
REKSLE FODPLEJE
Et godt liv med sunde fødder

Ådalsparken 11, Sædding
6710 Esbjerg V
Tlf. 30 13 77 36
Online booking:
www.reksle-fodpleje.dk

Traditionelle fodbehandlinger,  
parafinbehandlinger, peeling og lak

Like os på 
facebook 

og få 15% 
rabat på 

behandling

Oplysninger om vandkvaliteten 
offentliggøres i henhold til 
”Bekendtgørelse om vandkvalitet  
og tilsyn med vandbehandlingsanlæg.” 
Denne annonce beskriver  
vandkvaliteten for 2015,  
i en kort version.

Vil du vide mere, så kig på  
Hjerting Vandværks hjemmeside:
www.hjerting.net

Hjerting Vandværk har i 2015 leveret 
310.000 m3 drikkevand til vores kunder. 
Vandet indvindes fra kildepladser  
i Esbjerg Kommune.

Drikkevandet kontrolleres løbende ved:
• Boringer, der hvor vandet pumpes op
• Når det forlader vandværket
• Og i ledningsnettet
Drikkevandets hårdhed målt i °dH,  
opdelt efter forsyningsområderne:
• 4-10 i Hjerting

Resultater af prøver i 2015 
Alle analyser bekræfter, at drikkevandet  
er godt.

Miljøfremmede stoffer
Der er i 2015 ikke målt miljøfremmede 
stoffer over grænseværdien i vandet,  
som er leveret til vores kunder.

Drikkevand fra Hjerting Vandværk

Hjerting Vandværk . Bytoften 8 . 6710  Esbjerg V
telefon 75 11 55 78 . e-mail elogvand@hjerting.net . www.hjerting.net 

VVS ● BLIK ● KLOAK

Kom ind og få sidste udgave af magasinet Badinteriør

Aut. VVS-installatør og kloakmester

Malervej 14  6710 Esbjerg V 
Telefon 7515 6800  www.cwr.dk

CARL W. REIS A/S

Følg os på

E-mail: michael@haveglaede.dk

Mos�erning
Ring i god tid

RestauRant

sJeLBORG stRanD

stOR FROkOst
BuFFet

Sjelborg Strandvej 40
6710 Esbjerg V
Tlf. 75 11 70 71

178,-
Sild, lune retter, 
dessert og ost

Følg os på facebook - Sjelborg Strand

DET ER NATURLIGVIS HJEMMELAVET
Åbent onsdag - søndag fra kl. 11.30

(med forbehold)

HVER LØRDAG OG SØNDAG FRA KL. 11.30
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TERRÆNBANE – Bike-
park Ådalen bliver navnet 
på en helt ny og meget am-
bitiøs mountainbike park, 
som efter planen skal ind-
vies om et års tid.

I al stilhed har en grup-
pe frivillige fra foreningen 
MTB Esbjerg arbejdet med 
projektet i et par år, og der 
er lavet et meget seriøst 
forarbejde. Den nye bike-
park får hjemme ved ’Alpe 
d’Ådalen’ ved den store 
kælkebakke, som projekt-
magerne i oplægget kalder 
’Energimetropolens natur-
lige legeplads.’

Området byder på mas-
ser af højdemeter og ter-
rænmæssige udfordringer, 
ligesom der skal anlægges 
række ekstra forhindringer 
og aktiviteter, der sætter 
køre- og balanceevner på 
prøve og får ekstra sved 
frem på panden.

Plads til alle
Ideen til anlægget kom-
mer fra Jan Slot i Guldager, 
mens sporene er udviklet 
og tegnet op af Simon Dib-
bern og Jens Dyhl Johansen 
fra MTB Esbjerg,  der nu 
kan mønstre over 100 med-
lemmer. Den startede som 
en Facebook-gruppe og 
blev til en rigtig forening 
for trekvart år siden, hvor 
Jan Slot indvilgede i at blive 
formand.

”Et par gutter spurg-
te, om vi ikke skulle lave 
gruppen til en rigtig for-
ening. Men jeg var ikke så 
meget for det, for jeg vidste, 
hvad det indebar at starte 
en forening op,” fortæller 
Jan Slot, som i sin tid var 
initiativtager til SGI Fitness 
og Motion.

Fra foreningens side er 
der også lagt et stort arbej-
de i at lægge de to baner 

med størst muligt hensyn 
til naturen og de øvrige 
brugere af området.

”Nogen tror jo, at vi så 
skal fylde det hele, men 
MTB-sporene bliver fuld-
stændig adskilt fra de gåen-
de. Man behøver ikke være 
bange for at blive kørt ned, 

når man går herude,” un-
derstreger Jan Slot.

MTB Esbjerg har tegnet 
to spor, dels et blåt spor til 
træning og begyndere, dels 
et sort spor (se illustrati-
on), som er en slags ’sort 
piste’ til de mere øvede og 
til konkurrence. Rundt på 

sporet opbygges så f.eks. 
forhøjede sving (berms), 
høje kanter (drops), skarpe 
opadgående sving (switch-
back) og en slags pukkelpi-
ster (pump tracks). 

Som navnene antyder, 
stammer mountainbike 
sporten fra USA, men Bike-

Ny stor mountainbike park på vej ved Ådalen

Flemming Mathiesen, SGI Fitness & Motion (t.v.), initativtager Jan Slot og Lars Hørlyck 
Sørensen (t.h), MTB Esbjerg og Multiatleterne glæder sig til Bikepark Ådalen næste år.

Det sorte spor - her 
markeret med hvidt 
- bliver den største 
bane, og begge  
spor udnytter det 
kuperede terræn 
ved kælkebakken.



