
Vandra banan med bilder …



Se sträckan 

runt fästningen 

och upp genom 

stans centrum 

…



…start och mål är på planen söder om fästningen….



Starten går …. mot sydvästra fästningshörnan…



Först ett varv runt fästningen …



… norröver ses hamninloppet … 



…i nästa sväng ses det anrika Kallbadhuset …



… och i nästa sväng bär det av söderut  ...



… mellan Societetsparken och Vallgraven …



… mot en sväng ut på Strandpromenaden ....



… och snart är fästningen rundad ....



… Simstadion passeras ....



… i fjärran syns Subbe fyr, som senare skall passeras under loppet …

… banan svänger snart vänster …



… och smyger strax förbi Rantsauklippan upp mot stadskärnan …



… in i den gamla stadsdelen Platsarna …



… på gator genom Platsarna …



… stadskärnan kommer närmare …





… rakt fram på Prästgatan …



… vänstersväng, norrut på Kungsgatan …



… fram mot kyrkan förbi Stadshotellet och Torget …



… efter kyrkan högersväng österut på Kyrkogatan …



… upp till kyrkogården, därefter en ny högersväng söderut …



… på Östra Vallgatan …



… rakt över Lorensbergstorget …



… sväng vänster på Snidaregatan …



… rakt upp till Påskberget …



Se sträckan

genom 

Påskberget 

och Sörse …



… över Ringvägen och in på Gamla Påskberget…



… sedan högersväng,

nu följer en svalkande skogsslinga …



… fram genom Gamla Påskberget  …



… här skönjer man Nöjesparken …



… vid Nöjesparken håller man vänster på gångväg …



… som snart går ut på gatan längs Nya Påskberget …



… och håller här höger genom Nya Påskberget …



… ser scoutstugan på vänster sida …



… vid nästa vägval håller man höger,

strax passeras 4,5 km och 

banans högsta punkt ca 43 m över havet …



… efter en stund håller man även här höger …



… tills man strax före träningsstation gör en brant vänstersväng ...



… nu är man uppe på Apelviksåsen, och springer först genom Sörse ...



Se sträckan över Sörse och Subbe …



… under Västkustvägen till Apelvikshöjd …



… på slingriga vägar ...



… till vänster Söderhöjd med Gert Wingårdhs punkthus ...



… till höger Apelvikshöjds kyrka ...



… banan går rakt fram ...



… med utsikt mot Stora Apelvik ...



… genom grönskande ängar ...



… rakt fram över Apelviksvägen ...



… utsikt mot Stora Apelvik och Södra Näs ...



… genom villakvarter ...



… ut på Sanatorievägen, genom Västkustbanans viadukt ...



… sedan vänstersväng vid Kusthotellets grind 

till höger syns åter Subbe fyr ...



… söderut längs Kusthotellets mur ...



… sedan vänstersväng ...



… fram mot Apelviksgården från sent 1800-tal ...



… mellan Sanatoriekyrkogården och Almers Hus ...



… söderut mot Stora Apelvik ...



… viker av ut på Apelviksudden med Subbeberget ...



… genom lövbuskaget skönjs klippor och hav ...



… och Subbe fyr kommer närmare ...



… allt närmare ...



… det glittrande Kattegatt bländar ...



… på väg upp mot fyren ...



… när fyren passerats är målet tydligt ...



… först passeras Kusthotellet, f d Apelvikens Kustsanatorium ...



… ut genom grinden ...



Se sträckan hem till mål, 

blåser det är det nästan alltid medvind här …



… sväng vänster ut på Strandpromenaden ...



… med Västkustbanans gamla banvall, från sent 1800-tal, till höger ...



… den följer Strandpromenaden ...



…  hela vägen till mål ...



… snart passeras familjebadet – Djupa Dräkt ...



… sedan herrarnas nakenbad – Goda Hopp ...



… hela tiden med målet I sikte …..

… Kärleksparken till höger ...



… och så damernas nakenbad –

först Skarpe Nord sedan Käringahålan ...



… och målet blir tydligare …



… bara ”upploppsrakan” kvar …



…  solen går ned över Skrivareklippan och det blir kvällning i målområdet … 


