energi ved at
lave en timet kompression. Tyngde er at pumpe terræn, forstærke bremsning, komprimere systemet
og tryk cyklen ned ad, når du har brug for greb i et
sving. Det vil være en konstant bevægelse af kroppens vægt, for den er dit redskab til succes på teknisk svære stræk.
Timingen er væsentligt, og det ved man, når det ikke
lykkes – du får løftet hjulet op mod forhindringen
bare for at knalde det ned i kanten, vel vidende at
der er gode chancer for, at du om to minutter er ved

at skifte slange på et fladt forhjul. Skal du have god
timing, så skal du vide, hvad der kommer, så du er
forberedt på det. Træn dit syn, din MTB-radar. Søg
i første omgang at blive en flydende flow-rytter, så
kommer fart i anden række. Sæt gerne procenter
på. Er du en 80 % rytter, så accepter det. Du kører
ikke til dine grænser, men bevarer 20 % til det uforudsete.
Hvis du ruller roligt over en rod, vil du kunne mærke
trykket på dine hænder. Kører du ud over kanten på
et drop, vil du registrere trækket, når forhjulet falder. Du skal være afslappet i en grad, så du giver efter. Men samtidig være så spændt, at du er i stand til
at påvirke kroppens balance på cyklen, så du havner der, hvor det er fordelagtigt. Du skal være klar
og til stede på cyklen. Kan du ikke det, så lad kroppen slappe helt af i stedet, og rul en tur på et stykke
grusvej.
Det kommer gennem øvelse og en bedre teknik.
Men det er væsentligt at være bevidst og kende sine
vaner. For eksempel holder man oftest vejret, når
løjerne bliver langhårede. Og det vil gøre kroppen
anspændt og modvirke en lykkelig slutning. Husk at
trække vejret, brug eventuelt teknikken at tale stille
for dig selv. Snak dig igennem problemerne. ”Slap af
og se frem. Slap af og se frem,” kunne være et udmærket mantra. Brug de ord, du har brug for.
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4.7 pump energi ud af terrænet
Normalt henter vi fart ved at træde i pedalerne eller
ved at låne fra tyngdekraften. At ”pumpe” sig til ekstra
fart er at snyde med tyngdekraften. At tilføre kraft og
fremdrift i cyklen på steder hvor du ikke har mulighed
for at bruge pedalerne. Princippet er, at du mister fart
opad og modtager fart nedad på grund af tyngdekraften. Og jo tungere du er, jo mere udpræget er dette.
Der skal ikke meget til, før det kan betale sig at udnytte
dette. Alle terrænforskelle, sving og forhindringer. Den
potentielle energi, der lagres ved at bøje arme og ben,
kan frigøres ved dynamisk at rette dem ud igen. Times
det rigtigt, øger det fremdriften. Det gælder om at gøre
cyklen tungere nedad og lettere opad. Idet vi passerer et toppunkt, skal vi være så tæt på styret, som vi
kan tillade os, og på vej nedad overfører vi vores kraft
til cyklen ved at skubbe styret ned og frem, gøre forhjulet tungt ved at lægge vægt i – derved øges farten.
Forstærke tyngdekraftens arbejde med at få os tættere på jordens centrum. Du kan også forstå det som
at skubbe cyklen frem foran dig og derved forstærke
dens hastighed. Modsat kan du give efter i arme og ben
og tage vægten af for at gøre forhjul og baghjul lettere
og passere forhindringer og pukler med færre konsekvenser/mindre tab af fart. Det opleves som en bølgebevægelse i styr og arme, men det er vigtigt at holde
overkroppen i ro. Og det kan kun gennemføres, hvis du
ikke er anspændt.
Princippet kan forklares med et englehop. Hvis du står
almindeligt på jorden og pludselig giver efter i knæene,
forsvinder trykket på dine ben, selvom kroppen bevæger sig ned ad. I bunden opleves det maksimale tryk, der
kan vedligeholdes ved, at du nu sætter af i et hop. Trykket forsvinder først, når fødderne er fri af jorden, hvor
accelerationen stopper. Modsat er trykket lavest ved
den højeste del af svævet. Du skubber jorden ned for at
give cyklen ekstra vægt og giver efter for at gøre cyklen

let. Oplevelsen er endnu mere tydelig på en trampolin,
der fungerer efter samme princip som dæmpningen på
vores cykler. På cyklen er det så underlaget, der er varianten, og vi prøver at holde overkroppen i ro.
Det man ser, er trykket ned i forgaflen, men reelt er
det en vægtforskydning frem forrest på cyklen, hvorefter man kan kaste cyklen fremad med øget hastighed.
Oftest gør man det på en kort hældning, en halv meter
kan være nok, da man her har nemt ved at lægge tryk
i forgaflen, da tyngdekraften giver en hånd med. Det
væsentlige er timingen. Og første opgave er at køre
over pukler, mens du opsuger ujævnhederne. Når du
har styr på det, begynder du at trykke aktivt i styret,
idet forhjulet har mulighed for at rulle nedad, og kropsvægten er kommet på den rigtige side. Når du har styr
på det, tager du benene med og bruger dem til at skubbe baghjulet ned også. Ligger puklerne tæt, kan du
være i gang med at suge forhjulet til dig, mens du aktiverer energi med baghjulet. Tænk på en skiløber, der
hopper ned ad en pukkelpistbane. Han kaster skiene
ned ad puklerne og letter skienes tryk, idet de rammer
den næste pukkel. I et sving, oftest hvor der er en grad
af rampe at køre op mod, så du kan tillade dig at miste
vejgreb, gælder de samme principper. Her er det blot
centrifugalkraften fremfor tyngdekraften, du udnytter. I et sving kan du køre ”ned ad” ind i svinget, men
oftest ud af svinget, da farten skal være lavest, inden
du drejer, men kan øges på vej mod nye opgaver. Modbakken er det forløb, hvor G-kræfterne er størst, og
du mærker trykket i hænder og fødder. Det er her, du
kan hente cyklen til dig og opsamle energi i systemet.
At arbejde dynamisk med energien i sporet er en meget svær og en meget energigivende teknik. Og samtidig en mulighed for at hente energi i situationer hvor du
ikke kan træde dig til den.

