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»Mountain biking is about adventure and the rediscovery of your 
childhood freedom. It removes you from the daily grind and puts you
in an environment with endless possibilities – wildlife, epic views,
a personal epiphany about what really matters, and tasting your own 
endorphines after a long hard climb. The reward is looking back at
obstacles, that are now behind you, and feeling like anything’s possible.«

Gary Klein, pioner og en af mountainbikens mest betydende personer.
Grundlægger af Klein cykler.
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Forfatterens forord

Efter 20 år og over 250.000 kilometer på motorcykel blev jeg ved et tilfælde grebet af at køre 
mountainbike. Vi havde været til fest nord for København og havde ladet bilen stå. Dagen 
efter skulle jeg køre op og hente bilen på min næsten nyindkøbte citybike. Cyklen var købt 
i en erkendelse af manglende kondition og håbet om at smide nogle overflødige kilo. Turen 
gik på et tidspunkt gennem Dyrehaven, og så var jeg solgt. Mandag stod jeg hos den lokale 
cykelhandler og spurgte, om han havde et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Det havde han: 
en pisgul Marin med fjederforgaffel. De sidste 15 år har jeg så cyklet mindst en gang om ugen, 
og efter at have stået urørt hen i seks måneder blev motorcyklen solgt. Jeg savner den ikke, 
til manges store overraskelse. Det skyldes nok, at det langt hen ad vejen er det samme at køre 
mountainbike som at køre motorcykel, bare langt sjovere!
 

Begge dele handler for mig om at komme ud mod grænsen. Når man lægger motorcyklen så 
langt ned som muligt i et sving, får man følelsen af kontrol lige til grænsen, og så kører adre-
nalinen. Det samme gælder på cyklen. Forskellen er bare, at det ikke er nær så kritisk at over-
skride grænsen på en cykel, heller ikke selv om du på mountainbike kommer meget tættere på 
grænsen. Overskrider man grænsen på motorcykel, er det ofte fatalt, på mountainbike er det 
ofte relativt harmløst. Adrenalinkicket er det samme, men sæsonen er længere, endorfinsuset 
større, og økonomien er langt bedre.
 

Søgen mod grænserne, og det sus det giver, er for mange den primære grund til, at de synes, 
det er så fedt at køre mountainbike. Men har man andre interesser og mål med sin cykling, er 
sporten bred. Nogle er vilde med naturen, andre med teknikken og mekanikken. Cyklen er ef-
terhånden det sidste rent mekaniske i vores elektroniske samfund. Nogle er vilde med at presse 
kroppen til det yderste, andre vil bare motionere lidt i pæne omgivelser. Nogle foretrækker at 
køre ligeud på grusvej med de brede dæk, andre vil helst stå på hovedet ned ad stejle bjergstier. 
Mountainbike-sporten tilbyder noget for alle, og du har sikkert dine egne grunde til, hvorfor 
du sidder med bogen.

God fornøjelse!
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»Mountain biking is about adventure and the rediscovery of your child-
hood freedom.
It removes you from the daily grind and puts you in an environment 
with endless possibilities – wildlife, epic views, a personal epiphany 
about what really matters, and tasting your own endorphines after a 
long hard climb. The reward is looking back at obstacles, that are now 
behind you, and feeling like anything’s possible.«
Gary Klein, pioner og en af mountainbikens mest betydende personer. Grundlægger af Klein 
cykler.

Efter 20 år og over 250.000 kilometer på motorcykel blev jeg ved et tilfælde grebet af at køre 
mountainbike. Vi havde været til fest nord for København og havde ladet bilen stå. Dagen 
efter skulle jeg køre op og hente bilen på min næsten nyindkøbte citybike. Cyklen var købt 
i en erkendelse af manglende kondition og håbet om at smide nogle overflødige kilo. Turen 
gik på et tidspunkt gennem Dyrehaven, og så var jeg solgt. Mandag stod jeg hos den lokale 
cykelhandler og spurgte, om han havde et tilbud, jeg ikke kunne sige nej til. Det havde han: 
en pisgul Marin med fjederforgaffel. De sidste 15 år har jeg så cyklet mindst en gang om ugen, 
og efter at have stået urørt hen i seks måneder blev motorcyklen solgt. Jeg savner den ikke, 
til manges store overraskelse. Det skyldes nok, at det langt hen ad vejen er det samme at køre 
mountainbike som at køre motorcykel, bare langt sjovere!
 Begge dele handler for mig om at komme ud mod grænsen. Når man lægger motorcyk-
len så langt ned som muligt i et sving, får man følelsen af kontrol lige til grænsen, og så kører 
adrenalinen. Det samme gælder på cyklen. Forskellen er bare, at det ikke er nær så kritisk at 
overskride grænsen på en cykel, heller ikke selv om du på mountainbike kommer meget tættere 
på grænsen. Overskrider man grænsen på motorcykel, er det ofte fatalt, på mountainbike er 
det ofte relativt harmløst. Adrenalinkicket er det samme, men sæsonen er længere, endorfin-
suset større, og økonomien er langt bedre.
 Søgen mod grænserne, og det sus det giver, er for mange den primære grund til, at 
de synes, det er så fedt at køre mountainbike. Men har man andre interesser og mål med sin 
cykling, er sporten bred. Nogle er vilde med naturen, andre med teknikken og mekanikken. 
Cyklen er efterhånden det sidste rent mekaniske i vores elektroniske samfund. Nogle er vilde 
med at presse kroppen til det yderste, andre vil bare motionere lidt i pæne omgivelser. Nogle 
foretrækker at køre ligeud på grusvej med de brede dæk, andre vil helst stå på hovedet ned 
ad stejle bjergstier. Mountainbike-sporten tilbyder noget for alle, og du har sikkert dine egne 
grunde til, hvorfor du sidder med bogen.
God fornøjelse!