Få din bolig helt solgt
Start med en gratis salgsvurdering

Ring til danbolig på 7512 4200

VI SØGER VILLAER TIL LEJE

40 76 05 08/
70 23 73 22

Til ingeniører med familie søger vi villaer på min. 150-200 m2 
med min. 3 værelser - gerne moderne og ikke møbleret.

Gerne i ESBJERG, HJERTING, GULDAGER, 
SØNDERRIS eller SÆDDING.

Endvidere søger vi 2 & 3 værelses lejligheder i Esbjerg. 
Både møbleret og umøbleret.

God leje og sikkerhed/garanti gives!

Kontakt Brian Jørgensen

Har du ikke fået din avis?

mail@hjertingposten.dk

Så send en mail med din adresse  
og telefonnummer på

3,50 kr.

Frisk bagt brød lige fra ovnen, 

også på Tarphagevej 53.

Følg os på
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Ny stor mountainbike park på vej ved Ådalen

park Ådalen får en meget 
dansk og social profil. Initi-
ativtagerne lægger vægt på 
centret som et socialt sam-
lingspunkt med plads til 
alle, og de nye stier og faci-
liteter som f.eks. bålhus bli-
ver offentligt tilgængelige.

”Det kan jo være, at dem 
der f.eks. går med hunde i 
området har lyst til at kom-
me og få en pølse med os 
og se, hvad vi laver. Vi ser 
jo gerne, at dem, der bruger 
anlægget, bliver medlem 
hos os. Det koster kun 200 
kr. om året, og vores over-
skud går til sporarbejde. 
Men vi går ikke og kigger 
skævt til dem, der ikke er 
medlem,” fastslår Jan Slot.

Sædding Fovrfeld Lokal-
råd støtter ideen, og det 
samme gælder kommunen, 
som har deltaget i arbejdet.

”Som udgangspunkt er 
vi rigtig glade for projekter 
som det her. Når vi nu har 
skove og parker, er det jo 
for at komme ud at benyt-
te dem og få rørt sig, så det 
ligger fint i tråd med ideen 
her,” siger Nicklas Ibsen, 
leder af skovafdelingen hos 
Esbjerg Kommune.

”Det ekstra interessan-
te her er, at der kommer 
en forening, der gerne vil 
gøre et stykke arbejde, så 
vi får nogle tilbud, vi ellers 
ikke ville have fået. Og så 
er det vigtigt, at lokalrådet 
bakker op, så det ikke kun 
er et projekt for en snæver 
gruppe.”

MTB Esbjerg har også 
påtaget sig arbejdet med 
at vedligeholde sporene 
– sammen med de eksiste-
rende i Mølleskoven ved 
Guldager – i forenings-
gruppen Esbjerg Trail Buil-
ders. 

Eftersom der heller ikke 
skal kommunale anlægs-
penge i projektet skal det 
ikke gennem politisk be-
handling, men kommu-
nens fundraiser vil delta-
ge i arbejdet med at skaffe 
finansiering. Det er det 
næste og eneste skridt, der 
mangler.

”Vi er sådan set enige om 
ruterne, og vi sørger for, at 
de falder godt ind i omgi-
velserne, holdes adskilt fra 
gangstierne og krydser så 
få stier som overhovedet 
muligt. Og vi er så langt, 

at der nu skal rejses penge 
til det. Men vi har en rigtig 
god fornemmelse af, at det 
nok skal lykkes,” oplyser 
Nicklas Ibsen, der får stor 
ros fra initiativtagerne for 
sit eget og forvaltningens 
engagement i projektet.

”Vi har haft et fantastisk 
godt samarbejde med Nick-
las, men vi har også arbej-
det længe på projektet. Og 
vi har slet ikke været ved 
politikerne endnu, men 
det kan da godt ske, at de 
synes, de vil være med til 
at finansiere det,” siger Jan 
Slot. 

”De skal være meget vel-
komne, når de læser det 
her, for det bliver jo fuld-
stændig fantastisk for byen 
at få sådan et anlæg. Også 
i forhold til turisme, bo-
sætning og f.eks. i forhold 
til skolerne. De kan jo bare 
tage fat i os og høre, om vi 
vil hjælpe, og selvfølgelig 
vil vi det.”

Store ambitioner
Den 53-årige formand har 
selv kun kørt mountain-
bike på hyggeplan i fem-
seks år, men ambitionerne 
rækker også til at arrangere 
konkurrencer og events på 
det nye anlæg.

”Vi skal da have vores 
eget løb herude, og vi hå-
ber, at med tiden at få en 
afdeling af en stor cuptur-
nering, der kører,” lyder 
visionen fra Jan Slot, der 
som førtidspensionist med 
dårlig ryg selv kan lægge 
mange timer i arbejdet for 
den fælles sag.

Hele ideen bygger på 
frivilligt arbejde – ikke 
mindst, når sporene skal 
etableres på de stejle skrå-
ninger.

”Der er masser af hånd-
arbejde i det, men også 
meget med gravemaskiner, 
dér hvor de kan køre. Vi el-
sker jo at rode med sådan 
noget, men jeg har det godt 
nok bedst med at sidde på 
en maskine på grund af 
ryggen. Men bare giv mig 
en gravemaskine, så skal 
jeg nok gå i gang,” griner 
Jan Slot.

Tidsplanen går på at 
være færdig med Bikepark 
Ådalen næste forår. 

Arbejdsgruppen håber 
dog på at kunne komme i 
gang med nogle af de ind-
ledende arbejder i år – alt 
efter hvornår finansierin-
gen er i hus.

Tekst og foto: Kurt Henriksen
Illustration: Simon Dibbern

Kælkebakken byder på mange højdemeter og en fantastisk udsigt.

Mountain bike 
rytterne bliver  
adskilt fra de
gående, så der 
bliver plads til alle.