VÆGT & BALLANCE
Køre på baghjul
Manual = stående
Wheelie = siddende
I starten, når du skal træne denne teknik, kan det være en fordel
at sætte sadlen ned og undgå at
klikke fast i pedalerne. Find et
fladt og gerne blødt underlag.
Brug hjelm, handsker og lidt ekstra tøj – sandsynligheden taler
for, at du skal ned at ligge. Og så
er det lettest at lære uden affjedring bagpå.
»		Her ses wheelie (én finger på bagbremsen, øjnene i sporet fremad)
1.		Flyt kraft til forhjulet ved at
bringe overkroppen tættere
på styret. Er du stående, (angrebsposition) skal pedalerne
være vandrette. Er du siddende, skal den ene pedal være
oppe, eller du skal være i gang
med at træde rundt.
2.		Skub dig nu væk fra styret med
armene, til de er næsten strakte, og kast vægten/hofterne
bagud, indtil forhjulet løfter sig.
		Er du siddende, kan du samtidig træde hårdt ned i pedalen
(let gearing) – en såkaldt Powerstroke Wheelie eller Trådt
Wheelie. Her kan bagenden af
sadlen bruges som løftestang.
3.		Du styrer med kroppen og bagbremsen. Er du på vej bagover,
bremser du lidt. Er du på vej til
siden, flytter du overkroppen
for at skabe ligevægt. Er du på
vej forover, træder du lidt i pe-
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dalerne (siddende) eller styrer
med vægten ved at skyde hoften frem og tilbage (stående).
4.		Hvis du har svært ved at dosere kraftstyringen via pedaler
og bagbremse, så brug dem
lidt hele tiden, så er det oftest
nemmere at finjustere.
5.		Slap af! Nyd det.
Det er vigtigt, at du løfter forhjulet med vægten og ikke med armene, da balancepunktet ligger i
vægtplaceringen. Når forhjulet er
højt oppe, har du ved en stående
manual samlet hænder og hofter
igen. Ved en wheelie er det bryst
og styr, der mødes. Ved vægtforskydningen trækker du vægten bagud for derefter at trække
forhjulet tæt på – uden at flytte
kropsvægten.
Normal fejl er for meget fokus
på trækket og for lidt på de andre elementer. Tilbagelænet og
eventuelt kraft i trådet samtidig.
Træn begge fødder. Kan du holde
balancen, har du mulighed for at
holde cyklen kørende på baghjulet. Det er måske ikke en nødvendig evne for at være god på cykel,
men det opøver balanceevnen
og dine tekniske evner i sporet
(vægtforskydning). Og der er en
vis grad af status i det.
»		Her ses manuel.

VÆGT & BALLANCE
Nose Wheelie
Bruges kun sjældent bevidst.
Det er mest en nødsituation.
1.		Stående med bagvægt.
2.		
Blokér forbremsen, og lad
vægten komme lidt frem mod
styret. Samtidig lader du sadlen/cyklen glide op og frem under dig.
3.		Nu kan baghjulet flyttes derhen, hvor det gør mest gavn i
forhold til de opgaver, der kommer. Kommer du for langt op/
frem, kan du slippe forbremsen eller flytte vægten bagud.

»		Her ses nose wheelie

VÆGT & BALLANCE
Trackstand

»		Knæet kan bruges som vægt, og forskydes udad for at hjælpe balancen

Stå. Bare stå. Hvis forhjulet er lidt
vinklet, bliver det ofte lidt lettere.
Det samme gør en anelse modbakke. Det er ikke nok at vippe
cyklen til siderne for at holde balancen, ofte er det lige så gavnligt
at forskyde frem og tilbage. Dette
er godt at træne, da en god balance giver dig større chancer for
at redde dig ud af vanskeligheder,
for eksempel hvis du går i stå ved
et forkert sporvalg på vej op ad en
bakke. Derfor er det ikke nok at
træne det på p-pladsen, mens du
venter på de andre. Du skal også
træne det halvvejs oppe ad bakken.

www.dgi.dk/mtb

39

40

nR. 5
Svingteknik
Kom sikkert og hurtigt gennem et sving

At køre sikkert og hurtigt gennem et sving er noget
af det sværeste at lære og noget af det dejligste at
have lært. Fart, underlagets beskaffenhed og hældning, svingets form og størrelse, dækkenes karakter
og tilstand, lufttryk, egne evner og tilstand. Er der
nogle rampekanter (5 cm er rigeligt for at gøre det

ud for en rampe), forhindringer, skjulte hemmeligheder. Det er de faktorer, du skal have styr på for at
ramme rigtigt. Se frem, se i hele bredden, og se så
langt frem, du kan. Målet er i første omgang sikkerhed og i anden omgang høj udgangsfart. Og derfor
starter vi med svingets faser.

5.1 At skære et sving
Det optimale sving går fra ydersiden af den vej, du
kommer af, skærer ind over til det inderste hjørne i
selve svinget for at nå tilbage til ydersiden af vejen,
du skal videre af. I denne sammenhæng kan 10 cm
længere ude betyde meget i forhold til din fart ud af
svinget.
Målet er at gøre svinget til så lille en udfordring som
muligt i forhold til hastighed og svingbredde – halv
fart eller halv vinkel giver også halv belastning.Tænk
som en racerbil. Det er det letteste forløb i et optimalt sving.
Dem er der ikke mange af ude i skoven. Derfor koncentrerer vi os i stedet om svingets 4 faser - Forspil,
åbning, gennemførelse og udvejen:
Forspillet til svinget handler om at forberede slaget.
Du skal få et overblik over svingets mange faktorer
og derfra vælge dit spor og din teknik. Det er sjældent, at svinget er den eneste faktor. Huller og andet
skal også tages til efterretning. Det kan være, du ikke
kan træde i pedalerne undervejs, og så er det vigtigt
at skifte gearet inden, så det svarer til din forventede
udgangsfart og de opgaver, du vil stå overfor på den
anden side af svinget. Ved at starte svinget sent får
du et bedre overblik over det, som kommer på den
anden side. Men er sporet ødelagt af andre ryttere,

kan det være, det kan betale sig at åbne tidligt og
få det bedre underlag. Din indgangsfart skal være
tilpasset, inden du starter svinget, og som oftest er
din fart lavest, lige inden du drejer. Derfor skal du
også have udset dig dit bremsefelt og valgt din teknik
og dosering af bremserne. Brug ikke bremserne for
tidligt, hvis du vil have farten med ind i svinget.
Næste fase er kort og kontant.
Åbning. Vælg din åbning, og smid cyklen ind i svinget. Det er her, du træffer det endelige valg af svingteknik. Og bremserne er sluppet!
Gennemførelsen. Kør igennem svinget. I denne fase
er fokus på placering af vægt. Se frem, så du kan
reagere/korrigere i tide. Ofte, og med erfaringen, vil
du opleve, at denne fase kan indeholde flere skift.
Du kan rette op for en ekstra nedbremsning, lave en
vægtforskydning for at slippe over en glat rod, korrigere for et skifte i underlagets hældning. Til sidst
kommer det automatisk.
På den anden side accelererer du igen, lige så snart
du ser svingets åbning – Udvejen, og nu kan du gøre
klar til næste opgave. Se frem, ret op, og kør væk.
Fejlretning: Hvad kigger du på? Vil du derhen?
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5.2 Principperne bag

Den mest elementære i princippet er at dreje styret.
Hvis cyklen bevæger sig fremad, forhjulet har fat i
underlaget, og du drejer med styret, vil hele cyklen
vælge den vej. Den vej forhjulet tager, vælger resten
af cyklen at følge.

Centrifugalkraften er den kraft, der presser dig ud i
svinget og skabes af din kraft i form af fremdrift/hastighed og vægt (samme kraft der slynger blodet ud
i hånden, når du laver armsving). Jo højere vægt, jo
højere hastighed, og jo mere du drejer på tværs af din
oprindelige retning, (hvor skarpt er svinget) – jo mere
kan og skal du læne dig ind i svinget. Og omvendt – jo
mere du tør læne dig, jo højere fart kan du dreje med.

Den anden mulighed er at læne cyklen ind mod svinget. Hvis cyklen er skråtstillet, vil dækket blive trykket skævt og få kegleform. En liggende kegle drejer
sig altid mod den laveste side, fordi radius her er mindre (tænk på de kræmmerhuse, der har været popcorn i, når de er efterladt på gaden). Derfor vil hjulet
dreje mod svingets midte. Jo mere cyklen lænes, jo
stejlere bliver keglen, og jo skarpere kan der drejes.

