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Du trenger ikke reise til Danmark for å 
feriere på to hjul. Distriktet er fullt av 
flotte sykkelruter, uansett om du trives 
i terrenget eller på landeveien. Bare 
husk hjelm!

MANDAL 
Det er såvidt blitt sommer, og sola tit-
ter gjennom trærne. Himmelen er blå, 
og i skogen høres fuglesang. Og plutse-
lig, der mellom trærne høres lyden av 
hjul og en dunkelyd i det sykkelen tref-
fer en av broene som er bygget i skogen 
på Ime, rett ved Kua og Kalven. 

– Vi fikk 60.000 til dette formålet av 
Sparebanken Sør og fikk bygget denne 
terrengsykkelbanen, og vi fikk mye vel-
vilje fra kommunen. Den er ikke bare 
åpen for våre medlemmer. Alle kan 
bruke løypa, og sykkelklubben ønsker 
at flest mulig bruker løypen og finner 
sykkelglede, sier Johannes Fosshaugen 
i Mandal Cykelklubb.

Det er han som har stått for byg-
gingen av de sju broene i terrenget, og 
løypa gir nok utfordringer for store 
og små syklister. I dag skal han vise 
avisen hvordan terrengsykling foregår, 
sammen med Mikael Eriksen, Kjetil 
Nomedal, Radek Stalsberg, Erling 
Salvesen og to litt yngre syklister; 
Remi Nathanael Larsen (9) og Thomas 
Govertsen (9). 

Sport for alle
De starter ved Vassmyra ungdomsskole 
på Ime og sykler videre inn i skogen 
mot Regevika. Videre opp i skogen 
ved Kua og Kalven går den rundt tre 

kilometer lange løypa som er et eldo-
rado for terrengsyklister. Men først og 
fremst er terrengsyklistene opptatt av 
naturopplevelsene og mestringsfølel-
sen, ikke antall kilometer tilbakelagt. 

– Sykling er for alle, også ter-
rengsykling. Vi ønsker stor bredde av 
deltakere i Mandal Cykelklubb. Ingen 
er for gode eller for dårlige, sier leder, 
Erling Salvesen.

 – Med så mykt underlag slår man 
seg ikke hardt om man faller av syk-
kelen heller. I løyper som dette er det 
viktig med en solid sykkel som tåler litt 
juling, legger han til. 

Viktig for rekruttering
Gode terrengbaner er viktig for rekrut-
teringen av barn og unge til sykkel-
klubben. 

– De lærer å strekke grenser og 
stole på seg selv. Sporten gir deg det 
adrenalinkicket du ønsker og god 
mosjon av armer og bein, sier Johannes 
Fosshaugen. 

– Sykling er også sosialt, og det gir 
en teamfølelse når man sykler sammen 
med andre. Det er en fin aktivitet med 
lite skader og bratt læringskurve, og 
man føler at man mestrer utfordringer, 
samstemmer gjengen i sykkelklubben 
som treffer Lindesnes 

Mandal Cykelklubb har terreng- og 
landeveisgruppe, og en egen ungdoms-
gruppe med rundt 15-20 medlemmer. 
Klubben har over 100 medlemmer. 
Hver onsdag har de fellesturer, og de 
har syklet flere ritt sammen. I sommer 
arrangerer de Tour of  Norway for Kids 
3. juli og Skalldyrrittet 8. august.

– Fordelene med å sykle er mange. 
Man kommer ut i naturen og får trent 
kondisjon og styrke. Og det er miljø-
vennlig, sier syklistene.

Fine ruter 
Kanskje du ikke har en terrengsykkel, 
men en hybrid, som fungerer bedre på 
asfalt og landevei. Distriktet er uansett 
fullt av flotte sykkelruter (se forslag i 
faktaboks). For eksempel gamleveien 
fra Mandal, via Holum og til Øyslebø, 
som er en tur på rundt fire mil. Her 
er det flotte naturopplevelser langs 
Mandalselva og mulighet for å kjøpe en 
is eller litt proviant på Øyslebø.

Eller ta turen til Sjølingstad og 
videre til enten Gjervollstad og Holum 
eller Tredal og den gamle postveien og 
så tilbake over golfbanen til Mandal. 
Flere av rutene har strekninger med 
lite biltrafikk. 

– På sykkelen får man oppleve nye 

steder som man aldri har sett før. Vi 
leter stadig etter nye ruter og nye ste-
der vi kan sykle i terreng. Vi har flere 
forslag til ruter også på vår nettside, 
sier Erling Salvesen. 

Husk hjelm
– Skal man ut på tur er det viktig å ha 
bukse med pedding i en eller annen 
form. Så er det en fordel å ha verktøy 
med, for eksempel pumpe og lappesa-
ker eller slange. Og bruk hjelm, sier 
syklistene som snakker av erfaring. 

Skal du sykle lenger enn tre kvarter 
må du også ha tilførsel av energi. 

– Det kan være en energibar eller 
brødskive og banan. Eller en snickers, 
sier Erling Salvesen.

Noen av medlemmene i Mandal 
Cykelklubb sykler hele året, da med 
piggdekk. Men ennå er det lenge til 
man trenger å tenke på piggdekk, selv 
om sommeren kom sent. Og dermed er 
det bare å komme seg ut på to hjul og 
nyte sommeren mens man har den. 

Signe Marie Rølland
smr@l-a.no

 ● Bygget terrengsykkelløype: Mandal 
Cykelklubb har fått penger til å bygge løypen 
på Ime og mener de har møtt mye velvilje fra 
kommunen. Løypen har flere broer.  

Full fart på to hjul

FINE SYKKELRUTER  
PÅ LANDVEIER/ASFALTVEIER 
Mandal - Stoveland rundt - Mandal (ca 28 km)  
Mandal - Øyslebø - Mandal ( ca 40 km) 
Mandal - Laudal - Mandal (ca 58 km)  
Mandal - Holum - Døle bro - Valand  
- Eigebrekk - Tregde - Mandal (ca 40 km)  
Mandal - Laudal - Konsmo - Vigeland - 
Hogganvik - Mandal (ca 84 km) 
Mandal - Sjølingstad - Lindesnes 
- Sjølingstad - Mandal (ca 84 km)

Fakta

 ● Sykler i 
terreng: Remi 
Nathanael  
Larsen (9, foran 
fra venstre), 
Thomas  
Govertsen (9), 
Kjetil Nomedal  
(bak fra venstre), 
Mikael Eriksen, 
Radek Stals-
berg, Erling 
Salvesen og 
Johannes 
Fosshaugen 
viste Lindesnes 
sykkelruten i 
skogen på Ime. 
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 ● Gøy sport: Thomas 
Govertsen (9) har fått 
smaken på sykling. 
ALLE FOTO: SIGNE MARIE RØLLAND

 ● Trives på to 
hjul: Sykkel-
sporten passer 
for både små og 
store. Thomas 
Govertsen (9, 
foran) og Remi  
Nathanael Larsen 
(9) har fått sma-
ken på å sykle i 
terreng. Bak står 
Johannes Foss-
haugen som har 
litt lenger fartstid. 

 ● Fine  
sykkelruter: 
Distriktet er  
fullt av flotte  
sykkelruter,  
uansett om  
du trives på  
landeveien eller  
i terrenget. 

 ● Full fart:  
Thomas  
Govertsen (9)  
i farta.

– Å sykle ute i skogen 
med himmel og  

tretopper som tak,  
gir mange flotte natur-

opplevelser. 


