
Torparviken runt 
 

En kortare runda på cirka 8 km  
runt Torparviken/Skarvnäsviken  
erbjuds med start kl. 10  Det är 
Ingen föranmälan men det är 
samma start- och målplats som för 
de långa loppen.  
Banan går via Björkhult, Hyltinge 
k:a och Lövåsen  
med en depå vid Hagtorp. 
Vägstandarden är asfalt o grus.   
Startavgiften är 20 kr och  
erläggs kontant vid start.  
Korv o diplom ingår. 

 

Skarvnäsviken 

Torparviken 

Start och mål vid kiosken 
Landsvägsgatan 27    
i Sparreholm. 
 

Parkering vid Sporthallen 
eller omgivande gator 
   

Nummerlappar delas ut  
vid starten och har olika 
färg för olika banor.  
 
 
 
 

Gemensam start  för 44 och 82 km kl 09:00   Längs vägen finns följebil med verktyg för en-
klare cykelservice samt  sjukvårdsutrustning och hjärtstartare. Hjälpnummer finns angivet på 
nummerlappen. 
 
Vid depåerna serveras dryck, gurka o bananer. Vid målet får alla deltagare korv med bröd 
och dryck. Alla som vid anmälan uppger att man vill ha diplom och målfoto kan få detta med e-
post efter någon vecka. En lista över använd tid publiceras på hembygdsföreningens hemsida. 
 

Anmälan görs till Hyltinge hembygdsförening genom  formulär på föreningens hemsida 
www.hembygd.se/hyltinge. Då får du en bekräftelse på att vi tagit emot din anmälan och du 
bekräftar din anmälan genom att avgiften betalas till föreningens bankgiro 5679-1908.   
Vid betalning oss tillhanda senast den 25 juni är avgiften 150 kr. Betalar du senast 23 juli är 
avgiften 200 kr. Ange tydligt deltagarens namn och  e-postadress eller mobilnummer så att vi 
kan koppla pengarna till rätt anmälan.  
Vid direktanmälan på startplatsen betalas 300 kr kontant eller med swish till 123 230 45 09. 
Anmälan är bindande, erlagd avgift återbetalas ej.   
Vid frågor ring Bengt 070-792 11 68  eller Karl  070-212 38 30 eller skicka ett mail till  
hyltinge.hembygd@gmail.com      
 

 Välkommen till Sparreholm och en härlig cykeltur runt en del av Båven  
                      önskar  Hyltinge hembygdsförening  

Cykla Båven runt på asfalt och grusvägar  
i vår fagra sörmländska natur lördag 1 aug 2020    
Tre olika banor. Start vid kiosken i Sparreholm kl. 9:00 för 82 o 44 km 
och kl.10 för korta banan 8 km runt Torparviken.   
Båven runt cyklades som ett tävlingslopp på 1930-talet men har varit vilande i 70 år.  
Loppet blev så uppskattat av deltagarna att vi nu gör om det igen för 10:e gången.  

Välkomna 

 
Hyltinge hembygdsförening                          
Kontakt: Karl Persson 070 2123830  
Hemsida: www.hembygd.se/hyltinge 

nr 10                         1 aug  2020 

INSTÄLLT 

http://www.hembygd.se/hyltinge


Västra Båven 44 km 
 

Vägsträckning för cykelloppet Båven runt 44 km 
       Total km 
1 Väg 57 till rondellen vid Bilsbro, vänster på väg 53 mot Nyköping,   
    över Båven vid Oxbro och fram till Vibyholmskorset 10,0 km asfalt      10,0    
2  Håll höger till Årdala kyrka och vidare rakt fram mot Forssa                   1,7 km asfalt   11,7 
    Efter Sigridslunds skola är det grusväg till Finstastugan   1,6 km grus 13,3 
3 Ta höger på mindre grusväg till depån vid Njushammar   2,2 km grus 15,5 
4  och sedan vidare till Forssa kyrkby     3,8 km grus  19,3 
5  Efter Forssa blir det åter asfalt. Fortsätt norrut mot Flen    11,2 km asfalt  30,5 
6  Vid Flensinfarten håll höger-höger till väg 57 mot Gnesta,     
7  Stanna till vid depån i Skebokvarn   5,5 km asfalt  36,0   
    sedan är det bara 8 km till målet vid kiosken i Sparreholm                         8 km asfalt  44,0    
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       Medical Care System MCS AB 
    Industrivägen 5  FLEN  0157 13131 

                                     
 
                          
 
 
 
 
 

  När vi behöver förbandsmaterial Matkapet levererar bananerna 

 

Vägsträckning för cykelloppet Båven Runt 82 km 
                                                                                                                                        Totalt km 
1.   Väg 57 mot Gnesta, förbi Brolöten till vägen mot Hyltingeö    8,0 km asfalt       8,0 
2.   Över Hyltingeö till träbron vid Jälund                                        7,0 km grus 15,0 
3.   Över bron uppför backarna och till Natängsån                            1,5 km grus   16,5 
4.   Efter Natängsån till höger mot Elghammar   1,4 km grus   17,9 
5.   Kör sedan höger till depå vid Skeppet                                        5,5 km grus      23,4    
6    Depå 1 i närheten av Skeppet                                                                            23,4 
7.   Kör mot Bjursnäs, höger mot Kleva och vänster till väg 223        12,9 km grus   36,3 
8.   Väg 223 mot Nyköping till depån vid Aspa                                  8,0 km asfalt   44,3 
9.   Depå 2 vid Aspa                                                                                                  44,3 
10. I Aspa, in på långa grusvägen mot Ripsa                                    12,7 km grus   57,0 
11. Förbi Ripsa kyrka och vägen mot Sibro                                    7,8 km asfalt   64,8 
12. Depå 3 vid Sibrobadet                                                                                          64,8 
13. Från Sibrobadet till väg 53 vid Valhalla                                      2,0 km asfalt  66,8 
14. Väg 53 från Valhalla till Bilsbrokorset i Sparreholm                 14,0 km asfalt 80,8 
15. Väg 57 till målet vid kiosken i Sparreholm                              1,2 km asfalt   82,0 

 

  Östra Båven 82 km 
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