De fleste sving involverer begge principper, lænet og
drejet. Valget er omfanget/fordelingen, og det afgøres af svingets karakter og rytterens smag for teknik.
Men det mest almene er, at drejede sving fungerer
bedst i lav fart, og lænet sving er bedst i høj fart.
Hvis du flytter lidt mere vægt ud på forhjulet i et lænet sving, giver det lidt ekstra bid for den drejning, du
laver med styret.

Desuden vil dækket forme sig efter underlaget, og
hvor det er muligt, opbygges der en kant på grund af
det tryk, vi forårsager i underlagt. En kant, der velvilligt trykker tilbage mod dækket og giver os en lille
rampe at køre i mod.

Et sidste princip for at ændre retning er forflytninger.
Ved en simpel vægtforskydning kan hjulenes tryk
fjernes, og de kan flyttes, mens de er fri af jordforbindelsen. Ved at løfte forhjulet kan vi placere det i en
anden retning. Det kan gøres med ét hjul eller begge.

Der findes 3 måder at ændre cyklens retning, vel at
mærke mens du stadig sidder på cyklen.

SVINGTEKNIK
Lænet sving
Både krop og cykel lænes ind i
svinget. Kræver, at der er lufttryk
nok i dækkene, så det passer til
farten, da man ellers bare folder
dækket ned over fælgkanten. Det
mest almindelige sving på asfalt
og derfor også for de fleste ryttere på MTB. Vanens magt. Det
burde nok blive brugt mindre på
mountainbike, da forholdene oftest er mere tvivlsomme. Men er
underlaget godt, eller har svinget en god rampe, er det et super
hurtigt sving.
» Læg mærke til at inderste knæ
bruges som vægtstang, for at
sikre en bedre balance. Se frem!

»		Kørsel på et sving med en god
rampe. Tyngdelinjen går ned
gennem cyklen, overkroppen er
drejet mod sporet og øjnene ser
frem. Han vælger en høj linje –
dels for at kunne beholde momentum, og for at undgå dårligt
føre i bunden
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SVINGTEKNIK
Lænet sving
forskudt
(grundsving)
Cyklen lænes ind mod svingets
centrum, men kroppen forskydes op over cyklen (mere lodret).
Hvis du læner cykel og krop sammen, vil tyngdekraften trække dit
tyngdepunkt ind under cyklen.
Ved at blive over cyklen beholder
vi tyngdepunktet ved kranken.
Og hvis det så går galt, slipper vi
også lettere fra det, da vi er på
den rigtige side af cyklen. Målet
er, at vores vægt trykker ned oven
på vejgrebet ved hjælp af tyngdekraft og ikke ved hjælp af centrifugalkraften som almindelig lænet sving. Det giver bedre vilkår
for hjulene for at bibeholde deres
vejgreb.
Teknikken er at trykke styret ind
mod svinget ved at strække inderste arm og bøje den yderste.
Læg al tryk på den yderste pedal, som så naturligt nok vil være
helt i bund. Du kan vælge at lægge cyklen mere ned for at dreje
skarpere, men stadig bibeholde
din placering oven over dækkenes kontaktpunkter.
»		Tryk med yderste fod og med
		inderste arm, se frem!

Hofterne drejes lidt, så dine
skuldre og overkrop peger i den
retning, du skal, og dine øjne er
rettet frem mod udvejen.
De bøjede arme og skuldrene
slapper mest muligt af, så ujævnheder optages i leddenes bevægelighed. Kører man aggressivt,
er udgangspunktet angrebspositionen, og dermed kommer der
også mere bid i forhjulet.
Får du bagdelen med ud over
kranken, kræver det mere energi,
men til gengæld giver det større
fleksibilitet og sikkerhed mod
overraskelser fra underlaget.
Derfor er det især en god teknik, hvis du ikke er 100 % sikker
på, hvad sporet byder dig rundt
i svinget. Sådan er det jo ofte i
MTB, og også derfor vi kalder det
grundsving.
Tryk på yderste pedal – læn cyklen ind – se frem – drej hoften (god
røv) – og smil hele vejen hjem.
»		God røv!
Tip!
Inderste knæ kan bruges som
kontrolvægt og flyttes lidt ind
i svinget for at skabe ligevægt.
Vandrette pedaler ved høj underskov, ellers er yderste pedal
nede, så den ikke rammer jorden.
Skal et lænet sving være ekstra
skarpt, kan det kombineres med en
let wheelie. Ved lige at løfte forhjulet fri, vil cyklens hældning automatisk flytte forhjulet lidt til siden.
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SVINGTEKNIK
Lænet sving med
støttefod
Løber du ind i dårlige forhold, eller ønsker du højere fart, kan ligevægt skabes ved at klikke helt
ud med inderste fod og bruge
benet som kontravægt og støtte
om nødvendigt. Omkostningen er
den tid, du skal bruge på at komme tilbage i pedalen, og første
når du sidder fast i pedalen, kan
du tage kontrol med cyklen igen.
»		For det meste er man ikke nede og røre,
men kobler ud for en sikkerhedsskyld

SVINGTEKNIK
Slalomsving
Bruges, når ruten bliver tæt og
teknisk. Det vil sige, hvor du hele
tiden er nødt til at korrigere din
styring. Tekniske op- og nedkørsler, små single-tracks og
meget ujævnt underlag (rødder,
ridesti etc.).
Her kan du ikke flytte kroppen
hurtigt nok, derfor lader du overkroppen forblive stabil lodret og
lader cyklen følge terrænet.
Du vil opleve, at du bruger det
mest, når du står op. Målet er at
kaste og dreje i et tempo, som får
forhjulet derhen hvor passagen
er fordelagtig. Baghjulet vil ofte
skære lidt af hjørnerne, men skal
i højere grad bare følge med.

»		Forhjulet forskydes ud til siden. for at undslippe små forhindringer.
Overkroppen følger en mere lige kurs sammen med baghjulet

SVINGTEKNIK
speedway-sving
Teknikken kan bruges bevidst eller for at redde et almindeligt lænet
sving, der er ved at gå galt. Scenariet er at køre ind i et lænet sving
med for høj hastighed. Er underlaget løst, og svinget skarpt, kan du
vride baghjulet med rundt. Klares
lettest med inderste pedal lige bagud, og trykket fra foden rettet bagud
og eventuelt op ad for at få baghjulet
med. Vælger du at lægge cyklen lidt
ekstra ned i svinget eller flytte overkroppen længere frem over cyklen
eller blokere bagbremsen, kommer det også helt af sig selv. Klikker
man ud med inderste fod for at have
et støtteben, skal man kunne klare
sig med cyklens vinkel og fart som
drivkraft. Og har du brug for at flytte
mere bid i underlaget fra ét hjul til
et andet, gøres det som sædvanlig
med vægtforskydninger frem og
tilbage. Normalt vil baghjulet skride ud, og cyklen vil bare lægge sig
ned i svinget. For at modvirke dette
kontrastyres forhjulet lidt ud mod
svingets yderside, hvorved centrifugalkraften vil bringe cyklen højere
op. Ofte vil der være tale om små
korrektioner, der så kan gentages
efter behov. For lidt, og du lægger
dig i indersiden af svinget, for meget, og du lægger dig i ydersiden af
svinget. Og skal du endelig af, så gør
det indad. Så snart vi begynder at
bruge disse sving, begynder vi også
at ødelægge underlaget.

