Elinelunds långa parkrunda – 5 km
Fem kilometer i en liten park. Man korsar inte sin egen väg eller går på samma
stig någon gång. Varierande underlag och i en kilometer är man i rena
skogsmiljön.

Start och mål är vid cykelparkeringen bredvid Hyllie IP. Det finns bilparkering, om du skulle
köra hit.
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Rundan utgår ifrån cykelställen vid fotbollsplanen. Ställ dig så du ser mot Emporia. Gå
vänster mot parkeringsplatsen och över farthindret. När vägen svänger vänster, gå ner till
höger över gräsmattan. Korsa grusvägen och ta höger på cykelbanan ”Hyllie Gårdsstig” och
följ skylt mot Bunkeflostrand.
Gå en kilometer längs med Lorensborgsgatan. Håll rakt fram i cykelvägskorsningen mot
Bunkeflostrand. 100 meter efter skylten, ta till höger genom avspärrningen, in på en grusväg.
Gå över en grusväg och ta till höger därefter. Man kommer gå mellan två stora
avspärrningsstenar. Snart har man en liten bäck på sin högra sida.
Ta vänster på första grusgången och gå under järnvägsbron. 80 meter senare, gå vänster på
en liten grässtig. Vattnet kommer snart vara på din högra sida då. Passera grusgången och
man fortsätter i gräset, fast nu är det en bredare gräsgång. På vänster sidan har man
odlingslotter och på höger Elinelundsdammen.
Några hundra meter framåt kommer man ut på asfalt och tar höger på cykelvägen. Passera
skylt ”Hyllievång”. Följ asfalten i 150 meter, för att därefter ta höger in på gången i gräset.
Gången svänger lite vänster och lite höger. Då får man vatten på både sin högra och vänstra
sida.
Ta till vänster framme vid grusvägen, följ i 50 meter fram till 4-vägskorsningen och där tar
man till höger. Man är på väg ner mot järnvägsbron och har vatten på höger sida. Passera
sittbänkarna och efter dem gör en vänster U-sväng och in på den mjukare häststigen. Den
djupa skånska skogen väntar dig nu. Efter skogens slut gå över Sivåkersstigen.
50 meter senare, ta vänster på asfaltsgången och styr kosan tillbaka mot Elinelundsparken.
Över Sivåkersstigen och in på grusstigen. Håll vänster, när vägen delar sig efter 100 meter.
Nu träder man in i den djupa skogen en gång till.
I nästa grusvägskorsning gå till höger och höger igen efter fem meter. Nu kommer dammen
att vara på vänster sida. Håll vänster när stigen delar sig för att följa dammen.
Man kommer ut mellan fotbollsplaner. Gå till höger på Sivåkersstigen. Ser man till vänster
kommer cykelställen där rundan startade ifrån och således även avslutas.

Grattis. Du har nu fullbordat:
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