
HVAD ER EN PUMPTRACK 

 

En Pumptrack er, som navnet antyder, en ''pumpe bane'' - på en Pumptrack 

gælder det om at pumpe fart i cyklen, når man kører henover hoppene og 

igennem svingene. En Pumptrack har kun et spor, og man kører derfor 

ikke om kap, som man gør på en BMX bane. Fokus er i stedet på at øve 

teknik, motorik, finde sin rytme i banen og ha’ det sjovt. Der er timevis af 

sjov på en pumptrack. 

  

Hvem kan køre på en Pumptrack? 

Stort set alle som kan køre på en cykel eller løbecykel, kan køre på en 

Pumptrack. 

  

Hvilken slags cykel skal man bruge? 

Pumptracks kan køres på både BMX, Mountainbike og Dirt Jump cykler. 

Man kan også bruge sin alm. eller en løbecykel. 

  

Hvad er målene på en Pumptrack? 

En Pumptrack fylder minimum 40x40 meter - der er ingen øvre grænse for 

hvor stor en Pumptrack kan være. Den er typisk 1,5 meter bred, og 100-

250 meter lang. 

  

Hvor lang tid tager den at bygge? 

Alt afhængigt af størrelsen på banen, vil det tage 3-5 uger. 

 



Jeg ringede d. 27. februar til centerleder i Mejrup Kultur og Fritidscenter, 

Torben Strømgaard. De har fået opført en ca. 140 meter lang pumptrack 

tilbage i 2019. Torben oplyste, at de havde haft meget glæde af 

pumptracken, som børn og voksne har brugt meget. I forhold til 

vedligeholdelse sagde Torben, at det ikke krævede særligt meget andet 

end, at der blev ”klappet” grus engang imellem.  

Torben oplyste yderligere, at firmaet Dirtbuilders APS, som også havde 

lavet deres bane var meget gode, at arbejde sammen med. De overholdt 

tider og det var et meget tilfredsstillende arbejde de havde udført. 

 

BUDGETFORSLAG TIL PUMPTRACK 

 

 
Har i dag, torsdag d. 27. februar 2020 talt med Christian Korsager fra 

firmaet, Dirtbuilders APS, Aggersborggade 8, 2100 Kbh Ø. Han oplyst 

følgende. 

 

En pumptrack bane bliver opført i jord, stabilgrus, knust beton og stenmel. 

 

Banen kræver ikke nogen miljø godkendelse. 

 

Han oplyste, at en pumptrack inkl. alt koster ca. kr. 1050,- pr. meter ekskl. 

moms.  

 

Så hvis vi skulle have opført en pumptrack på mellem 100 - 140 meter vil 

det koste alt i alt inkl. moms imellem kr. 131.250. -  kr. 183.750. 

 

I forhold til udenoms arealet vil der skulle såes græs eller måske plantes 

lidt små buske, men ellers kræver det ikke så meget andet end, at det skal 

være hyggeligt, at være der. 

 



Christian Korsager oplyste, at i forhold til vedligeholdelse/drift, så vil det 

kræve lidt grus en gang om året, som vi selv ville kunne forestå, at ligge 

på.  

Det vil også komme an på, hvor meget banen bliver brugt. Jo mere banen 

bliver kørt på, jo mere bliver banen trykket godt sammen og vil derfor ikke 

kræve den samme mængde grus. 

 

 

Jeg har sendt nogle billeder med så I kan se hvordan en pumptrack kan se 

ud. 

 

     
 



   

 

 

  

 


