Velkommen på mountainbike
i Vilsbøl Klitplantage
Naturstyrelsen Thy og Thy Sporlaug har i samarbejde anlagt en 7 km let MTB rute, med mulighed
for at prøve kræfter med 1,9 km middelsvære og
1,0 km svære spor i form af sløjfer på det lette
spor.
Forløbet er varieret og går gennem både løvskov
og nåleskov. På rutens nordligste forløb kan man
opleve den fantastiske udsigt udover Tuekær og
Nors Sø.

Markering af ruteforløb
Ruten er markeret med pile med farvekoder der
angiver retning og sværhedsgrad.

MTB-Kodeks
Kør hvor du må
• I naturen må du kun cykle på veje og stier
• Undgå at køre på afmærkede ridestier, vandreruter o.lign. uden for skovvejene
• Kør ikke på fortidsminder, som gravhøje, diger og
trapper

Kør ansvarligt
• Tilpas din fart, og hold afstand – færdselsloven
gælder også i naturen.
• Cykel sammen – husk hjelm, telefon, 112-app og
sygesikringskort.
• Skån sporet i meget våde perioder, brug kun de
robuste spor og skovvejene.

Kør ansvarligt
'ƌƆŶ͗͞DĞŐĞƚůĞƚ͕͟ǀĞůĞŐŶĞƚƟůĂůůĞƉĊDd
ůĊ͗͞>Ğƚ͕͟ǀĞůĞŐŶĞƚƟůĂůůĞƉĊDdŵĞĚ
grundlæggende færdigheder
ZƆĚ͗͞DŝĚĚĞů͕͟ǀĞůĞŐŶĞƚƟůĚĞŶƆǀĞĚĞDd
ƌǇƩĞƌ

• Kør i roligt tempo, når du møder andre skovgæster. Brug evt. ringeklokken i god tid – eller et
verbalt ”ding-ding”.
• Smid ikke dit affald i naturen.
• Undgå steder, hvor der er mange skovgæster, og
værn om dyr og planter.

Sort: “Svær”, kun egnet for ekspert MTB
ƌǇƩĞƌĞ

Naturstyrelsen Thy
Søholt
Søholtvej 6, Vester Vandet
7700 Thisted
Tlf.: 72 54 39 65
Email: thy@nst.dk

På mountainbike
i Vilsbøl Klitplantage
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