»		En let kontrastyring, for at modvirke udskridningen

Svinget bør kun bruges i nødsituationer eller på større veje og grusarealer, hvor konsekvensen er mindre.
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SVINGTEKNIK
Drejet sving/
switchbacks
Du flytter kroppen og lader cyklen
være stabil lodret, mens du drejer
styret. Drejet sving modvirker udskridning og er oftest et bedre valg
på glat eller meget løst underlag.
Det er også et godt sving ved meget
lav hastighed, meget skarpe sving
og i meget stejl terræn. Teknikken
gør det samtidig muligt at træde i
pedalerne og bruge bagbremsen.
I høj fart med lavt dæktryk kan du
vælge teknikken frem for grundsvinget for at undgå snakebite eller det der er værre. Teknikken er
at forskyde kropsvægten ind mod
svinget og lade cyklen forblive
lodret. Det giver et godt greb med
forhjulet, så styringen er mere nøjagtig. Og med forskudt vægt kan
det lade sig gøre, uden at centrifugalkraften vælter dig ud af svinget.
Stræk yderste arm tilpas meget for
at dreje styret. Hold fokus (øjnene) i
den retning, du skal, og ikke ned på
dit styr eller forhjul. Der er situationer, hvor det ikke er nok at læne
sig lidt ind, men hvor man skal ud af
sadlen og have hele vægten ind over
svinget. Læg mærke til, hvor langt
dine skuldre kan flyttes i forhold til
styret. Dette sving er sjældent noget, du gør naturligt, til gengæld er
det essentielt for MTB, når du kører
i teknisk svært terræn.
»		Han lister gennem et sving med
hældning. Læg mærke til at
overkroppen er forskudt i forhold til styret – yderste arm er
skubber styret længst muligt.

Især ved hårnålesving på opog nedkørsler er det effektivt
(switchback), og i den sammenhæng ændres også princippet
om, hvordan svinget skæres.
Lad forhjulet komme ud på ydersiden. Det åbner svinget, og hjulene kommer der ud, hvor der er
mindre hældning. Det giver dig
muligheden for at bibeholde et
større momentum.
»		Stræk yderste arm – læn skuldrene ind – se frem!
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SVINGTEKNIK
Løftet sving
De fleste svingteknikker kan udbygges i kombination med løftet sving.
1.		Forbremsen blokeres, og vægten føres frem over forhjulet og
lidt ud til den ene side.
2.		Baghjulet løftes og svinges rundt
ved et løft i pedalerne til den side,
du har lagt vægten.
3.		Var det ikke helt nok med den
ene bevægelse, kan du enten
gentage vægtforskydningen ved
at vippe tilbage og frem igen.
Eller du kan klare det med det
samme ved at blokere bagbremsen, flytte vægten tilbage og ud
til siden, løfte forhjulet og rotere
forenden i vægtens retning.
Hvis du ikke er i stand til at løfte nok,
skyldes det måske, at du prøver at
løfte med armene. Hold armene
næsten strakte, og løft med vægtforskydning. Husk at have en finger klar
på bagbremsen. Er det baghjulet, der
ikke vil op, gælder det samme – en
kraftigere vægtforskydning, sæt af
bagfra, og træk evt. cyklen med op,
når du er strakt ud. I starten er bevægelsen overdreven, og du må formodentlig ned jævnligt. Efterhånden
som du får rutinen, kommer du for
alvor til at se cool ud. Især ved hårnålesving på op- og nedkørsler er det
effektivt (switchback), og i den sammenhæng ændres også princippet
om, hvordan svinget skæres. Lad
forhjulet komme ud på ydersiden.
Det åbner svinget, og hjulene kommer der ud, hvor der er mindre hældning. Det giver dig muligheden for at
bibeholde et større momentum.

»		Stræk yderste arm – læn skuldrene ind – se frem.
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nR. 6
AT KØRE OPAD
At sliddet op ad bakke er en investering i bedre form og glade nedkørsler
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6.1 Vejvalg
At finde den bedste vej op ad en slidt og stejl opkørsel, kan være noget af en labyrint. Kig frem. Find den
bedste vej op ved at se de værste udfordringer, og

undgå dem helt eller i det mindste forberedt. Men
samtidig skal du kigge efter de gode steder til gearskifte og sving. Fokus er ro, rytme og rette vej.

6.2 Angrebsteknik og økonomi

Du kan vælge mellem tre måder. Stående, siddende
eller semistående position, også kendt som lav angrebsposition. Valget er meget individuelt.
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ANGREBSTEKNIK
Den stående
klatreposition
Den stående klatreposition har
fordelen af en bevægelig cykel,
men du må så også leve med en
større risiko for at miste grebet
på baghjulet.
Glid frem i cockpittet, så vægtfordelingen stadig er nogenlunde
lige, og tyngdepunktet er over
kranken. Smutter baghjulet, er
vægten for langt fremme, stejler
cyklen, er den for langt tilbage.
Kraften hentes ved at trække
styret op, eller rettere kroppen
ned, og energien overføres, når
du træder ned med pedalerne.
Det er svært at træde cirkulært
i stående position, men det kan
selvfølgelig læres. Ofte vil du
kunne træde et tungere gear, hvis
bakken ikke er alt for lang. Økonomien er ringe, og du begynder
hurtigt at mærke mælkesyreophobning i lårmuskulaturen. Stående tråd med tunge gear er den
teknik, der får dig flyvende op
over en kort svær stigning.

»		Læg mærke til hvordan rytteren forskyder tyngden lidt til siden, for at have
maksimalt tryk i den nedadgående del af trådet. En god vægtfordeling giver
et godt greb med baghjulet, hvilket ses ved dækkets deformering mod jorden

Det er også den, du bruger, når
stigningen pludselig bliver ekstra
stejl over de næste fire meter, og
det er et dumt sted at skifte gear.
Op-efter-mere-kraft princippet.
Og ikke mindst er den i brug som
aflastning, når du har siddet længe på en opstigning og trænger til
at bruge nogle andre muskler.
»		Ved at rejse dig, kan du flyve over, uden at skulle skifte gear & miste momentum

ANGREBSTEKNIK
den siddende
klatreposition

»		Vægten over kranken. Se frem!

Bliver du i den siddende klatreposition, er det lettere at træde hele vejen
rundt, holde et let, jævnt, økonomisk
tråd. Normalt bedst ved 80-90 pedalomdrejninger i minuttet. Bøjede
albuer sikrer, at overkroppen holdes
lavt, at tyngdepunktet fortsat ligger
over krankboksen, og at der er en
god vægtfordeling på begge hjul. Flyt
dig frem på sadlen. Eventuelt helt
frem på spidsen og få noget ud af det.

Siddende – smal variant
For at undgå energispild i kropsbevægelser, kan du holde albuerne
helt ind til kroppen og trække i styret
bagud mod sadlen for at bringe hele
overkroppens power ned i pedalerne. Det koster så på fleksibiliteten,
og en pludselig ubalance kan betyde,
at du skal gå resten af vejen op.

