Hansa Bygg Grand Prix Kalmar
MTB – Segment Challenge
Utmana dig själv, dina vänner och jämför tider på banans olika segment.
MTB-banan bjuder på mycket omväxlande terräng och cykling och vi har
delat in banan i sju olika segment, alla med sin egna specialla karaktär. Kör
hårt hela tiden eller rulla lugnt emmellan dem, njut av naturen och vrid fram
kraften när ett segment startar. Skyltar visar tydligt info om varje segment.
Alla som registrerar sitt lopp på appen Strava har chans att vara med i
utlottning av fina priser. Har du inte redan appen kan du ladda ner den här:
https://www.strava.com/mobile
Vinnarna meddelas på fredagskvällen i samband med starten till Hansa Bygg
Grand Prix Kalmar Elit och priserna finns att hämta i kansliet på Stortorget.

Tänk på säkerheten först och du kör på egen risk.

1
Skyltstället Trail Challenge
EFTER 3,3 KM OCH 26 KM

LÄNGD

600 M

BÄSTA TID

1:31

Banans första segment bjuder på en slingrande single track med
snabbt underlag och ett par tvära svängar. Var redo på en snabb
överfart över ett kort men djupt dike och håll händerna på styret.
Hela segmentet inbäddat under ett härligt lövtak.

2
Sporrong & Eriksson Flatout
EFTER 6 KM OCH 28,7 KM

LÄNGD

2450 M

BÄSTA TID

5:30

Banans längsta segment går på våtmarksparken Kalmar Dämme.
Här har naturens eget reningsverk skapats, en hel serie naturliga
processer sker som minskar kväve- och fosforhalten som gynnar
växt- och djurlivet. Området är helt platt banan och går på
grus- och grässtigar. Se upp för ett par smala och vid regn hala
bropassager och mötande cyklister. Njut av det grönskande
landskapet och vattendragen.

3
Bianchi Hill Challenge
EFTER 9,6 KM OCH 32,3 KM

LÄNGD

430 M

BÄSTA TID

2:01

Banans kortaste segment men för den skull inte enklast. Segmentet
inleds bland enbuskar och får på tekniskt underlag iform av rötter
och sten. Med 150 meter kvar blir det enbart gräs under däcken och
det är läge att bygga upp farten inför dagens brantaste backe. Var
med på att ha en lätt och fin växel när ni svänger vänster in i backen.
Väl på toppen av bjuds ni av Adels Cykel och Bianchi på service och
energi för cykel och kropp till en fantastisk utsikt.

4
Abloc the Hills
EFTER 11 KM OCH 33,7 KM

LÄNGD

580 M

BÄSTA TID

1:57

Nu duggar backarna tätt. Segment 4 bjuder på en slingrande
klättring upp på ”Soppberget” som följs av en lätt ”stökig”
nedförslöpa, väl nere är det en brant höger sväng innan sista
backen tar vid. Stanna gärna till och njut av utsikten över
skärgården i Kalmarsund vid segmentmålet på toppen, innan det
är dags för dagens mest utmanande utförskörning.

5
Ekerum Resort Single Track
EFTER 11,9 KM OCH 34,6 KM

LÄNGD

1560 M

BÄSTA TID

5:28

Segment 5 är för den som gillar smal utmanande stig med rötter
och sten där rätt spårval är nyckeln till komfort och fart. Lyft
blicken och planera din körning och glöm inte att njuta av den
glittrande inramningen i tallskogen.

6
Stensö Gravel Challenge
EFTER 14,5 KM OCH 37,2 KM

LÄNGD

2400 M

BÄSTA TID

4:58

Segment 6 körs på halvön Stensö som är ett mycket välbesökta
natur- och friluftsområde. Lättåkt och kurvig grusväg som
inbjuder till fart och fläkt. Börjar benen kännas lite tunga så passa
på att ta rygg på nån stark cyklist och smyg med i vindsuget.
Precis efter segmentets mål rundas minnemärket där Gustav Vasa
landsteg på Stensöudde den 31 maj 1520 och vi kan skymta målet
Kalmar Slott vid målet 6 km norröver.

7
Craft Final Km
EFTER 21,3KM OCH 45,5KM

LÄNGD

1330 M

BÄSTA TID

2:41

Nu är det snart dags för varvning eller målgång, oavsett har du ett
Kalmar Slott, badplats Kalmarsundsparken och publikjubel att se
fram emot. Med knappa kilometern kvar passeras danska kullarna
med minnen ifrån Kalmar kriget 1611. Kalmar sägs vara innehavare
av det tveksamma rekordet i att, inom Sveriges gränser, ha utgjort
bataljplats flest gånger. Vi hoppas upploppet denna gång bjuder på
en betydligt mer fredlig och trivsamma avslutning.

