
 
 
 

Beskrivning av MTB leder runt Isaberg 

 

SM-banan XC (byggdes till SM i MTB 16-19 juli 2015)  

4,7km Svår. En tuff utmaning, ca 200 höjdmeter på 4,7 km med serpentiner, branter, hopp, dropps, 

stenkistor, stockar och andra utmaningar för elitnivå. Fri att testacykla. Tydligt uppmärkt från 

Sportcentret.  

 

Vit   

2,4 km  21 höjdmeter  Lätt  

Den enklaste bana men kanske den vackraste. Slingrar sig längs med två uddar vid Algustorpasjön 

nära anläggningen. Leden är endast skogsstig och lämpar sig därför för barn och nybörjare. 

 

Rosa (förbinder Hestraviken med övriga leder och MTB-Arenan) 

3,8 km/8,8 km  21/30 höjdmeter  Lätt 

3,8 km – Skogsstig som förbinder Isaberg med Hestraviken, vandring och cykling i båda riktningarna 

på leden . Lätt kuperad terräng som slingrar sig längs strandlinjen. När man kommer fram till Isaberg 

väljer man om man vill vända och cykla samma led tillbaka annars fortsätter man på leden som är 8,8 

km. 

8,8 km – För dig som vill ta hela vägen runt sjön. Första delen till Isaberg som ovan. Följ sedan rosa 

skyltar vid bilrastplatsens gångtunnel förbi Älgparken och Ettö naturreservat. När man passerat en 

vacker hängbro över Nissan tar man höger på asfaltsvägen förbi Algustorp mot Nissafors ca 1.5 km. 

Sedan svänger man höger åter ner i skogen igen. Efter skogskörningen kommer man ut vid bron över 

Nissan som ligger vid Hestraviken.   

Ta höger över bron vid Hestravikens infart ca 50 m asfalt innan man viker in på ett gammalt elljusspår 

som består av skogsstig. Innan man kommer ut på asfalt igen cyklar man en slinga i skogen. Väl på 

asfalten cyklar man ca 1,5 km mot golfbanan. Man svänger åter igen ner i skogen och passerar en 

vacker hängbro över Nissan.  Sedan forsätter leden i skogen förbi Ettö naturreservat till Isberg. Vid 

Isaberg kör längs sjön förbi bil rastplatsen och följ sedan rosa skyltning mot Hestraviken.    

 



 
 
 

Grön   

1,5 km  22 höjdmeter   Medel 

Skogsstigar som ringlar sig runt vår stugby. Stigen har inslag av alla svårigheter på Isaberg; stigning, 

rötter, sten, spångar, doserade svängar, pump track och hopp. Avslutas i vår XC-bana. 

 

Röd   

7,8 km   171 höjdmeter   Medel 

Den röda led börjar med en lång uppförsbacke på grusväg, ca 1,5 km. Efter det viker man av och 

cyklar på breda skogsstigar. Kuperad terräng. 

Observera att sista backen ner är brant, teknisk och enbart för erfarna. 

 

Orange 

3,7 km   113 höjdmeter   Medel 

En backintervallslinga. Man börjar med 2,8 km grusväg och bred traktorväg uppför. En kortare stäcka 

planar det ut innan man tar oss an den svåra och tekniska nedfarten tillbaka till startpunkten.     

 

Blå   

13,8 km   279 höjdmeter   Medel 

Den mest populära led. Den börjar med en grusvägsbacke på ca 1,5 km uppför. Sedan viker man in på 

bredare stigar. Man tar sig an tre ytterligare stigningar, man ska upp på 275m två gånger på rundan. 

Efter ca 10 km är det ett kort avsnitt med grusväg, sedan skogsstigar igen. Sista backen ner är 

medelsvår med rötter och stenar. Leden avslutas i  XC-bana. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Blå/Svart    

5,9 km   149 höjdmeter   Svår 

Börjar på vår cykelväg och vid grottan tar man stigen in i skogen. Stigar med små branta backar som 

slingrar sig längs södra och västra sidan av Isaberg. Efter 3 km börjar den 1 km långa stigningen till 

ledens högsta punkt. Stigningen börjar med första biten av den asfalterade vägen som tar dig till 

Isabergstoppen. Mitt i kurvan svänger man av, kör en kort stig och fortsätter uppåt i Lillbacken tills 

man är vid högsta punkten, 275 m. 

Sedan fortsätter man med en nedförskörning i ca 2 km tillbaka mot startplatsen. Nedförskörningen 

innehåller tre st. särskilda nedförspassager; den första är stenig, den andra är löst rullgrus i en ravin 

och den tredje är en stig med snedställda rötter. 

 

Gul    

3,9 km   45 höjdmeter   Svår 

Detta är en slingrande skogsstig där svårigheten ligger i ett antal korta uppförsbackar, snäva kurvor, 

smala passager, rötter och stenar. Målet med denna leden är att inte sätta i fötterna någon gång.  

Ha som mål att du ska bli en av de som klarat detta. 

 

Grå  XC-bana  

1,4 km   31 höjdmeter   Lätt/Medel/Svår 

XC-bana med olika hinder såsom hopp, dropp, stockar, stenkistor, vattendrag och doseringar. Varje 

hinder har 2-3 olika svårighetsgrader.  

 

 

Röd/Vit     

2,4 km   10 höjdmeter   Svår 

Sjöstigen är egentligen en av våra vandringsleder så tänk på att här kan man träffa på vandrare. På 

just denna leden tränar man på att cykla på rötter. Längs med hela rundan cyklar man på rotmattor i 

alla dess riktningar. 