»		Smalle albuer

Derfor virker de smalle albuer bedst
på en lang jævn stigning. Hvis du
holder håndleddene lavt, vil du have
bedre forhjulskontakt og opnå en
mere lige kørelinje.

Siddende – variant ”bagsæde”
På en længere stigning kan du veksle mellem muskelgrupperne ved at
skifte til en lavere position med overkroppen, samtidig med at du glider
lidt bagud på sadlen.

»		Brede albuer
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nR. 7
At køre nedad
Alle kan køre ned ad bakke, og de dygtige når også bunden
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7.1 Vejvalg
Vær beredt! Hvis en opkørsel er en labyrint, så er
nedkørslen det samme bare i højere fart. Med erfaring begynder du at vide, hvor det er godt at køre, og
der skal du helt reflektorisk ramme. Et godt udgangspunkt er at kigge efter dine bremse- og styrevenlige

områder. Og synes du ikke, en nedkørsel fungerede
godt, er det ingen skam at køre den én gang til. Vælg
ikke kun rute og teknik efter den forestående udfordring, men gør det i lige så høj grad i forhold til den,
som følger efter, og den efter, og den efter.

7.2 Bremse- og styringsteknik
Du bremser, hvor du kan, og du styrer, som det er
muligt. Sammenfattet betyder det, at du bremser
mest, når du kører lige ud på godt underlag. Og du
drejer, hvor du har et godt underlag til det og ikke
behøver at røre bremsen. Du kan også vælge en af
downhill-strategierne. Forbremsen er til at styre
farten, og bagbremsen er til at styre retningen. Resten glider du hen over, let og elegant. I teorien.
Virkeligheden er lidt mere bulder og brag. Men grunden, til at vejvalget er vigtigt, er, at du skal lære at se
efter den gode rute, med bremseplads og drejeunderlag. Normalt ser vi på forhindringerne, og det, vi
fokuserer på, er det, vi forholder os til. Se den rute,
du skal køre – og kun den. Hold dig til den rette vej!
»		Læg mærke til at fødder og pedaler danner en platform vinkelret på tyngde-linjen mod krankboksen.
Det er det bedste grundlag for at bevare balancen i
kroppen, når du får brug for at bremse
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7.3 Mod og fart
Se, det er jo hele humlen, ikke? Jo hurtigere det
går, jo hurtigere kommer det også. Alle kan møde
en nedkørsel, som bringer dem i niveau 1, hvor du
kravler af cyklen eller kører udenom. Men du ved
sikkert også, hvor svært det er at styre en cykel ned
ad bakken, hvis du er til fods. Ofte er nedkørsler lettere, når du sætter farten op, men det kræver mod

og teknik, og det kommer med rutinen. Så du skal
ikke være tilfreds med status quo. At køre ud i skoven, finde det vildeste bjerg, klippe bremsekablerne
og kaste sig ud – er ikke modigt. Det er dumt. Det er
dyrt at få lavet de bremsekabler igen. At kende sig
selv og sine grænser – og så lige gå 2 % længere,
det er både modigt og klogt, for det er der, du vokser.

7.4 Angrebsteknik
Når du kører nedad, vil tyngdekraften gladeligt hjælpe dig på vej. Og gerne med øget hastighed.
Du kan reagere med to forskellige tilgange, og det
er væsentligt i forhold til, hvordan du placerer dig
på cyklen.
Enten lader du cyklen rulle, og din opgave består i
at dirigere den sikkert forbi problemerne. I denne
situation vil du ikke forskyde vægten bagud i påfaldende grad, men forsøge at holde vægten neutralt
(mærk efter i hænderne). Bagvægt vil blot tage vægten af dit forhjul og berøve dig evnen til at styre. Det
er præcis det samme som på ski – kommer du for
langt tilbage, kan du ikke dreje mere. Det vigtigste
her er evnen til at tage vægten af hjulene, idet de skal
forbi forhindringer. Din kropsvægt er det tungeste
element, og cyklen er bare med på turen ned, som

anstandsdame mellem kroppen og jorden. Denne
teknik giver størst teknisk frihed, da bremsningerne
fjerner det mest af styrings- og vægtkontrollen.
Eller du kan bremse og modarbejde de naturlige
kræfter. I denne situation er du nødt til at flytte din
kropsvægt bagud, da nedbremsningen sker i cyklen
først, og du skal overføre denne nedbremsning via
fødder og hænder. Derfor har du brug for at være bag
kraftens udgangspunkt – hvilket især er pedalerne.
Det vil sige – du skal ikke flytte dig bagud, fordi du
kører nedad. Du skal gøre det, når du bremser. Det
gør sig også gældende på flad vej. Jo hårdere du
bremser, des længere tilbage skal din vægt. Ved at
sænke hælene, kan du yderligere modstå trykket fra
nedbremsningen.

7.5 Kropsposition
Den forsigtige udgave er godt tilbage, kontrolleret nedbremsning og hovedet
højt for at bevare det bedste overblik. Og bliver det alt for langhåret, kan man
altid træde ud af pedalerne og sætte dem i jorden. Cyklen vælter, men man
har bedre chancer for selv at klare den til fods.
Den klogeste udgave er angrebspositionen. Stå op, vandrette pedaler, øjne
over frempinden, arm og ben bøjet udad og afslappede, klar ved bremserne.
Vægten på pedalerne. Hovedparten af styringen sker med kropsbevægelser.
Sørge for bagvægt ved nedbremsningerne, men ellers holde dig neutralt placeret.
Hvis armene er helt strakte, og du ”hænger” i styret, det vil sige, at du kan
mærke træk i hænderne, så er du for langt tilbage.
Tip!
”Tommelfingerregel” – Når du står på kanten og kigger ned. Hvis der ikke er
plads til en tommelfinger bag i, er du for anspændt, og burde finde en anden
nedkørsel. Du behøver ikke teste det, du vil vide det alligevel.
Tilpas afslappet i krop og sjæl er ultimativt. Øv dig!

MTB har lige så meget til fælles
med alpint skiløb, som det har
med landevejs-cykling.

www.dgi.dk/mtb
www.dgi.dk/mtb

59

60

nR. 8
Forhindringer
Alle forhindringer kan køres – med tro og teknik

8.1 GENERELT
Generelt hvis du ikke magter forhindringerne, er der
oftest tre grunde:
1.		Niveauet er for højt til din tilstand. Enten din generelle tilstand eller sådan, som du har det lige nu.
Det handler også om mentalitet og identitet som
Mountain Biker.
2.		Du kører for stækt til at kunne forberede dig. Og
det kan afhjælpes ved at køre langsommere eller
ved at få ro på øjnene og se længere frem.
3.		Du kører for langsomt til at have nok momentum til
at generere kraft.
Slap af! Se frem! Det, der gør et forløb vanskeligt, er
unødig spænding og et system ude af balance – begge
dele dirigerer tæskene direkte ind i kroppen. Er der
forhindringer under nedbremsninger, skal du undgå
for meget tryk på forhjulet. Du har brug for affjedring
og styring, og det får du bedst, når du oplever grebet i
styret som næsten neutralt – at du hverken er trykket
ned mod styret eller kan mærke, at du hiver i det. Vær
samtidig opmærksom på, at et blokeret hjul ikke kan
rulle over forhindringer og derfor rammer hårdere.
Husk trinvis progression.
Træn på græs i starten.
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8.2 Knolde, Rødder,
pukler og grøfter
Er forhindringen glat, så gå efter at ramme den lige
på fladen. Let trykket på forhjulet for at minimere
passagens effekt på dig. Er det et længere forløb, beskrives det nærmere i næste kapitel.

skal passere buler uforstyrret ved at suge cyklen op
og sænke den igen med din egen affjedring, arme og
ben. Hovedet skal følge en linje, som er så horisontal
som muligt.

