
  Nye regler for ridning i Langesø. 

  

 

Der er nu etableret faste moutainbike-ruter og brugerne skal betale ligesom vi ryttere. 

Vi må ikke ride på de smalle stier, der er en del af cykelruterne, men vi må ride på alle de andre 
stier og har genfundet gamle stier, som vi så kan få glæde af. Flere har hjulpet med det arbejde og 
det er godt for os alle og vi har næsten en ny skov, der nu kan opdages. 

Det er vigtigt at vi sammen overholder de nye regler, både for at sikre det gode samarbejde med 
Langesøfonden, men også for vores egen sikkerhed. Hvis nogen fortæller dig, at du ved et uheld er 
kommet på "gale veje - så smut pomfrit!" 

En del af cykelruterne er også på de store og befæstede veje. Der må alle stadig være, så pas på dig 
selv og din hest. 

Du kan se ruterne på www.langesoe.dk under MTB, i syd er de markeret med pæle. Her i den 
nordlige del, indtil videre, med orange pletter og pile. Kig på kortene og hold dig til de stier, der 
ikke er cykelbaner. 

Vi har fået lov til at lave en ny sti ved krydsningen af Tværskovvej – ved bunden af bakken, hvor vi 
rider ind og ud. Brug den i stedet for cykelstien. Der er også klippet et ridespor i græsset på marken, 
langs med skoven, når vi kommer fra Svanesøen, så vi ikke behøver at ride på cykelstien. Brug det i 
stedet for, men rid som altid kun i det spor- ellers bliver det lukket igen. 

Det bliver desværre ikke muligt at vende ind i skoven på højre side af Langesøvej, når du rider fra 
Slottet og hjemad. Som du kan se på kortene er den lille sti ind til højre nu en del af moutainbike-
ruten – og de laver mere derinde. Skoven har undersøgt det efter vores ønske, men der er ikke plads 
til flere stier, så her skal vi op ad asfaltvejen i stedet for. Grusstien nord for søen er en gangsti – der 
må ikke rides. 

Der er holdt flere møder med skoven om vores muligheder og vi får sikkert en ny mulighed ved 
krydsning af Rugårdsvej. 

Glæd dig over, at du nu ved hvor cyklerne mest kommer og over at du stadig må ride i skoven. 

Husk dit ridekort, når du tager i skoven og køb dagskort (på Tværskov Mølle eller Godskontoret), 
til dem du rider med, hvis han/hun ikke har kort. 

Husk at ryttere får respekt, når vi optræder ansvarligt og respekterer reglerne. Husk også at du 
på de store veje skal ride i midten eller ude i siderne – ikke i køresporet. 

 

LAXI- islandshesteklub 


