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VASALOPPSARENAN
Cykelvasaleden har blivit en klassisk cykelled. Det går fint att göra sina egna turer 
baserat på leden och asfaltsvägar som transport tillbaka, eller så ordnar man skjuts 
och cyklar hela leden i ett svep! 

The Cykelvasa track has become a classic cycling trail. You can plan your own route 
based on the marked trail and ride along the asphalt back to the start-ing point.
Or if you arrange a pick-up you can ride the whole trail to Mora in one go!

 CYKELVASALEDEN 90 KM
Typ/Type Cross Country
Leden startar vid Vasaloppsstarten i Berga by. Den 
klassiska sträckningen Sälen till Mora inleder med 
mycket grusväg och övergår sedan mer och mer 
mot stigcykling närmare Mora. Leden är markerad 
med Vasaloppets skyltar hela sträckan.
 
Alternativ: Följ leden så långt du vill och använd 
den asfalterade ”Vasaloppsvägen” som transport 
tillbaka till Startplatsen. Eller ordna skjuts och kör 
alla 90km i ett svep.

Runs along the legendary trail between Sälen and 
Mora! The first part offers a lot of gravel, later more 
trail cycling as you get closer to Mora. The track is 
well signposted with green markers on trees and 
posts.
 
Alternatives: Follow the marked track as far as you 
want and use the asphalt road to return to the star-
ting point – or arrange to be picked up and ride the 
whole way to Mora, all 90 km!

 TJÄRNHEDSRUNDAN 8 KM
Typ/Type Cross Country
Leden startar vid klubbhuset, Tjärnhedens IP som 
ligger strax nordost om Vasaloppsstarten. Följ väg-
skyltningen. Cykla gamla banvallen söderut, ta se-
dan vänster efter ca 300 meter in på stigen. Leden 
innehåller tuffa klättringar och består till största de-
len av singletrack. Bästa upplevelsen utmed leden 
är när du når Vasaloppets  högsta punkt, 528 m.ö.h. 
Leden är en rundslinga med start och mål på samma 
plats. Tuff bana som kräver kondition och erfarenhet.

Starts by the Club House at Tjärnheden sports 
ground, located just north of the Vasaloppet start. 
Follow the markings. The trail consists mainly of 
single track with some demanding climbs. The high-
light is reaching the top of the Bergabacken climb 
on the Vasaloppet track, 528 m.a.s.l. This is a tough 
track, demanding for any cyclist. 

 BERGASLINGAN JUNIOR 400–1000 M
Typ/Type Cross Country
Startar vid klubbhuset på Tjärnhedens idrotts-
plats som ligger strax nordost om Vasaloppsstar-
ten. Följ vägskyltningen. Slingan är anpassad för 
de yngre cyklisterna, bred stig med några korta 
lite knixiga backar. Alternativa vägar, lekhinder 
och teknikövningar finns längs slingan!

Starts at the club house at Tjärnheden sports ground, 
just north of the Vasaloppet starting field. Follow the 
signs. The route is suitable for the younger cyclist and 
runs along wide trails with some shorter tricky gradients. 
There are diversions, features and technical challenges 
along the route!
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LEDCENTRALEN
TJÄRNHEDENS IP, BERGA BY

LEDCENTRALEN
VASALOPPSSTARTEN, BERGA BY

Tjärnhedens IP

KLÄPPEN
Med Kläppens camping som utgångspunkt kan du cykla tre lätta/med-
elsvåra leder som passar hela familjen. Kör ett intensivt träningspass och 
avsluta med ett svalkande dopp i älven, eller ta med familjen på en lättare 
tur och stanna till på vägen och ta en fika. 

If you are more of a cross country biker, who would like to ride longer 
trails at a more relaxed pace, then Kläppen is the place for you! With mul-
tiple trails that are suitable for the whole family, why not take a tour and 
enjoy the surroundings. Huts can be found along many of the trails and are 
great rest spots to take a snack.
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