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Malmö 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. 

 

 
 

Start och mål vid busshållplatsen ”Anneberg B”. 
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Utgå från busshållplatsen så du får Pildammsparken på din högra sida. Följ John Ericssons 

väg över Baltiska vägen, Roskildevägen och Mariedalsvägen (trafikljus). 

 

 

 
Över Pilåkersvägen, Bellevuevägen (trafikljus) och Köpenhamnsvägen. Följ gång/cykelbanan 

till vänster. 
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Över Erikslustvägen (cirkulationsplats). Ta till höger på Norra Klockspelsvägen, förbi 

grönområdet Midsommarängen. Höger på Vikingagatan, förbi grönytan Tyska gräsmattan, 

och vänster på Marietorps allé. 

 

Efter hus nr 7, in till vänster på den lilla parkeringsplatsen. Rakt igenom, över gräsmattan på 

den gamla Potatisåkern. Håll höger innan nästa hus och vänster vid fontänplatsen. 

 

Över Köpenhamnsvägen och in på Skoghemsvägen. 

 

Vänster på Sånekullavägen, över Vikingagatan. Förbi Mandolinens grönområde. Höger på 

Östanväg. 
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Passera Västervångsgatan och ta vänster på Nordmannagatan. Rakt över grönområdet 

Nordmannaplan. Över Erikslustvägen (trafikljus) och rakt in på Mellanhedsgatan. Längs med 

utkanten av Mellanhedsparken. 

 

 

 
Över Bellevuevägen (trafikljus) och vänster. Höger in på Backåkersvägen. Längs ner in på 

grusade gång/cykelbanan till grönområdet Enebacken. 

 

Över Pilåkersvägen och fortsätt på grusbanan. Denna kommer in i Vendelsfridsparken. Höger 

på gång/cykelbanan Bellevuestigen, det är den innan ingången mot bostadsområdet. 

Vänster på Enebacksstigen. 
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Följ den inre Stadiongatan, rakt över Lorensborgsgatan vid cirkulationsplatsen. Fortsätt att 

följa den inre Stadiongatan. 

 

När bilvägen svänger höger mot Stadiongatan, ta den vänstra gång/cykelbana. Det är 

Knutstorpsgången och sväng första till vänster. Det är Lorensborgsstigen och man är nu i 

Västra Stadionparken. 

 

 

 
Passera Nytorpsstigen och sväng höger på nästa. Rakt över Kroksbäcksstigen och in mellan 

gamla och nya Stadion. 

 

Följ gamla stadion vänster för att ta första gång/cykelbana till höger. Passerar Östra 

Stadionparken på Lagmansstigen. Sväng vänster på Annebergsgatan. Rakt fram på 

Annebergsgången, över John Ericssons väg och till busshållplats Anneberg. 

 

 

 

Grattis. Du har nu fullbordat: 

 

Malmö Backyard Ultra 


