
Ryggskadan kostade honom karriären - nu vill
Christoffer, 33, engagera mtb-entusiaster i nytt
projekt – ”Det kan bli riktigt bra”

Två diskbråck, ingen bil och arbetslös. Det skulle kanske få vem som
helst att deppa ihop. Om man inte är en 33-åring fullmatad med
engagemang och idéer. Därför har också Christoffer Nilsson i
Bröttjärna utanför Mockfjärd en plan, en mountainbike-plan.

I november ifjol sålde han bilen. Bilkörning visade sig inte vara en
fungerande kombination med ryggskadan. Det gjorde för ont.

Men även om han nu inte bor så värst centralt känner han sig inte det
minsta isolerad. Pengarna han fick för bilen omsattes nämligen i en
heldämpad el-mountainbike.

– Jag såg att de hade den här cykeln, ett demonstrationsexemplar hos

Christoffer Nilsson har ersatt skidbackarna med skog
och mountainbike med eldrift.
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Cykel & Längdspecialisten i Falun. Så jag sade till personalen att ”jag tar
den, jag ska bara hem och sälja bilen först…”.

Några månader senare funderar Christoffer på varför han inte sålde bilen
tidigare. Samtidigt är han tacksam för att vintern så här långt knappast
kan kallas för vinter.

Men oavsett vart han ska numera är det mtb:n som gäller.

– Det har blivit några vändor till Falun nu, påpekar han med ett leende.

En spännande milslång mountainbike-led över skogen
från Bröttjärna till Mockfjärd är Christoffer Nilssons
plan.

Bild: Harri Sternljung



Det är också upptäckten över hur himla kul – och skonsamt för ryggen -
det är att ta sig fram på cykel som han har vänt sig till Gagnefs kommun
med sin idé om en mtb-bana i skogarna mellan Bröttjärna och Mockfjärd.

Några stora summor pengar är han inte ute efter. I skrivelsen till
kommunen beräknar han att materialkostnaden skulle kunna stanna på
cirka 8 000 kronor.

Men eftersom han i dagsläget är arbetslös förväntar han sig dock att få
betalt för de arbetstimmar han i så fall lägger ner.

Hans plan går helt enkelt ut på att arbetsleda ett sommarjobb, eller
sommarläger om man så vill, som i första hand vänder sig till ungdomar.

Även om Christoffer har fastnat för cyklandet och
skogsstigarnas charm vill han tillbaka till jobbet som
skidlärare.
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I stort sett räcker det med att flytta på en
och annan stenbumling

”



Och uppgiften ska i så fall handla om att göra i ordning en cirka en mil
lång cykelled genom skogen ner till Mockfjärd.

I skogen strax söder om Bröttjärna har han synat ut sträckan som i dag till
stor del följer en vandringsled.

– Det är inte så mycket jobb som behöver läggas ner. I stort sett räcker det
med att flytta på en och annan stenbumling och räfsa undan lite grenar.

Längs sträckan finns det mesta av den äventyrskänsla som behövs.
Dessutom är lutningen bitvis perfekt, även för nybörjare.

– Så lägger man till en grillplats uppfyller det alla behov, tillägger han.

Här är den, Christoffers el-mountainbike som han köpte
för pengarna han fick in på att sälja sin bil.
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Intresset för mtb är ju något som växer
enormt

”



Christoffer ser förslaget som ett komplement till de
upplevelseverksamheter som finns sedan tidigare i kommunen.

– Och jag är säker på att ett sådant här projekt vore perfekt för i synnerhet
ungdomar. Intresset för mtb är ju något som växer enormt, tillägger han.

Christoffer Nilsson inte bara är utbildad skidlärare, utan också en erfaren
byggare av skidparker med allt vad det innebär av spektakulära gupp och
hopp.

Den tänkta mtb-leden följer till stor del den befintliga
vandringsleden.
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Christoffer är säker på att kunna få igång ett stort



Han är dessutom van att jobba med just ungdomar.

De dubbla diskbråcken är sviterna från skidlärarjobbet. Han förklarar att
skadorna inte uppstått av att han själv gjort en massa vådliga hopp.

– Nej, det handlar snarare om den belastning som ryggen utsätts för när
man som skidlärare ska instruera barn, förklarar han och visar en
framåtlutad ställning med raka ben och armarna nedåt.

Eftersom skrivelsen till kommunen diariefördes för en dryg vecka sedan
har han ännu inte fått något svar.

– Visst är det här i ett mycket tidigt skede. Och jag måste påpeka att jag
vare sig har pratat med eller har koll på vilka som är markägare i det här
området.

– Men jag tror att det här kan bli riktigt bra och skapa ett stort

engagemang bland ungdomar, och han hoppas att
kommunen hjälper till med mtb-projektet.
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I skogen längs stigarna har Christoffer upptäckt ett
roligt och stimulerande alternativ till skidbackarna.
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