Fredag 13 maj
14.00 	Kansliet på Borggården öppnar. Här hämtar du startbevis
och gör efteranmälan.
18.00

Pre Bike i stora mattältet.

20.00

Kansliet och cykelmässan stänger för dagen.

Lördag 14 maj
06.00 	Kansliet på Borggården öppnar. Här hämtar du startbevis
och gör efteranmälan.
07.00

UNT Bike Weekends mässa öppnar

08.00 	Skandisloppet startar på Dag Hammarskjölds Väg. Här deltar
motionärer i tre olika distanser – 30, 85 och 167 km genom
Uppsala och dess vackra omgivningar. Cyklisterna är indelade
i startgrupper. En ny grupp startar var tredje minut. Sista start
beräknas till 11.00.
12.00 	Scandinavian Race, världens äldsta cykeltävling för elit och
proffs, startar på Dag Hammarskjölds Väg. Inget annat lopp
har under så lång tid genomförts årligen utan uppehåll.
Därmed är Scandinavian Race världens äldsta cykeltävling.
12.00 	Vid 12 - tiden börjar de snabbaste deltagarna i Skandisloppet
gå i mål på Borggården. Heja fram dem när de tar sig uppför
Slottsbacken och tävlar i Skoda Climb!
16.00 	Nu börjar det dra ihop sig för målgång på Dag Hammarskjölds
Väg för deltagarna i Scandinavian Race. Vem vinner den
108:e upplagan av världens äldsta cykeltävling?
19.00

Kansliet och mässan stänger för dagen.

Söndag 15 maj
07.00 	Kansliet på Borggården öppnar. Här hämtar du startbevis
och gör efteranmälan.
08.00

UNT Bike Weekends mässa öppnar på Borggården.

09.00 	Pearl Izumi MTB Skandisloppet startar på Dag Hammarskjölds
Väg. Se motionärer möta svensk elit i loppet där stad möter
skog. Beräknad målgång är strax före 11.00.
09.30 	Varför inte åka ut till Sunnersta och titta på eliten när de
tävlar om spurtpriserna uppför Col de Sunnersta.

10.00 	Pelle Svanslös Cykeldag pågår mellan 10.00 och 16.00.
Barnens egen cykeldag bjuder på många spännande upptåg. Se
de unga cyklisterna genomföra Pelle Svanslös cykellopp där alla
är vinnare. Upplev Pelles trafikstig där alla barn belönas med
varm korv och saft. Träffa Pelle Svanslös och Maja Gräddnos.
Ta del av en rolig dag för hela familjen där barnens cykel- och
trafiksäkerhet står i centrum. Platsen är Botaniska trädgården.
För fullständigt program se pellescykeldag.se.
12.00 	Skandis GP startar. Starten går på Dag Hammarskjölds Väg
och först iväg är Damer, seniorer och herrjuniorer och sist men
inte minst startar proffs och elit kl. 14.00. Skandis GP anses av
många vara Europas tuffaste grand prix där eliten och proffsen
måste cykla uppför Slottsbacken hela 25 gånger innan de går i
mål.
12.45 	Målgången för deltagarna i Skandis GP beräknas till 13.00
och 15.30. Målgången sker på Dag Hammarskjölds Väg.
17.00

UNT Bike Weekend avslutas för i år.

Publikplatser
längs banorna
Förutom Slottsbacken, Borggården och Dag Hammarskjölds
Väg finns det flera bra publikplatser utefter banorna som man
kan besöka innan man beger sig till Uppsala slott för målgång
i respektive lopp. Vi rekommenderar:
Elit och motionärer Pearl Izumi MTB Skandisloppet
SUNNERSTAGROPEN
Se cyklisterna i vindlade utförslöpor och extremt tunga uppförsbackar. Här
avgörs vilka tävlande som vinner banans två spurtpriser. I Sunnerstagropen
finns även en depå samt en teknisk zon. Det finns mycket bra publikplatser
inom 20 meter från parkeringen och för dig som vill se mer teknisk körning
finns allt inom promenadavstånd.
Motion Shimano Landsväg Skandisloppet
WENNGARNS SLOTT
Strax norr om Sigtuna ligger Wenngarns slott. Här finns motionsbanans
första depå och det är dessutom en utmärkt publikplats i en fantastisk
miljö för dig som vill heja fram motionärerna.
Scandinavian Race
POLACKSBACKEN
Se elit och proffs ta sig an Polacksbacken! Här har du goda chanser
att få se utbrytningsförsök. Offensiv cykling utlovas!

