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Nummer-lappen fästes på ryggen. 
Trafikregler gäller så ingen körning på fel 
sida av vägen, fel sida refuger osv. 
sTopplikT gäller vid alla sToppTecken.  
Visa hänsyn mot andra medtrafikanter. Detta hjälper 
oss att jobba vidare med Gran Fondo i framtiden. När 
ni kommer till Kågeröd (Gran Fondo) första gången 
skall ni svänga till höger mot Billesholm. När ni 
kommer till Kågeröd andra gången skall ni svänga till 
vänster mot Ask. Det kommer att 
bli ordentligt skyltat så vi hoppas att inte skall 
bli några problem att hitta rätt. 
Efter sista man kommer det att ligga 
en bil som plockar upp cyklister som ev. bryter. 
Klockan 13.30 drar vi repet på depån i Klåveröd. 
15.00 stänger vi målet, då har alla cyklister haft 
6 timmar på sig. 
Omklädning och dusch finns i Eslövshallen i 
anslutning till start/mål området. 
Skräp slängs ej i naturen utan lämnas i depån eller 
start/målområdet. 
Efter loppet serveras mat i Eslövshallen. 
Vänligen håll cykelskor på bottenvåningen för 
att skydda golven. 
 
www.eslovsck.se 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Banbeskrivning Gran Fondo 
Start 09.00 vid Eslövshallen på Onsjövägen 3 Eslöv - 
mot Landskrona i rondellen, väg 17, 1 km. 
Efter 12 km höger på väg 108 mot Röstånga. 
I Gryttinge mot Svalöv, 19 km - 
Innan Torrlösa höger mot Knutstorp, 23 km - 
Vänster på väg 109 vid Knutstorps Gods, 200 
meter sedan höger mot Klåveröd, 31 km - 
Vänster upp mot Klåveröd, 39 km - 
Depå efter 40 km - 
Vänster mot Kågeröd, 42 km - 
I Kågeröd tar du höger mot Bjuv, 49 km - 
I Billesholm höger gamla vägen mot S. Vram, 
58 km - Sedan höger mot N. Vram, 59 km - 
I N. Vram höger upp mot Stenestad, 7 km 
uppför, Puh..., 62 km - 
I Stenestad rakt fram mot V. Sömnarslöv, 71 km - 
I botten av backen höger mot Krika - 
Ljungbyhed, 79 km - 
I Ljungbyhed höger upp mot Stenestad, en av 
Skånes brantaste backar som kallas "Lotta på 
åsen" 3 km lång, 89 km - 
I Klåveröd höger mot Stenestad, 95 km - 
Sedan kommer vi till depån igen denna gång 
efter 96 km - 
Vänster mot Kågeröd, 99 km - 
I Kågeröd tar du vänster denna gång, väg 109 
mot Ask, 105 km - 
I Ask höger väg 108 mot Marieholm, 117 km - 
I Bialitt-Gryttinge vänster mot Trollholm, 121 km - 
I Trolleholm höger mot Trollenäs, 126 km - 
I V.Strö höger mot Trollenäs, 129 km - 
I Trollenäs vänster väg 17 mot Eslöv, 132 km - 
Vid rondellen  höger in mot Eslöv, 136km – 
Mål, vid Eslövshallen på Onsjövägen 3 Eslöv 137 km 
 
Banbeskrivning Medio Fondo 
Start 09.00. Medio Fondo-deltagarna kör 
samma bana som på Gran Fondot fram till 
Depån efter 40 km. 
Efter 42 km svänger man höger i T-korset i stället för 
vänster. 
Efter 44 km kommer man fram till Stenestad där 
tar man till höger mot V.Sömnarslöv. 
Då är man ute på Gran Fondo banan igen. 
Sedan kör samma bansträckning som Gran 
Fondot till Eslöv.  
 
Efteranmälan sker 26/5 18:00 – 20:00 samt 
27/5 07:00 till 15min innan start. Vi är 
tacksamma om man har möjlighet att komma 
den 26/5 Nummerlappar kan även hämtas 
under dessa tider. 
 

http://www.eslovsck.se/
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