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Pumpt rack i Olofst röm
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Hej !
Max Nordström heter jag.

Min stora passion i livet är cykling i alla dess former. Den har hjälpt mig genom
jobbiga t ider i livet och gett mig så otroligt mycket glädje, träning och nya
bekantskaper under åren. Jag önskar att f ler kunde få uppleva hur roligt det är med
cyklar och speciellt barn och ungdomar som behöver något roligt att göra på fritiden.

Mitt förslag är att Olofström borde få en pumptrack.
En pumptrack är lätt förklarat en liten slinga med kullar där man med hjälp av en
cykel kan pumpa sig fram genom banan, En otroligt bra träningsform som samtidigt
är väldigt rolig.
Det bästa av allt är att alla kan köra och ha roligt t illsammans, Oavsett ålder, cykel
eller erfarenhet så kan alla köra på samma bana och ha precis lika roligt.
Detta eftersom att när man blir bättre blir man snabbare och då blir det svårare.
Därmed blir det hela t iden en rolig och utmanande utveckling oavsett hur mycket eller
lite erfarenhet man har.
I en pumptrack kan man cykla med en stor mängd olika typer av cyklar. Eftersom
man inte behöver någon dyr specialcykel så tänker jag att detta kan bli en bra
tränings och samlingsplats för många invånare i kommunen. Många kommer att
kunna utnyttja den cykel man redan har och därför skapar en pumptrack möj lighet till
glädje utan för stora krav på individuella förutsättningar.

För att anlägga en pumptrack behövs en platt yta som inte lutar åt något håll, Denna
yta behöver vara ca 15 x 25 meter minst. För själva bygget behövs en del material t ill
att bygga själva grunden. Därefter behövs ett finare stenmjöl eller något liknande till
ytan så att den blir hård. Det vikt igaste i en pumptrack är att ytan är stenhård att åka
på. Till detta behövs någon form av maskiner (Mindre grävmaskin, padda etc) och
folk som kör dessa.
Resten kan lösas med de brinnande ideella krafter som redan finns i kommunen.
I dagsläget har vi ingen förening men det finns ett glatt gäng inom kommunen som
gärna hjälper till och ser till att denna pumptrack och dess underhåll osv blir
verklighet.
Målet för framtiden är att bilda någon typ av förening och ha t ill exempel
träningsverksamhet, underhållsdagar och liknande vid banan.

Jag tänker i mitt förslag att det hade varit bra om banan kunde ligga på en central
plats där mänga invänare i kommunen bor och rör sig sa att även dom utan
lättillgängliga transportmöj ligheter kan ta sig dit och ha roligt på ett smidigt sätt.

Hoppas att denna drömmen kan bli verklighet en dag jag tror den hade skänkt en
stor del glädje och upplevelse åt kommunens invånare.

Mvh Max Nordström.

ecknat Max Nordström



3

Jag har bifogat en bild (1) på en mindre pumptrack som invigdes hösten 2019 i
Smedstorp i sydöstra Skåne. Den har sedan dess blivit en stor succe. Jag har även
bifogat bild (2) på en handgrävd bana som ligger i Kristianstad. Dessa 2 banor ger en
bild av hur en pumptrack skulle kunna se ut. Om förslaget blir verklighet bör en
ritning på Olofströms bana tas fram innan själva bygget startar. För den nyfikne finns
mängder av bilder och filmer en snabb internetsökning i väg.
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