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Holmeja Backyard Ultra – 6,706 km 
 

 

En runda om man vill prova på Backyard Ultra konceptet. Sträckan är den 

längden för att man efter 24 timmar ska nå det magiska talet; 100 miles. Start 

varje heltimme. Den tiden du har över efter kommit i mål är avsett för mat, 

dryck och vila. 
 

 

 

Kommer man ifrån E65, sväng av i Svedala och ta norrut på väg 108 mot Lund. Efter tre km, 

sväng höger mot Börringe 6 och in på Fjällfotavägen. 

 

Ta höger mot Norrskog 2, efter 300 meter och en omarkerad parkeringsplats finns direkt på 

höger sida. 
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Gå vänster på Fjällfotavägen. Ignorera första vägen mot höger. 150 meter är man på 

Fjällfotavägen, innan man svänger in till höger på en väg som ser ut att gå mot ett hus. Det 

gör den visserligen, men man kan fortsätta förbi utan att gå in till dem. 

 

Passera en förbudsskylt med motortrafik förbjuden med tillägget ”Gäller ej behörig trafik”. 

Gå över en färist. Här man bör vara uppmärksam om man har hund. Gå förbi en vägbom och 

skylten ”Privat väg”. 

 

Ignorera en väg till vänster, efter 1 km. Efter 200 meter, gå rakt, men man lämnar den större 

grusvägen för en mindre. Den större fortsätter mer åt höger och vi tar rakt fram/svag sväng 

åt vänster. Det finns även en väg som går helt åt vänster. 

 

 

 
Efter 600 meter kommer nästa korsning, sväng höger. Passera över nästa väg. 
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Ett militärförråd passeras. I nästa korsning, gå vänster. Efter lite drygt 100 meter, ta till 

vänster, innan man är framme vid nästa militärförråd. Sväng höger efter bara 70 meter. Man 

tar således en omväg runt militärförrådet. Passera ett militärförråd till. 

 

 

 
Förbi ett militärförråd. Höger i korsningen och höger i nästa, efter militärförrådet. Nästa 

korsning är det till vänster. 
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Vänster i korsningen. 

 

 

 
Över en färist och förbi en vägbom. Höger ute på asfalterad väg, fram till start/mål. 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 

 

Holmeja Backyard Ultra (ett varv) 


