
Välkomna till 2018 års upplaga av Göingerundan som går av 
stapeln den 13 maj med start och mål vid Österås Idrottsplats.

Tre olika sträckningar finns att välja mellan där den längsta 
rundan är på ca 15 mil. Den längsta rundan har blivit mycket 
populär p.g.a. den utmanande banprofilen. 
Sträcka 1 innehåller inga större backar och passar bra för dem 
som inte tränat så mycket. Sträcka 2 och 3 är däremot kuperad 
och kräver lite mer av de som tänkt cykla dem.

Anmälan & info
Anmälan görs enklast via hemsidan: www.goingerundan.se
senaste söndag den 6e maj 2018. Vid efteranmälan tillkommer 
en extra avgift av 150 kr för distanserna 150 km och 90 km, 
ingen extra kostnad för 50 km.. Alla efteranmälningar i mån av 
plats.

Beroende på antal startande kommer gruppindelning att 
tillämpas på 90 och 150 km rundorna.

Obs!
• Deltagande sker på egen risk! 
• Alla som cyklar skall använda cykelhjälm!
• Inga tempostyren, barends, triathlon- eller extrabågar är 

tillåtna!
• Vanliga trafikregler gäller!

Våra samarbetspartners

Delsträckor
Sträcka 1 , 50 km, starttid 09:00–10:00
Hässleholm – Vankiva – Rättelöv – Stoby – Fjärlöv – Gumlösa – 
Sörby – Vinslöv – Ignaberga – Attarp – Hässleholm

Sträcka 2, 90 km, starttid 09:00–10:00
Hässleholm – Vankiva – Ballingslöv – Stoby bygdegård  – Fjärlöv 
– Gumlösa – Sörby – Vinslöv – Nävlinge – Rickarum – Äsphult 
– Bosarp – Häglinge – Sösdala – Brönnestad – Tormestorp – 
Hässleholm

Sträcka 3, 150 km, starttid endast 09:00
Hässleholm – Vankiva – Gammalstorp – Tviggasjö – Hemmeströ 
– Verum – Hästveda – Farstorp – Ballingslöv – Stoby bygdegård  
– Fjärlöv – Gumlösa – Sörby – Vinslöv – Nävlinge – Rickarum – 
Äsphult – Bosarp – Häglinge – Sösdala – Brönnestad – Tormes-
torp – Hässleholm

Depåer
Vid markerade samhällen finns depåer med dryck, vingummi, 
gifflar och banan (ingår i startavgiften):

Stoby– vid Stoby bygdegård, stänger kl. 12.00
Vinslöv – Industrigatan EG-bygg, stänger kl. 13.00
Bosarp – vid badplatsen, stänger kl. 14.00
Mål – Hässleholm, stänger kl. 16.30

Gemensam start kl. 09:00. Målet stänger kl. 16:30.
Vid målområdet finns möjlighet till dusch och omklädning.

Övriga frågor besvaras på: 
Göingerundans Facebooksida och messenger
eller på hassleholmsck@telia.com 

Läs mer på www.goingerundan.se
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Sträcka Startavgift Efteranmälan
50 100 0
90 350 150
150 400 150
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