For at komme nemmest, hurtigst og mest flydende
hen over større ujævnheder, skal du gøre dig let og
tung. Når du rammer hældningen opad, lader du cyklen komme op under dig ved at give efter i armene
og benene. På bagsiden sænker du cyklen nedad. Du

Er det en dybere og stejlere grøft, kan du med fordel køre den på skrå. I den sammenhæng kan det
blive aktuelt at forskyde cyklen mod grøftens bund
og kroppen væk for at få større vinkelret greb med
hjulet.

www.dgi.dk/mtb
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8.3 over
forhindringer
Når en forhindring på din vej ikke er større end afstanden op til det største tandhjul foran, kan du reelt
nøjes med at køre over problemet. Men du risikerer
at miste al din bevægelsesenergi.
Ved små opgaver kan du nøjes med at hive i styret for
at slippe over. Men du kan med fordel lære den teknik, som virker i alle situationer og få den grundigt
ind på rygraden.
»		På vej mod forhindringen flyttes vægten over i
styret, så der er mest tryk i forhjulet lige før passagen.
»		Skyd vægten bagud ved at flytte overkroppen og
strække armene – mærk vægtens/hændernes
træk i styret. Timing! Det skal passe med farten.
»		Løft forhjulet over, idet du når forhindringen, ved
at trække lidt i forhjulet.
»		Og glid tilbage til neutral straks på den anden side
for at genskabe styring igen. Vægten er i pedalerne.
»		Når baghjulet skal passere, flytter du vægten
fremad, så der ikke er tryk på baghjulet. Undgå
derfor også at træde, når baghjulet skal hen over.
Vægten trykker ned i styret.
»		Land baghjulet, absorber landingen, og find neutral position.

FORHINDRINGER
Løfte begge hjul
Ved helt at undgå kontakt med forhindringen, er der megen energi
at spare. Nok skal du bruge energi
på at flytte cyklen, men den er ikke
tung. Fysisk kontakt med en rod
betyder, at din fremdrift skal ændres til opdrift. Det koster. Her er
første alternativ.
»		Oppe og stå m. vandrette pedaler
»		På vej mod forhindringen flyttes
vægten over i styret, så der er
mest tryk lige før passagen
»		Skyd vægten bagud ved at flytte
overkroppen og strække armene
»		Løft forhjulet, idet du når forhindringen, og glid tilbage til
neutral på den anden side for at
genskabe styring igen
»		Har du brug for at løfte baghjulet også, er det vigtigt, at denne
vægtforskydning fra bagvægt
udføres kraftigt og helt ud mod
forhjulet – at du sætter af i pedalerne, som skulle du foretage et
englehop. Med benene næsten
strakte bøjer du igen knæene og
trækker baghjulet med op. Det
kan hjælpe at pege tæerne nedad
og presse lidt ind mod pedalerne

» Preload – læg mærke til
forgaffel-kompression

» Bagvægt og forhjuls-løft

» Sæt at og før vægten frem,
tag baghjulet med
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FORHINDRINGER
Trin op
niveauspring
Nu er vi ude i forhindringer, der er
så høje, at de ikke kan køres, og
hvor cyklen flyttes op på et andet
niveau.
Målet er stadig, at du undgår stødet fra baghjulets kontakt med
forhindringen og problemet med
at træde på forhindringen.
»		Når du kommer hen til forhindringen, skal du have et godt
gear. Er der risiko for, at pedalerne vil ramme kanten, bør du
have vandrette pedaler
»		Du timer en vægtforskydning
frem og så tilbage, som du plejer ved en wheelie. Er der plads
til pedalerne, kan det være en
trådt wheelie
»		Forhjulet løftes og landes på
næste niveau
»		Baghjulet skal også løftes op
ved en vægtforskydning frem
over styret. Egentlig betyder
det, at du rejser dig, samtidig
med at forhjulet lander. Det virker, som om du sætter af i pedalen – frem over styret. Hvis
der er plads, kan du lave endnu
et powerstroke for også at få
fremdriften med op på det andet niveau
»		Baghjulet løftes op på trinnet
ved, at vægten forskydes bagud til neutral, og benene løfter
cyklen op til bagdelen. Reelt vil
det betyde, at du trækker cyklen med op under dig, da den er
lettere

»		Preload. Ikke så tydelig her, da det går opad

»		Vægt bag krank, og trække forhjulet op. Her en trådt wheelie

»		Og alt efter hvor høj trinnet er,
eller hvor langsomt du kører,
kan det være nødvendigt at forstærke bevægelsen ved at kaste cyklen fremad. Så du ender
med kroppen placeret lavt bag
sadlen. Altså ”eksplodere” baghjulet op og frem i samme bevægelse. Forstået på en anden
måde – hoften tilbage og ned
Er farten for lav, så går cyklen i
stå. Er farten for høj, kan det være
svært at nå bevægelsen. Igen trænes trinvis fra små til større.

»		Sætte af og tage baghjulet med…

»		Skyde frem med styret, for at være helt oppe
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8.4 Drops
Big is cool, but don’t be a fool!
Samme opgave, bare i den anden retning, kaldes
drop. Første niveau – stå af og træk. Det er vigtigt, at
du er rimelig afslappet under denne disciplin – ellers
får du tæsk!

FORHINDRINGER
langsomt/
kørt drop
»		Helst vinkelret på kanten, angrebsposition med vandrette
pedaler. Du kan eventuelt gribe
ind under sadlen, udløse spændet og lade sadlen komme i
bund – hvis du kan nå det i tide
»		Masser af bagvægt ud over
kanten så forhjulet ruller frit –
skub styret ned over kanten for
at opnå hurtig jordforbindelse
med forhjulet og dermed greb
og styring
»		Neutral vægt når forhjulet ruller igen for at beskytte baghjulet
ved landingen. Går det nedad, er
neutral vægt den position, hvor
du er neutralt belastet i hænderne i forhold til træk og tryk
»		Kun bremse før eller efter – undervejs er helt håbløst på grund
af vægtfordelingen. Især forbremsen er farlig i denne situation og kræver en ekstrem grad
af bagvægt

