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CYKEL 

Tre veckors cykelfest med Tour de France   
Det har äntligen blivit dags för cykelårets absoluta höjdpunkt. Tour de France avgörs i år den  
4-26 juli. Starten sker i nederländska Utrecht och slutlig målgång blir det traditionsenligt på 
Champs-Elysées i Paris. Jakten på den gula ledartröjan kommer att vara sedvanligt stenhård 
när nya legender och legendarer skapas längs den drygt 330 mil långa bansträckningen. 
 
Årets Tour de France, som är det 102:a sedan starten 1903, består av 21 etapper. Nio är platta 
och passar spurtarna. Tre är medelhöga bergsetapper och sju hårda bergsetapper (varav fem 
med målgång uppför). Det blir en individuell tempoetapp, ett lagtempo och två vilodagar. Nytt för 
i år är att bonussekunder återinförs och att poängsystemet modifierats. 
 
Regerande mästare är italienaren Vincenzo Nibali, de andra 
storfavoriterna Chris Froome och Alberto Contador kraschade 
ut sig ur loppet på etapp 5 och 10. Tvåa och trea slutade 
fransmännen Jean-Christophe Péraud och Thiabut Pinot som 
var distanserade med 7,37 respektive 8,15 minuter. Senast en 
hemmacyklist vann Tour de France var 1985 när legendaren 
Bernad Hinault tog hem loppet för femte gången. 
 
Första gången touren startade utanför Frankrike var 1954 då starten hölls i Amsterdam i 
Nederländerna. Numer är det snarare regel än undantag med start utanför den franska gränsen 
och årets start i Utrecht är den sjätte nederländska genom tiderna (Belgien är tvåa på listan 
över flest utländska starter med fyra). Sammanlagt blir det 21:a gången som starten sker 
utanför Frankrike. 
 
Eurosports kanaler bevakar självklart Tour de France utförligt. Det blir över 80 timmar 
direktsändning på Eurosport och dessutom magasinprogram och sammandrag. På TV följs Tour 
de France förstås i allra bästa kvalitet via Eurosport HD. För den som vill följa loppet via 
smartphone, surfplatta eller dator är Eurosport Player lösningen. 
 
Årets lopp börjar som sagt i Nederländerna men från fjärde etappen är det Frankrike som gäller 
då det blir målgång i Cambrai efter start i belgiska Seraing. Årets lopp är tydligt uppdelat i en 
nord- och en sydfransk del. Efter en dryg veckas cykling längs norra atlantkusten och Engelska 
kanalen blir det flyg söderut till Pyrenéerna för stenhårda bergsetapper med till exempel 
målgång på 1 610 meters höjd i La Pierre Saint-Martin på nationaldagen 14 juli. Cyklisterna 
undviker i år Medelhavskusten och tar sig istället till Alperna en bit in i landet. Om loppet inte 
avgjorts förr lär det definitivt ske nästa sista dagen, då Tour de Frances kanske allra mest 
klassiska berg ska bestigas. Alpe d’Huez var första gången med i touren 1952 då italienska 
legendaren Fausto Coppi vann etappen uppför berget. Det var första gången det var 
bergsmålgång i Touren och första året TV-kamerorna följde cyklisterna via motorcyklar. Mycket 
har hänt sedan dess med Alpe d’Huez är fortfarande ett lika imponerande berg. Målgången sker 
i år på 1 850 meters höjd och då har cyklisterna inte bara 19 etapper i benen utan också den 
tjugondes stigning uppför Col du Galibier, som passeras på 2 645 meters höjd. Efter den pärsen 
flyger cyklisterna till Sévres för en traditionsenlig sista etapp med målgång och förmodad 
klungspurt på Champs-Elysées i Paris. 
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Kampen om den gula tröjan lär bli stenhård 2015. Bland de största favoriterna till hittar vi förra 
årets suverän Vincenzo Nibali, Nairo Quintana (vann Giro d’Italia 2014), Chris Froome (vann 
Touren 2013) och nyblivne giromästaren Alberto Contador (vann Touren 2007 och 2009).  
 
Stora cykellopp handlar ju dock inte bara 
om slutsegrare. Det blir fantastiska vyer, 
klungspurter, kamp om de olika 
ledartröjorna (gul för totalledning, grön för 
ledaren i poängtävlingen, rödprickig för 
ledaren av bergstävlingen och den vita för 
ledaren i ungdomstävlingen) och förstås 
Roberto Vacchis och Anders Adamsons 
oefterhärmliga kommenterande. Dessutom 
ger Eurosports internationelle expert, 
trefaldige Tour de France-vinnaren, Greg 
Lemond oss unika inblickar i sitt 
direktsända program Lemond On Tour 
före och efter etapperna.  
 
