
To do`s i Sjöbo Ora,  
För alla som vill hjälpa till i sommar  
 
1, Något som alla när som kan fixa med är att ha med sig en sekatör eller mindre grensåg 
och ta bort alla grenar som växer in i stigkorridoren. Likaså tyngs vissa grenar nu ner av alla 
löv och skymmer både sikt och kan komma i ansiktet. Knyt gärna upp de rosa snitslarna som 
fallit till marken, i vinter plockar vi ner dem när stigen är riktigt inkörd. 
 
2, För den som orkar och vill kan det senare i sommar bli aktuellt att slå lite gräs och sly längs 
kanterna. Använd gärna grästrimmer, men då endast med wire. INGA KLINGOR pga 
brandrisk 
 
Specifikt på Röd 3 
 
Stora delar av de partier som går på slänt är lite hala och utkanten kan ge vika. Det är 
frestande att gräva ut hela partierna men då risk att farten kommer öka och leda till ökad 
risk för krascher vilket vi vill undvika. Längs dessa partier är det dock välkommet att rensa 
från pinnar, grenar och annat som ligger nedanför stigen (ökar säkerheten) samt dra bort de 
lösa massorna som kan ligga längs ytterkanten och ibland ger vika. I höst ska vi titta på vilka 
avsnitt som vi ska gräva ut för lite mer fart och  
 
Karta över spåret och vilka områden som för tillfället bör förbättras. 
 

 
 
 
A, Två skyltar har fått fötter, vi kommer sätta upp nya men håll gärna utkik i skogen runt om 
här om ni kan se de bortkomna skyltarna. Förmodligen någon på dåligt humör som slängt ut 
dem i skogen. Hittar ni dem så lägg dem bara bredvid spåret så sätter vi upp dem nästa gång 
vi passerar. 
 



B, I botten av första nedförskörningen hade det varit trevligt om den långa vänstersvängen 
innan klättringen hade varit bankad som en mindre berm för att få lite mer fart med sig in i 
klättringen. OBS, gräv ingen pool på insidan av svängen, hämta material en liten bit från 
spåret och täck igen håll med den mullhaltiga jorden runt omkring. Undvik helst trädgrenar 
och annat som ruttnar i bermen, de kommer ge vika inom några år. 
 
C, Sista svängarna ner mot slutet av leden tror vi kan bli lite snabbare och roligare om man 
gräver fram stigbädden och packar till den samt bankar de tre sista svängarna innan man ska 
över ”slutstocken”. Börja forma till efter de naturliga rollersen och fram till stocken. 
 
D, Finlir 1. Bygga en berm i markerade svängen. Använd materialet i rotvältan före svängen 
och flytta det till svängen. Använd bara gruset och fyll inte upp med pinnar och stockar, 
dessa kommer ruttna bort och göra bermen instabil över tiden. Undvik att skapa en 
”vattenfälla” på insidan, se till att det slutar lätt ut från bermen så vatten kan rinna förbi 
bermen och vidare ner för bakom nedanför stigen. 
 
E, Finlir 2. Banka svängarna/mindre berms enligt markering, Börja med först lilla knycken 
upp åt höger och följ sedan med hela långa vänstersvängen 
 
F, Finlir 3. Gräv en fullcut och skapa en bättre flowlinje på markerade området mellan D och 
E 
 

 
 
 
 
 
 
 



Specifikt Blå 1 
 
Det nya partiet från ”marknadsparkeringen” och upp mot parkeringen behöver grävas ut 
med en fullcutlösning med en rullande, flowig känsla på anvisade sträckan nedan. 
 

 
 
Specifikt Blå 2 
 
Det nya partiet behöver breddas lite och få bort lite av den lutande känslan på stigen. Ok att 
banka upp kurvorna och jämna till hålorna i stigen längs markerade området. Se bara till att 
inte skapa vattenfällor på insidan av stigen. Vi vill att allt vatten kan rinna bort från stigen 
och inte längs med stigen. 
 

 
 
 



Nya Skillareat 
 
Vill man fixa lite med de ny maskinbyggda spåren medan kidsen kör rundor där så är följande 
åtgärder välkomna. 

1. Gå och trampa till längs kanterna och bakkanterna på alla höjder så att materialen 
sätter sig  

2. Med baksidan av en kratta försiktigt ”raka” bort lös singel i bermsen och svängarna 
(bort från spåret). Ser att det blivit några ”singelfällor” där det inte lagt sig något 
bindande material. Släng på lite matjord, kratta runt och trampa till så bör det bli 
bättre. 

3. Vända runt lite på alla grästuvor längs kanterna så högarna blir lite jämnare och ser 
trevligare ut. 

4. Där bergkrossen kommer idagen fylla på med grus och packa till. Ta från kanterna på 
de släta partierna genom att skrapa försiktigt. 

 
 
 
  



Teorin bakom en ”full bench cut”, dvs en stig ingrävd i backen. En sådan lösning håller bäst 
och leder när den är rätt gjord nästan aldrig till något underhåll. Undvik att fylla ut på 
utsidan, blir löst och ger vika. 

 



 
Hoppas ni får fina dagar i skogen i sommar!! 
 
Mvh 
Fredric 