  Weekendkrigerne    Weekendkrigerne   
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Året rundt vælter det med mountainbikere i skovene i Danmark. Hvert 
år bliver der solgt 90.000 nye mountainbikes, og mange af dem kommer i 
skoven. På alle årstider, uanset vejret, drøner de rundt i mudder til knæene, i 
bagende sol, gennem dyb sne eller på isglatte stier. Til trods for, at der ikke er 
antydningen af et bjerg i nærheden, tværer mænd og kvinder, unge og ældre 
rundt som hæmningsløse børn på deres første cykel. Mange gående står må-
bende i kanten af skovstien, mens de ryster på hovedet: Hvem er de der tosser 
egentlig, og hvorfor bliver der flere og flere?
 
Heldigvis er disse weekendkrigere en broget skare, som måske kun har et til 
fælles, nemlig kicket ved at gi’ den gas på små snoede stier. Bare i vores lille 
klub er der blandt andet en brandmand, en læge, en arkæolog, en socialpæda-
gog, en musiker, en arkitekt, en økolog og en kok. At køre mountainbike er 
som at få en magisk kugle, der forandrer sig hele tiden. Du kan udleve bunker 
af forskellige drømme og sider af dig selv. Og blive ved. Og blive ved.
 
Mange, jeg kender, inklusive mig selv, begynder, fordi vi gerne vil smide et 
par kilo og ikke ligefrem er sportsmænd- eller kvinder. Cyklen har altid været 
et godt motionsværktøj, dels fordi vi alle har lært at cykle fra barnsben, dels 
fordi alle kan det næsten uanset fysik, overvægt og mave.
 
Det begynder helt simpelt: Op på cyklen og ud ad grusvejen gennem sko-
ven. Man kan gøre det, når man har lyst, det giver god motion, frisk luft, og 
man bliver klar i hovedet. Så er man i gang, og kan i og for sig bare blive ved 
på den måde. Men på et tidspunkt kommer man væk fra grusvejen. Måske 
af vanvare eller med hjælp fra en guide kommer man på et singletrack, altså 
en lille sti med huller, rødder og sten, som er så smal, at ingen kan overhale 
eller passere hinanden. Og så er det, man risikerer at blive bidt. Pludselig er 
koncentrationen skærpet, opmærksomheden er på skovbunden og det næste 
træ, her og nu. Et øjebliks uforsigtighed og man er nede med cykel og det 
hele. Der er brug for alle evner på en gang: koncentration, kondition og ko-
ordination. Og når de først går op i en højere enhed, er det ren leg. Når man 
får flow, og det hele glider, cyklen flyver, og alle sanser er i nuet og helst også 
et par sekunder fremme i tiden, er der ikke plads til andet i hovedet. Eller i 
livet for den sags skyld. Derfor er singletracks for mange den ægte vare, som 
zen for buddhister.



–   �4   – –   �5   –



–   �4   – –   �5   –



–   �6   – –   �7   –

Det hele begyndte i Marin County lidt nord for San Fransisco i begyndel-
sen af 70’erne. Folk på gamle cruiser-cykler begyndte målrettet at drøne ned 
ad bjergenes stejle grusveje. Det blev kaldt for ”klunking”, som betyder noget 
i retning af at bumpe ned ad noget, og dem, der kørte, var ”klunkers”. Et par 
af pionererne begynde at bygge særlige cykler til den nye sport, og firmaet 
kaldte de Mountainbike. En bevægelse var født.
 
Mountainbike er i dag den universelle og generelle betegnelse for cykler, 
som er bygget til andet end den lige landevej. Mountainbike og mountainbi-
king forkortes ofte mtb, og det bruges over det meste af verden. Undtagel-
serne er blandt andet Frankrig, hvor det hedder VVT (Velo Tout Terrain), og 
Norge, hvor det hedder terræncykel. Selv om det er praktisk med et univer-
selt ord, synes jeg, terræncykel er langt mere præcist, og jeg ville ønske, at vi 
i Danmark også havde valgt det. Terræncykel beskriver langt bedre det, det 
handler om, nemlig at køre på cykel i terrænet, uanset om det er i bjerge eller 
på små stier i skoven. Min svenske ven og kollega drillede mig i en periode 
med, hvordan man kørte mountainbike i Danmark. Kører I op og ned ad 
Himmelbjerget? Efter en tur i Hareskoven vest for København, hvor der var 
stigninger, han ikke kunne køre hverken op eller nedad, talte vi ikke mere om 
det. Men ordet terræncykel passer helt sikkert bedre herhjemme.
 