Etapperna i Tour de France 2015 
 
Etapp 1: Utrecht – Utrecht (tempo, 14 km)  
Etapp 2: Utrecht – Neeltje Jans (166 km) 
Etapp 3: Antwerpen – Huy (154 km) 
Etapp 4: Seraing – Cambrai (221 km) 
Etapp 5: Arras – Amiens (189 km) 
Etapp 6: Abbeville – Le Havre (191 km) 
Etapp 7: Livarot – Fougères (190 km) 
Etapp 8: Rennes – Mûr-de-Bretagne (179 km) 
Etapp 9: Vannes – Plumelec (lagtempo, 28 km) 
Vilodag 
Etapp 10: Tarbes – La Pierre Saint Martin (167 km) 
Etapp 11: Pau – Cauterets (188 km) 
Etapp 12: Lannemezan – Plateau de Beille (195 km) 
Etapp 13: Muret – Rodez (200 km) 
Etapp 14: Rodez – Mende (178 km) 
Etapp 15: Mende – Valence (182 km) 
Etapp 16: Bourg-de-Péage – Gap (201 km) 
Vilodag 
Etapp 17: Digne-les-Bains – Pra Loup (161 km) 
Etapp 18: Gap – Saint-Jean-de-Maurienne (185  km) 
Etapp 19: Saint-Jean-de-Maurienne – La Toussuire (138 km) 
Etapp 20: Modane – Alpe d'Huez (tempo 110 km) 
Etapp 21: Sèvres – Paris Champs-Élysées (107 km) 
 
Tour de France - lagpresentation: direkt 2 juli på Eurosport (HD)  
Tour de France: direkt 4-26 juli på Eurosport (HD)  
 



   

 
 

HÖJDPUNKTER PÅ EUROSPORT 
JULI 2015 

 

All information med reservation för eventuella ändringar. 

För sändningsinformation om Eurosport och Eurosport 2: http://tv.eurosport.se 

Följ oss via Facebook: https://www.facebook.com/Eurosport 

 

 
FOTBOLL 

Europas bästa lag genrepar på Eurosport 2 i sommar 
I sommar kan fotbollstörstande fans se Real Madrid, Manchester United, PSG och andra 
topplag göra upp i International Champions Cup på Eurosport 2. 
 
Lördag 25 juli direktsänder Eurosport 2 tre toppmatcher: Milan – Inter, Manchester United – 
Barcelona och Chelsea – Paris Saint-Germain. Matcherna ingår i International Champions Cup, 
en träningsturnering där 15 topplag från Europa och USA vässar formen inför ligastarterna. 
Andra deltagande klubbar är Real Madrid, Manchester City, Roma, Benfica och L.A. Galaxy. 
 
Eurosport 2 direktsänder 17 matcher från International Champions Cup, som i år avgörs i USA, 
Kina och Australien. De två första matcherna visas 18 juli då Barcelona möter mexikanska Club 
América medan Real Madrid tar sig an Roma. Den sista matchen direktsänds 5 augusti då 
engelska mästarna Chelsea möter Fiorentina. 
 
International Champions Cup har spelats sedan 2013. Under 2014 års turnering slogs det 
amerikanska publikrekordet för en fotbollsmatch när 109 318 åskådare den 2 augusti såg Real 
Madrid - Manchester United spela på Michigan Stadium i Ann Arbor. Manchester United är 
regerande mästare. 
 
Herrarnas U19-EM avgörs i Grekland 6-19 juli. Tyskland är regerande mästare efter 1-0 mot 
Ungern i förra årets final. Åtta nationer är kvalificerade: Grekland, Spanien, Tyskland, Ryssland, 
Holland, Ukraina, Österrike och Frankrike. 
 
U17-EM för damer avgörs på Island 22 juni till 4 juli. Eurosport direktsänder semifinalerna och 
finalen. Regerande mästare (för fjärde gången) är Tyskland. Finalen mot Spanien slutade 1-1 
och fick avgöras på straffar där tyskorna var starkast och vann med 3-1. Kvalificerade länder är: 
Island, Schweiz, England, Tyskland, Spanien, Norge, Frankrike och Irland.  
 
På damsidan blir det även en semifinal och final från U19-EM som avgörs i Israel 15-27 juli. Här 
är Sverige ett av åtta kvalificerade lag. Regerande mästare är Holland som finalslog Spanien 
med 1-0 på norska nationalarenan Ullevaal förra året.  
Grupp A: Israel, Sverige, Frankrike och Danmark 
Grupp B: England, Tyskland, Spanien och Norge 
 
Dessutom fortsätter Eurosports kanaler att direktsända nordamerikanska fotbollsligan Major 
League Soccer (MLS) och den australiska varianten av fotboll i Australian Football League. 
 
