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 ÄLVSLINGAN 6,5 KM
Typ/Type MTB, Cykelcross
Leden startar vid Kläppens camping och går sedan 
söderut över ängarna och genom skogen intill älv-
en. 3,5 km söderut vid Gråheden vänder leden och 
går sedan norrut på banvallen tillbaka via Kläppen-
torget och tillbaka ned till Kläppens camping. Strax 
innan leden vänder finns en slogbod som är ett trev-
ligt utflyktsmål. Leden kan vara blöt efter regnväder. 

The trail begins at Kläppens camping. From there, it 
runs south through meadows and woods next to the 
river. 3,5 km south at Gråheden the trail turns to the 
north and follows an embankment back to Kläppen. 
Just before the trail turns north to return to Kläppen 
it is a shelter, a perfect little spot for a picnic. Please 
note after rainfall, the trail may be wet. 
 
 
 GUSJÖSLINGAN 4 KM
Typ/Type MTB, Cykelcross
Leden startar vid Kläppens camping, går sedan 
norrut på ett naturskönt område längs älven för att 
sedan korsa riksväg 66. Efter riksvägen går leden vi-
dare på en fin och lite mer teknisk slinga genom sko-
gen för att senare gå tillbaka söderut längs gamla 
järnvägsbanken och tillbaka till Kläppens camping.
 
The trail begins at Kläppens camping, proceeds 
north along a scenic river trail, later crossing the 
main road 66. After the mainroad crossing it re-
joins a trail through the forest along the old railway 
line returning to Kläppens camping where it ends. 

LEDCENTRALEN
KLÄPPENS CAMPING, KLÄPPEN

 ÖREBÄCKSLEDEN 11 KM
Typ/Type MTB Cykelcross
Leden startar vid Kläppens camping och tar dig 
norrut via första delen av Gusjöslingan, över riksvä-
gen och vidare upp för en lång stigning på en grus-
väg, sedan viker den av uppåt mot Vasaloppsvägen. 
Efter ca 3 km kommer du till en slogbod där du viker 
av söderut. Följ skyltning längs grusvägen tillbaka 
till skidanläggningen. En bit in i skidanläggningen 
vilker leden av längs gamla downhillbanan ner via 
Tranantorget och tillbaka till Kläppens camping.

The trail begins at Kläppens camping and takes you 
by the first part of Gusjöslingan over the main road 
66, and climbs up towards Vasaloppsvägen. After 
around 3 km the trail comes to a shelter where it 
proceeds south. From here, follow the trail markings 
along the gravel road back to the ski area. After a 
short distance into the ski area the trail joins an old 
downhill biking track and follows it to Kläppen cam-
ping via Tranantorget.  
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