MarkusLoppet – senaste nytt om banan (2011-09-24)
Banan kommer att gå på Skåneleden från Skrylle till Genarp med en extra slinga på Skrylles
3km spår. Leden är märkt med orange markeringar på stolpar, stenar, träd och stubbar. På
vissa platser finns även vägvisare (skyltar) med avståndsangivelser. Antalet markeringar per
längdenhet varierar, men när man är vid en markering går det alltid att se nästa markering. På
de ställen där det är otydligt kommer det att förstärkas med snitslar.
Starten är vid Skryllegården.
Börja med att springa röd slinga (3km) på skryllegårdens spår. Därefter är du tillbaks vid
starten och springer ut på orange slinga (skåneleden).
Välj den norra sträckningen (alltså den som startar nära Friluftsfrämjandets bod och som går
via Torna-Hällestad - ej den som går närmare Dalby. Följ leden som de första tre km är något
kuperad och som går tillsammans med områdets löpspår. När du kommer upp på en
grusbilväg inne i bokskogen, följ vägen till höger en kort bit – sen går leden tvärt in till
vänster.
Du springer sedan via nylagda spänger en bit, men det gäller att se upp – leden tar efter en
liten stund av till vänster, på äldre, smalare spänger (de nya spängerna leder fram till en liten
damm). Du passerar sedan en bro över en bäck och kommer så ut i hagmarker. Följ leden
uppe på åsen, strax kommer du till byn Torna-Hällestad. Här går leden en liten bit på
cykelväg, men när den korsar en asfaltsväg lämnar leden cykelvägen och går en liten bit
parallellt med och på cykelvägens vänstra sida. Därefter viker leden av och går upp på en
brant och smal ås. Här växer bokskog och återigen gäller det att vara observant – rätt som det
är kastar sig leden nedför branten på vänster sida (stigen uppe på åsen fortsätter rakt fram). Nu
korsar du en bilväg och kommer efter 100m in i hagmarker. Hit är det ca 9,4 km. Se upp för
kor!
Efter en stunds hagmarkslöpning och en bit bokskog är du framme vid en trevägsledkorsning
– där det är angivet Genarp. Nu har du sprungit 11,8 km. Efter ytterligare hagmarker passerar
du en till bilväg (asfalt) och du är strax vid gångtunneln under stora Sjöbovägen. Direkt
därefter – se upp! Leden lämnar gångvägen in till vänster. Fortsätt leden via hagmarker till
Björnstorps by. Nu kommer två km på asfalt och du är framme vid t-korsning vid Ugglarp. Ta
höger och strax vänster, på skåneleden och skyltar The Logde. Efter knapp 1km på grusväg,
svänger leder in till höger, dåligt uppmärkt. Efter upp och ner på backe, är du på grusväg igen.
Leden svänger vänster strax innan vägen svänger höger.
Vid Kullatorpet (22,7 km) delar sig leden, följ då leden till höger, d v s den norra sträckningen
mot Genarp. Efter att ha sprungit längs med en stor hage och passerat en bäck är du strax vid
en ny, skyltad, ledkorsning. Välj där höger mot Genarp igen. Passera en bäck och väl över,
nästan vid Genarps IP (Ekevallen), finns ett öppet område med resterna av en gammal kvarn.
Här är vätskekontrollen och toalett! Du har sprungit 26,4 härliga km.
Nu vänder du och springer tillbaka precis samma väg du kom (om du sprang rätt, dvs) tillbaks
till Skryllegården. Efter detta är du i mål och får välförtjänt vila :-)
Ha en trevlig runda 