De fleste mennesker bor i byer, og selv om det ikke er noget, vi tænker 
over, mangler vi måske kontakt med naturen og fornemmelse for årets gang. 
Det er i hvert fald den oplevelse, jeg selv har haft, og en af de ting, som nu er 
blevet vigtig for mig. Som ugentlig skovgæst får man naturen helt ind i sjælen. 
Fra weekend til weekend ændrer skoven sig, man følger med i forårets udfol-
delse og efterårets forfald. En tidlig morgen langs en stor sø med dis og tåge 
føler man sig som et urmenneske helt alene i verden, eller i hvert fald i skoven. 
Skovens dyr er der, og dem kommer man ofte helt tæt på. En cykel er relativt 
lydløs, og mange dyr opdager meget sent, at man er tæt på dem eller i færd 
med at overhale dem. Jeg har oplevet at måtte lave en katastrofeopbrems-
ning for et rådyr, der skulle på tværs af stien, og overhovedet ikke havde fået 
færten mig. En anden gang overraskede jeg en musvåge, der lignende uglen 
Hedvig fra Harry Potter-bøgerne, og vi endte med at køre om kap i en lang 
tunnel af buske på en motorvejsvold. I Sverige har jeg konkurreret med en 
stor elg om, hvem der kom først rundt om søen. Den vandt!
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Ikke alle har øje for naturen, når de, med blodsmag i munden og skum i 
mundvigen, træder som sindssyge i pedalerne. Mange tidligere sportsfolk fra 
andre sportsgrene har fundet cyklen som et attraktivt træningsredskab. Har 
man én gang været i topform, er det svært at slippe, så selv om leddene er 
dårlige, ryggen værker, og vægten er steget, skal der trænes. Mountainbiking 
er en skånsom og alsidig træning, som sjældent giver skader og gør det muligt 
at træne på trods af tidligere sportsskavanker.
 
Konkurrencemomentet er der også, og der er nu forskellige sommer- 
og vintercups for motionister. Selv om sporten på den professionelle side er 
skrantende i Danmark, og det på trods af en storhedstid i 90’erne med flere 
verdensmestre, og en stor ung talentmasse i dag, så bugner motionsløbene til 
gengæld med folk, så arrangementerne visse steder er ved at eksplodere.
 
Landevejsryttere og flere andre sportsfolk betragter mountainbiking som 
en vinteraktivitet. Landevej om sommeren og mountainbike om vinteren, for 
der er ikke noget mere surt end at sidde på landevejen i regn og rusk eller sne. 
Så er skoven meget sjovere. De er selvfølgelig velkomne i skoven, også selv om 
vi er nogen, der ved, de har misforstået det hele. Mountainbiking er helårs-
sporten, landevejscykling er kun noget, vi kører om sommeren af nød og for 
motionens skyld.
 
Er det ikke nok med endorfiner og den periodiske adrenalin, der kommer, 
når forhjulet smutter på en fedtet rod eller pludselig står helt stille nede i en 
lille grøft, kan man opsøge mere udfordrende downhill-spor. Downhill, der 
som navnet indikerer, handler om at køre nedad, og bedst kan sammenlignes 
med styrtløb på ski, er mest udbredt i lande med rigtige bjerge. Alligevel har 
vi dog et par downhill-baner i Danmark, og i både Sverige og Norge er der 
flere skisportssteder, der omdanner skibakker til downhill-baner i sommer-
halvåret.
 
Der er endnu flest mænd, der kører på mountainbike, og det kan skyldes 
grej-faktoren. Mountainbiken er måske den sidste mekaniske bastion, hvor 
man selv kan skrue. Hvor mange andre gadgets i dag er elektroniske, kan 
det meste på en mountainbike klares med et par umbrakonøgler og en skrue-
trækker. Det tiltaler mange mtb-mænd, og det man ikke har i benene, kan 
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man købe sig til i ekstra eller bare nyt udstyr til cyklen. Men kvinderne kom-
mer. Flere og flere klubber har fundet ud af, at der er efterspørgsel efter ren 
pigetræning og ture kun for kvinder. De seneste år er der også blevet kørt en 
ren kvinde-cup: »Heels on Wheels«.
 
Så uanset hvem du er, vil du trille en tur med veninderne på grusvejene og 
indånde skovluften, vil være barn igen og lege på alle de små stier og stræbe 
efter en zenagtig oplevelse af flow, vil du vende indersiden ud af lungerne og 
køre om kap med dig selv og de andre, træne til det store løb en dag, vil du 
flashe din nybyggede svedige monster-mountainbike med 18 centimeter af-
fjedring og skivebremser, der er en motorcykel værdig, eller lige brillere med 
dit nye otte kilos carbonlyn, er der plads til dig i skoven. Pedal, damn it!

   TIPS:

Lån eller lej en cykel, inden du køber en.
 

Husk at lege på cyklen, også når du begynder at køre regelmæssigt.

Vejret er altid bedre, end det ser ud gennem vinduet. I skoven regner det aldrig.