International Champions Cup: direkt 18 juli - 5 augusti på Eurosport 2 (HD) 
U19-EM (herrar): direkt 6-19 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
U17-EM (damer): direkt 1-4 juli på Eurosport (HD) 
U19-EM (damer): direkt 24 och 27 juli på Eurosport (HD) 
Major League Snooker: direkt 4-5, 11-12, 18-19 och 26 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Australian Football League: direkt 4, 11 och 25 juli på Eurosport 2 (HD) 
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SIMSPORT 

VM inleds med simhopp i Ryssland 
Sim-VM avgörs i ryska Kazan 24 juli till 9 augusti. Eurosport direktsänder tävlingarna i så väl 
simhopp och simning (på lång bana, 50 meter) som vattenpolo. VM avgörs vartannat år och 
årets upplaga är nummer sexton sedan starten 1973, Det är första gången Ryssland står som 
värd för mästerskapet. Vid senaste VM i Barcelona, Spanien, 2013, deltog 2 293 tävlande från 
181 nationer. Utöver de nämnda sporterna tävlas det även i konstsim och öppet vatten-simning 
vid VM. 
 
Sverige ligger på sjuttonde plats i maratontabellen med 8 guld, 14 silver och 13 brons. Toppar 
gör USA med 214 guld, 166 silver och 119 brons, före Kina med 103 guld, 75 silver och 53 
brons. Vid förra VM blev det ett guld för Sverige på 100 meter fjäril genom Sarah Sjöström som 
även tog silver på 100 meter frisim. Sveriges framgångsrikaste simmare i VM-sammanhang är 
Therese Alshammar med 8 medaljer.  
 
Den svenska truppen till VM tas slutgiltigt ut efter SM/JSM i Sundsvall och Universiaden i 
Gwangju i juli men redan klara simmare är: Christoffer Carlsen (50 och 100 frisim), Michelle 
Coleman (100 och 200 frisim), Stina Gardell (200 medley), Louise Hansson (100 fjärilsim och 
200 medley), Jennie Johansson (50 och 100 bröstsim), Ida Lindborg (100 ryggsim), Erik 
Persson (200 bröstsim), Simon Sjödin (200 fjärilsim och 200 medley) och Sarah Sjöström (50, 
100 och 200 frisim, 50 och 100 ryggsim samt 50 och 100 fjärilsim). Följande tre simhoppare är 
uttagna till VM: Vinko Paradzik (1m, 3m), Jesper Tolvers  (3m, Höga), Daniella Nero (1m, 3 m). 
 
Ungern är regerande mästare i herrarnas vattenpolo efter 8-7 mot Montenegro i finalen senast. 
På damsidan finalslogs Australien av Spanien med 8-6. 
 
Sim-VM: direkt 20 juli – 4 augusti på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
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UNIVERSIADEN 

170 länder på plats för idrottsfest i Gwangju 
Studentidrottens motsvarighet till OS avgörs vartannat år och i år är sydkoreanska Gwangju 
värdstad 3-14 juli. Den första Universiaden hölls 1959 i Turin. Precis som i OS anordnas både 
sommar- och vinterspel (årets vintervariant avgjordes i Granada, Spanien, och Štrbské 
Pleso/Osrblie, Slovakien, i februari).  Årets sommarspel är de 28:e i ordningen och sammanlagt 
väntas 12 200 idrottare från 170 länder till Gwangju.  
 
Universitetsidrottens, organiseras av FISU (Internationella förbundet för sport vid universitet), 
ställning skiljer sig åt mellan olika länder men klart är att det kommer att finnas gott om verkliga 
och blivande världsstjärnor på plats i Kazan. När senaste sommar-OS avgjordes i London förra 
sommaren hade hela 20 % av medaljörerna en FISU-bakgrund. Sammanlagt bärgade de 48 
guld, 56 silver och 70 brons vid de olympiska spelen. 
 
Eurosports kanaler direktsänder 50 timmar från Universiaden. Tyngdpunkten ligger på friidrott, 
gymnastik och simning men även lagsporter som till exempel basket och fotboll får stort 
utrymme.  
 
Vid den senaste Universiaden blev Ryssland bästa nation med 292 medaljer varav 156 guld, 
tvåa blev kina med 77 medaljer (26 guld) och trea Japan med 85 medaljer (24 guld). 
 
USA toppar maratontabellen för sommaruniversiader med sammanlagt 1 202 medaljer (varav 
456 guld), Sovjetunionen är tvåa med 991 medaljer (409 guld), Kina trea med 876 medaljer 
(385 guld), Ryssland fyra med 956 medaljer (377 guld) och Japan femma med 866 medaljer 
(261 guld). Sverige kommer på plats 51 med sammanlagt 18 medaljer (6 guld, 4 silver och 8 
brons). Vid de senaste sommartävlingarna i Kazan, Ryssland, 2013, tog Sverige inga medaljer. 
Den svenska truppen bestod den gången av 61 studentidrottare. 
 
