
Kaupanger Sykkelpark



Pr�jektbeskrivelse
I månge år har syklistane i Sogndal og omegn ynskja seg ein 
pumptrack. No ser det endeleg ut som at me skal få dette til! 
Sogn Terrengsykkel har jobba i lag med Kaupanger Idrettslag for 
å få på plass ein førsteklasses pumptrack ved Kaupanger 
Idretsspark. Rekkje Stiutvikling har designa bana som skal gi 
morro i månge år framover. Entan du er 5 år og vil lære deg å 
sykle, eller om du har sykla i fleire tiår gir denne bana deg flyt og 
vendorfinar i massevis! Bana er for alle med to hjul, og du kan 
nytte den sykkelen du har!   



Dei involverte

Sogndal kommune er grunneigar på 
tomten der me skal bygge. Me har fått 
avtale til å nytte området til bygging av 
pumptrack. I tillegg har me fått hjelp til 
utarbeiding av dokument som gjer at 
me kan søke spelemidlar til anlegget. 
Dei har óg forskuttert midlar slik at 
byggingen kan starte når alle avtaler og 
anna finansiering er på plass. 

Kaupanger Idrettslag er ein av 
initiativtakarane til sykkelprosjektet. 
Pumptracken er ein del av ein større 
masterplan for Kaupanger Idrettspark, 
som vert eit svært komplett 
idrettsanlegg, både for organisert, såvell 
som uorganiserte aktivitetar. KIL har 
stålkontroll på prosjektstyring og har 
fått innvilga forskuttering av midlar frå 
kommunen.

Sogn Terrengsykkel er ein organisasjon 
som ynskjer å tale stisyklistar i Sogn si sak. 
Etter månge år med mykje politikk er det 
kjekt å være med på prosjekt som gjer eit 
nytt tilbod til glede for alle syklistar i 
området. 

Sogn CK er ein sykkelklubb med eiga 
terrenggruppe. Sogn CK har vore med og 
løyvd pengar til finansiering av anlegget. 
Bana vil vere kjekk å ha til trening og 
rekruttering!



Pumptracken
Med 10 doseringar, månge med 180 grader 
retningsendring, fleire hopp og perfekt mellomrom 
mellom hompane vil denne bana gi deg betre 
kjennskap om korleis g-krefter påvirker sykkelen og 
humøret. Kombinasjonane ein kan sykle er nær sagt 
uendelig i denne designen. Har du aldri sykla ein 
pumptrack før, kan du roleg og forsiktig pumpe deg 
gjennom den enklaste runden i toppen. For dei meir 
avanserte syklistane finns meir spanande alternativ 
og runder. Om det er for lett å trille mellom kulane 
kan du alltids hoppe over ein eller fleire!

Vanskelig å sjå for seg korleis strekane vert i 
virkeligheta? Her eksempel frå Sandane
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Potensiale 
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Detaljplan

Pumptrack; 

Løpemeter    250m
Areal:    1 000 m2

Massebehov:  300m3

Vanskegrad:  Alle
Avstand/høgde:1:10  
Svingradier: 3-4m

Hopplinje;

Lengde:   93m
Antall hopp: 5
Massebehov:  150m3

Vanskegrad:  Viderekomen
Avstand hoppkant/landing:
    3-5m 
Helning hoppkant:
    45-60 grader

450M3



ASFALTERING

Etter et at anlegget har vært i bruk ca et år ser vi at det vil 
være fordelaktig å få det asfaltert. Mye bruk gjør at 
anlegget vil kreve en god del vedlikehold, i tillegg til at 
grusen kan bli støvete når det er varmt og tørt, samt bløt 
når det regner mye. Ved å asfaltere pumptracken eliminerer 
man alle disse utfordringene. I tilegg vil en asfaltert 
pumptrack tilgjengliggjøre anlegget for enda flere brukere. 
Både skating, sparkesykler og rulleskøyter blir mulig å 
bruke på banen når man får på asfalt. 



Erfaringer fra Sandane

Pumptracken på Sandane er et veldig viktig supplement i bygdas tilbud til barn, unge og voksne. Det 
legger til rette for egenorganisert aktivitet parallelt med organisert aktivitet, spesielt med tanke på 
beliggenheten ved siden av klatrepark og fotballbane. Sykling, rulleskøyter, sparkesykkel, løpesykkel og 
skateboard. Unge og gamle, alle er med. Folk tar med seg ettermiddagskaffen ut og er sosiale, mens 
ungene leker. Ungdom møtes der på kvelden for å sykle og skate, og overraskende mange foreldre har 
tatt opp igjen eller begynt med skating og sykling, fordi det er kjekt å gjøre noe aktivt sammen med 
ungene sine. - Jørgen Dølvik Husbyn - Nabo