Mentalitet er en væsentlig faktor i denne sammenhæng, så tilvænning skal komme i DIT tempo. Men
hvis du vil lære det, skal du udfordre dig selv. Træn
dig op til at kunne køre drops på 30 cm umiddelbart,
og tag lige en kigger, hvis de er større end hjulet.
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FORHINDRINGER
fart/løftet drop
»		Se forbi. Er der en passende landingszone, vælg så det mindste
drop derhen. En god landingsplads giver dig bedre balance og
styring og dermed fart og sikkerhed. Kan du køre droppet med
fart, har du muligheden for at nå
længere, og dermed er landingsmulighederne udvidet til mere
end dér, hvor alle andre havner
»		Kør ud over kanten, lav angrebsposition og bagvægt – alt
efter hældning. Du kan eventuelt skubbe cyklen lidt frem eller
løfte i styret for at holde forhjulet oppe. Det vil også give dig en
lav angrebsposition, og dermed
får du et mindre fald, da du kan
stække cyklen længere ned mod
landingen. Et mindre fald skåner
ankler og krankboks
»		Idet baghjulet kører over kanten,
flytter du vægten frem til neutral
igen. Desuden strækker du armene og benene ned, så hjulene får
jordkontakt hurtigst muligt. Begge
dele er for at mindske kraften i anslaget
»		Land på begge hjul eller med
baghjulet lidt før. Absorber stødet fra landingen med dine ben.
Er du på vej nedad, skal du sænke
forhjulet lidt for at lande tidligt.
Land gerne med bagvægt for at
have bremsegreb med baghjulet.
Du skal opleve det som om, at du
”lander” vægt ned i baghjulet og
så time det med, at du bremser
kraftigst lige dér
»		Hold fingrene lang væk fra bremsen, indtil du er landet

Sagt enkelt:
1.		Lavt ind for mindre højde
2.		Hold niveau, til bagenden er med
3.		Slå landingsstellet ud, og tag
imod underlaget
4.		Afslappet og cool!

»		Bagvægt for at holde forhjulet højt, til baghjulet
er fri af droppet. ”Skyde frem”

»		Støddæmpe med benene. Læg mærke til at begge dæk
deformeres – et tegn på god vægtfordeling

Synes du, droppet er vel højt til
bare at lade cyklen falde, eller er
farten for lav til at holde forhjulet
luftbårent, så kan du træde hårdt,
når forhjulet når kanten (Powerstroke Wheelie). Jo højere drop, jo
mere bagvægt. På den måde får
du stadig baghjulet ned sammen
med forhjulet, men vær klar til at
absorbere, for landingen bliver
lidt hårdere. Står du stille på kanten (eks.Trackstand og Halfpipe),
skal du sætte af med baghjulet for
at komme fri af kanten, det vil sige
igen fra en Wheelie. Er der langt
ned, vil det ofte være lettest, hvis
du står med siden til droppet og så
drejer forhjulet ud og langt ned for
at lande det i tide med baghjulet.
Klassiske fejl
»		Hvis du lander hårdt = så husk
at starte lavt, strække landingsstellet helt ud og afdæmpe mest muligt med arme og
ben i landingen. Mindre stift i
systemet, tro på det og slap af
»		Du lander front og stejler = ingen forbremse + hold forhjulet
oppe ved at lægge vægten tilbage. Stræk benene for hurtigere
kontakt
»		Du lander på baghjul og banker forhjulet i jorden. = slap af,
og tilpas cyklens vinkel ved at
strække armene mere
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FORHINDRINGER
Hop
Kend din frihøjde – fra største
tandhjul til jorden. Alt som er større end dette, er du nødt til at hoppe
over. Ellers laver du tandhjuls-aftryk…
»		Udvid din rækkevidde. Læg mærke til at rytteren har fokus på næste opgave – landingen

FORHINDRINGER
Bunnyhop
Er det småt – så spring det over.
Ved at hoppe over forhindringer, undgår du at miste momentum. Samtidig slipper du for al den ballade, der
følger med den fysiske kontakt med
forhindringen – balanceproblemer,
tabt vejgreb, dårlig styring etc. Det
er ligesom, når du vælger rute, gå
efter færrest problemer.
Fart, timing og afsæt.
1.		På vej mod forhindringen flyttes vægten over i styret, så der
er mest tryk lige før passagen.
Denne kraft skal give dig højde
til at passere. Kommer du i høj
fart og har brug for at begrænse højden på hoppet, vælger du i
stedet at absorbere forhindringer og mere eller mindre bare
løfte cyklen op under dig.
2.		Skyd vægten kraftfuldt bagud
ved at flytte overkroppen, bøje
lidt sammen i benene og stræk-

»		Preload
Læg mærke til forgaflens kompession.

»		Forskyd vægten bagud. Trykket, er stort nok til at løfte forhjulet

ke armene. Som skulle du lave
en manual (køre på baghjulet
stående). Er farten for lav, supplerer du med et power-stroke.
3.		Træk forenden op (og her er du
nødt til at bøje armene også), og
sæt af med benene samtidig for
at lægge trykket i baghjulet.
		OP OG FREM med dig.
4.		Når benene er strakt ud, er
trykket flyttet helt. Benene bøjes, så baghjulet løftes med op.
Samtidig kastes cyklen frem
over forhindringen.
5.		I luften strækkes arme og ben
frem for at tage imod landingen.
”Slå landingsstellet ud”. Absorber landingen, så du bevarer
kontrollen. En meget hård landing kan punktere dit baghjul.
Ved lav fart sker alt dette trinvis,
og du har hofterne helt fremme
ved forgaflen i en manual, inden
du sætter af. I høj fart er det én bevægelse, og det går stærkt. Men
til gengæld skal du bruge mindre
krudt for at hoppe over, jo højere
farten er.
I meget høj fart kan det være
svært at time og nå hele forløbet.
Når forhjulet er oppe, ruller du
vristen, så håndleddet bøjes ned
for at give løft til forenden. Derefter med et fast greb i styret skyder
du cyklen frem og bøjer benene op
under dig. Øv dig på sikker grund
først!

»		Løft forhjulet. Vægtforskydningen frem er begyndt,
		ved at trække styret mod brystet

Din fart afgør længden på hoppet.
Eksplosionskraften (i vægtforskydningen bagud samt benenes
afsæt) bestemmer højden.
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Er du ikke kommet højt nok, eller har du for lidt fart til at nå helt
over, så lav en mellemlanding på
forhindringen – vigtigst er baghjulet. Preload og sæt af. Som at
hoppe op ad en trappe med samlede ben. Træn dig fra grankogler
til bænke.
Start med de små opgaver. Startøvelser kan laves med en pose
blade eller en papkasse. Små hop
på stedet mens du holder balancen. Frem og tilbage, begge sider,
rundt – kan du klare det, kan du
redde det meste. Stol på teknik og
timing, ikke på styrke. Sæt sadlen
ned, mens du øver. Og uden cykelsko.

»		Når vægten er fremme, forstærker du bevægelsen ved
at bøje i benene, og løfte baghjulet med op over

Klassiske fejl!
Timing – for tidligt, så rammes
forhindringen med baghjulet, kaldes bukkespring. Vrid i håndled op
over styret for at løfte baghjulet
med over (et Fosbury Flop).
Timing! For sent, rammer forhjulet. Husk at din affjedring koster
tid i forhold til vægtoverførsel. Det
betyder også, at en fully skal startes tidligere.

»		Nu er det tid at kaste cyklen frem over
		forhindringen, og tage imod landingen

FORHINDRINGER
Hop fra drops og ramper

FORHINDRINGER
Hop til siden

Samme teknik som bunnyhop uden
at det skal være så kraftigt, da du
får hjælp af terrænet. Kend dit behov. De fleste vil have størst udbytte af at blive ved jorden, hvor de har
bedre kontrol. Lær derfor først at
køre ethvert underlag ved at bruge
affjedring og vægtforskydning. Når
du skal lære dette hop, så find et
godt sted – godt tilløb, godt afsæt,
god plads til landing og afløb.

