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Järvsö Skills Park är ett initiativ från Järvsö Bergscykelklubb – idén har sitt ursprung i att barn och ungdomar i 
Järvsö länge haft en önskan om att ha mer yta att umgås och ha kul på. Målsättningen för klubben är att bygga 
ett område där man kan ha kul på hjul. När den är klar ska Järvsö Skills Park ha ett dirtområde (hopp), en dual 
pumptrack där man kan cykla mot varandra på en bana, ett balans- och teknikträningsområde samt en pump 
track med en bowl – i denna kan man ta sig runt på cyklar, skateboards och kickbikes. Det ska även finnas 
sociala ytor i parken där man kan umgås. Läs mer här:  http://jbck.se/ 
 
 

 
 
 
 
Finansiering klar för första fasen av Järvsö Skills Park 
 
Järvsö Bergscykelklubb har fått besked att Ljusdals kommun tillsammans med Bergshotellet, 
Öjeberget Holding AB, Järvsö Bergscykelpark, Järvsöbacken och Hälsinglands Sparbank går in 
och säkerställer lån på motsvarande 3.2 msek för att kunna genomföra första fasen av Järsvö 
Skills Park. Detta innebär att klubben kommer att samarbeta med Velosolutions i sommar, 
världs-ledande inom design och konstruktion av pump tracks. Samarbetet gäller i första 
fasen en Pump track bana på 1900 kvadratmeter helt byggd i asfalt.  
 

- Det känns fantastiskt att kunna påbörja byggandet av Järvsö Skills Park. Precis som 
Järvsö Bergscykelpark tog hjälp av de bästa i världen för att bygga lederna i JBP så gör 
vi det med de bästa inom pump track, säger Fredrik Jelk, ordförande, Järvsö 
Bergscykelklubb.  
 

- När vi fick frågan om vi kunde stödja klubben med ett lån för att kunna bygga Järvsö 
Skills Park så var det självklart för oss att vi skulle göra det. Att kunna vara med och 
bidra till att barn o ungdomar i vår bygd kan få tillgång till fler aktiviteter känns 
väldigt bra, säger Peter Augustsson, vd, Järvsöbacken - ett av företagen som är med 
och finansierar Järvsö Skills Park. 

 
- Det bästa med banorna som projekteras och byggs av Velosolutions, är att de är 

byggda för nybörjare såväl som för proffs. Våra ledord för parken är lekfullt, kreativt 
och cykling för alla och det hoppas vi verkligen kunna leva upp till. Vi ser fram emot 
att få välkomna att alla cyklister till den nya banan, säger Amanda Sandahl, 
projektledare, Järvsö Bergscykelklubb. 
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Velosolutions har byggt unika pump track banor i 22 länder på 5 kontinenter och gör nu den 
första i Skandinavien genom Järvsö Skills Park. 
 

- Vi etablerade Velosolutions Skandinavien i höstas och det känns fantastiskt roligt att 
göra vårt första projekt i Järvsö. Järvsö är redan en välkänd cykeldestination och med 
en pump track av denna kaliber kommer det definitivt att locka flera cyklister från 
hela Norden, säger Johan Lindström, manager, Velosolutions Skandinavien.  

 
Lånen från Ljusdals Kommun och de lokala företagen innebär att finansieringen för första 
fasen i Järvsö Skills Park är klar.  
 

- Det här är samhällsutveckling när den är som bäst. Ideella krafter som tillsammans 
med företag och kommunen gemensamt satsar på ett projekt som skapar en plats för 
människor att träffas och umgås på, som främjar folkhälsan och ger en direkt 
avkastning på näringslivet i kommunen. Det är fantastiskt att få vara med och bidra 
till detta. Markus Evensson (S), kommunstyrelsens ordförande, Ljusdals kommun. 

 
- Idag firar vi första fasen och jobbar vidare med att säkra finansieringen för nästa fas. 

Om ett par veckor lanserar vi två kampanjer för sponsring; en som riktar sig till 
företag och en mot ortsbor i Ljusdals Kommun.  Det kommer att finnas möjlighet för 
alla att engagera sig och vi hoppas få stor uppslutning. Drömmen är ju att kunna 
bygga klart hela parken i sommar, säger Amanda Sandahl, projektledare, Järvsö 
Bergscykelklubb. 

 
För mer information vänligen kontakta: 
 
Fredrik Jelk, ordförande, Järvsö Bergscykelklubb (efter 16.00) 070-5782487 
Amanda Sandahl, projektledare, Järvsö Bergscykelklubb amanda.sandahl@gmail.com 
Johan Lindström, manager, Velosolutions Scandinavia +46 73-261 60 00 
 
http://jbck.se 
http://velosolutions.se 
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