Universiaden: direkt 5-13 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
 
 
BEACHSOCCER 

Målfest-VM på stranden i Praia da Baia 
Beachsoccer-VM avgörs 9-19 juli på Praia da Baia i portugisiska Espinho. Ryssland är 
regerande mästare efter att ha finalbesegrat Spanien med 5-1 när VM senast avgjordes på 
Tahiti 2013. I bronsmatchen vann Brasilien på straffar efter 7-7 vid full tid mot Tahiti. Vid 
senaste VM gjordes det 243 mål på 32 matcher vilket gav ett snitt på 7,59 mål per match. 
Matcherna i beachsoccer är 36 minuter långa fördelat på tre perioder. Underlaget är sand och 
planen 35-37 meter lång och 26-28 meter bred. Varje lag består av 5 spelare (inkl. målvakt).  
 
Kvalificerade lag i årets VM är: 
Grupp A: Argentina, Japan, Portugal och Senegal 
Grupp B: Costa Rica, Italien, Oman och Schweiz 
Grupp C: Brasilien, Iran, Mexiko och Spanien 
Grupp D: Madagaskar, Paraguay, Ryssland och Tahiti  
 
Beachsoccer-VM: direkt 9-19 juli på Eurosport 2 (HD) 
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ÖVRIGT 

Friidrott, motorsport, ridsport, fäktning, boxning… 
Juli bjuder förstås på mycket mer direktsänd sport än vad vi kan skriva utförligt om här. 
Ungdoms-VM i friidrott avgörs till exempel i colombianska Cali 16-20 juli och innan dess får vi 
EAA-tävlingen Spitzen Leichathletik från Luzern i Schweiz. Från ridsportvärlden direktsänds 
tre deltävlingar i Global Champions Tour (Paris, Chanttilly och London) och dessutom FEI 
Nations Cup från Hickstead i Storbritannien och vår egen stortävling Falsterbo Horse Show.    
 
Motorsportvärlden har högsäsong i juli och vi får se fartfyllda och spännande uppgörelser på två 
och fyra hjul. FIA WTCC är framme vid tävlingshelg åtta av tolv när svenska Rickard Rydell och 
övriga världseliten i standardbilsracing möts i portugisiska Porto. Den andra deltävlingen av fyra 
i Speedway-EM avgörs i Landshut, Tyskland medan Superbike-VM tävlar i Laguna Seca, USA. 
Motocross-VM får vi se direkt från svenska Uddevalla och Loket i Tjeckien. GP3 där svenske 
Jimmy Erikson ligger på sjätte plats kör sin tredje omgång på Silverstone i Storbritannien och 
sin fjärde på Hungaroring i Ungern. Samma banor gäller för Porsche Super Cup. Dessutom blir 
det deltävlingar i Blancpain Sprint Series (Moskva) och Blancpain Endurance Series (Spa 
24-timmars), World Series by Reanult tävlar i österrikiska Spielberg och Endurance-VM för 
motorcyklar på Suzuka i Japan. 
 
Fäktnings-VM avgörs i Moskva 14-18 juli medan vi får se ITTF World Tour Super Series i 
bordtennis från Inchon i Sydkorea. Down Under spelas Australian Goldfields Open i snooker 
klart och så blir det direktsänd boxning och första deltävlingen i backhoppningens Summer 
Grand Prix från Wisla i Polen. 
 
Ungdoms-VM i friidrott: direkt och eftersänt 16-20 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
EAA-tävling: direkt 14 juli på Eurosport (HD) 
Global Champions Tour: direkt 4-5, 18 och 25 juli på Eurosport (HD) 
FEI Nations Cup: direkt 31 juli på Eurosport (HD) 
Falsterbo Horse Show: direkt 10-12 juli på Eurosport (HD) 
FIA WTCC: direkt 12 juli på Eurosport (HD) 
Speedway-EM: direkt 11 juli på Eurosport (HD) 
Superbike-VM: direkt och eftersänt 12 juli på Eurosport (HD) 
Motocross-VM: direkt 5 och 26 juli på Eurosport 2 (HD) 
GP3: direkt 4-5 och 25-26 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Porsche Supercup: direkt 5 och 26 juli på Eurosport (HD) 
Blancpain Sprint Series: direkt 4 juli på Eurosport  
Blancpain Endurance Series: direkt 25-26 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
World Series by Renault: direkt 12 juli på Eurosport 
Fäktnings-VM: direkt 14-18 juli på Eurosport (HD) 
Bordtennis: direkt 4 juli på Eurosport (HD) 
Australian Goldfields Open: direkt 29 juni – 5 juli på Eurosport (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Boxning: direkt 17 juli på Eurosport 
Summer Grand Prix i backhoppning: direkt 31 juli på Eurosport 
 