Tip til lufttid
Mange har en tendens til at stivne
i inaktivitet, mens de er i luften,
og de lander derfor hårdt, uforberedt og ude af balance. Oplever
du det, så brug tiden til noget, der
kan tage din opmærksomhed –
drej forhjulet, sving baghjulet ud
til siden, stræk landingsstellet
frem og ud. Eller brug et mantra –
”klar til landing, klar til landing...”

» Lige inden dit bunnyhop styrer
du hjul og kropsvinkel mod forhindringen – bare lidt
» Hop for s….!
» I luften trækker du cyklen under
dig over på din anden side
» Land med affjedring, mens du
styrer, og læn dig i forhold til
vinklen

stabilitet, stående giver bedre
fleksibilitet og kraft
»		Generelt når du skal holde din
linje. Slap af og se, hvor du
skal hen. Fokus skal primært
ligge på afkørslen, afhængig af
længden. Hele tiden skifte med
øjnene. Der hvor du skal hen,
det lige foran dig, der hvor du
skal hen, længere fremme, der
hvor du skal hen.... brug også
det perifere syn
»		Ved at træde kan du overføre
kraft til cyklens balance. Hvis
du vil undgå at øge farten,
kan du kombinere det med at
bremse lidt med bagbremsen.
Derfor kan du vælge at holde

trådet i gang hele vejen for at
styrke balancen og så kontrollere farten med bagbremsen.
Et roligt tråd, ofte i lavere kadence, giver mindre uro internt
i systemet og derfor færre styringskorrektioner
»		Skal du svinge undervejs, så åben
så stort som muligt med forhjulet
for at give baghjulet plads
»		Når du nærmer dig udkørslen,
så vælg den rigtige – kig videre
frem og se, hvad der kommer
»		Kør på mindre og mindre planker for at øve dig. Efterhånden
også løftede planker, så du er
klar til broerne.

FORHINDRINGER
Broer og planker
Det gælder om mindst muligt ballade. Derfor skal du lære at køre
med den begrænsning, som bredden på en planke eller bro udgør.
Oftest møder vi dem ved våde
passager, der ikke kan holde til
cyklernes vedvarende trafik og
derfor er omgået ved at hæve cyklens passage op på brædder.
»		Afpas farten inden opgaven –
momentum er balancens ven.
For langsomt, og det går ud over
balancen. For hurtigt, og du kan
ikke korrigere indenfor kanterne
»		Neutral position og let bøjede
arme. Siddende giver større
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nR. 9
Underlag
Vand, sand, grus og alt det glatte
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9.1 Vand
Det er intet problem at køre i vand, hvis du har tænkt
dig om. Der kan være skjulte huller, sten eller rødder
i vandet. Desuden virker vandet som en bremse og vil
gribe fat i hjulene, alt efter hvor dybt det er.
Er det meget dybt, eller frygter du bunden, så overvej
at gå over. Du kan altid lade en anden køre først, så du
er bedre forberedt på forholdene.

»		Vægten lidt bagud, så forhjulet kan passere med
færre problemer.
»		Er det mere end bare en lille vandpyt, bør du træde
hele vejen for at holde momentum.
»		Gerne et let gear, så du kan træde selvom du taber
noget af dit momentum.
»		Hold en lige linje. Og vælg linjen efter, hvad der på
den anden side. Find det bedste sted at gå i land.
Husk, at kanten ofte er stejlere, end den ser ud til.

9.2 Sand og grus
»		Vægt bagud uden at miste forhjulets greb. Bliv siddende i sadlen.
»		Hold fart. Lettere gear og cirkulært tråd
»		Sving bør helst undgås. Drejet sving ved lav fart,
stræk yderste arm, og læn skuldrene ind i svinget.
		Foretrækker du lænet sving/høj fart, så tag lidt af
vægten af forhjulet, så du kan løfte det fri af problemerne. Kombinationen af drejet og lænet sving vil
være det sværeste.
»		Brems minimalt – underlaget plejer at være bremse nok. Især forbremsen kan være farlig. Og vælg

dine bremsepunkter omhyggeligt (lige stræk), og
tryk ned i underlaget, mens du bremser.
»		Hvis forhjulet synker – vægt tilbage og undgå at
styre. Det kan blive nødvendigt at løfte hjulet fri.
»		Forhjulet skøjter og ingen styring – vægt frem for
at få bid til styringen.
»		Hvis baghjulet skrider ud, er nødhjælpen at flytte
vægten, så baghjulet bliver lettere. Det retter sig
ind efter forhjulet – hvis det ikke er smuttet inden.
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9.3 alt det glatte
Mudder, græs og blade, sne og is – alt det glatte!
»		Kør lige, hold dig i ro, ingen pludselige bevægelser
»		Ram glatte objekter lige på deres flade, men er
det ikke muligt, så tag vægten af hjulene, når de
passerer
»		Regel nummer ét, når du mister kontrol i glat føre.
– Acceptér det, det er sådan for alle. Følg med,
slap af
»		På glat underlag skal du bremse og styre, hvor du
kan, og med tyngde for at få mest muligt ud af det.

Og så lette trykket der, hvor det ikke er gunstigt at
arbejde. Som en slalomløber – knalde kanten i for
at svinge og lette trykket for at flytte vægtbalancen
»		Brug et tungere gear, og træd cirkulært for at udviske impulser i dit tråd, der kan skabe tab af vejgreb. Træd igennem på de gode stræk for at have
momentum på de svære
»		På blank is, er det klogt at koble fødderne fri. Det
kan gå stærkt!

9.4 ”Vaskebræt og rockgarden”
Det er underlagstyper, hvor det er så ujævnt, at cyklen
ikke kan rulle frit.
Det kan være blotlagte rødder i tæt rækkefølge, en
hullet jord (eks. hvor der rides meget, maskinspor eller frosne hjulspor), sten og klipper.
»		For det første skal cyklen kunne bevæge sig så frit
som muligt. Og da kroppen er den største vægtfaktor, handler det om at frigøre sig fra cyklens
bevægelser. Denne frigørelse ligger i evnen til at
optage stød og bevægelser i leddene – ankler og
knæ, håndled, albuer og skuldre, samt selvfølgelig cyklens mekaniske affjedring. Hvis du ikke ville
kunne læse teksten på et skilt på 5 meters afstand,
vil du heller ikke kun se sporets udfordringer i tide

»		Der er ingen regel om sadelkontakt. Det handler
om dine evner og cyklens egenskaber
»		Har du brug for at skabe fremdrift, er du nødt til at
træde. Kan du klare det siddende, er det godt, ellers er en semistående position et godt alternativ.
Her kan du træde kraftfuldt uden at miste cyklens
fleksibilitet til at være fastlåst i sadlens høje tyngdepunkt
1. Vægt i pedalerne, slap af i arme og ben, se
frem. Tag vægten helt af cyklen, når det erværst,
især foran – gør cyklen let, idet du glider over
2. Slip sadlen let, glid lidt tilbage, accelerér
3. Træd igennem på de gode stræk for at opbygge
momentum til de svære

EGNE NOTER
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