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Mitt-turen 30 augusti 2009
”Slottet”

Här bor Fred

Många förväxlar Hörby och Höör. Hörby ligger vid E22:an avfarter 29 eller 30

MC-fik

Bosarpssjön

Kyrkoruin

Start och mål Gamla Torg i Hörby
Ort Km Ca. tid Noteringar

Gamla Torg, Hörby 0 Träffas 11.00 

Gamla Torg Hörby 0 11.10 Kort genomgång

Lyby 3,1 11.15

Osbyholm 4,6 11.30

S.Rörum 17,5 11.35

Häglinge 28,7 11.50

Sjöviken, Bosarpssjön 34,1 12.00 Kort paus ca 15 min

Äsphult 38,3 12.25

Linderöd 12.30

Svensköps kyrkoruin Kort stopp för paus/foto

Svensköp 52,2 13.40

Huaröd

Hojfiket 63,0 13.55 Kaffe och fika

Buus eller Bus Ingen vet rätt stavning

Äspinge 89,6 13.55 Nästan hemma hos Fred

Stavröd Åter och slut på turen

Gamla Torg, Hörby 14:15 Mat för de som vill

Denna tur är lite kortare i sträcka, ca. 
9 mil, men tidsmässigt tar den ungefär 
samma tid som våra andra turer pga. 
den låga medelhastigheten på smala 
krokiga vägar.

Alla vägar är asfalterade, trots att vi 
kör på vägar ”som Gud glömde” och 
är  i ordentligt skick.

Medelhastigheten kommer att bli 
låg, de gånger vi är uppe i 70 km/tim 
blir lätträknade.   ”Målgång” blir på 
Kristianstadbacken i Hörby i direkt 
anslutning till E22:an, för 

de som vill avsluta här. beroende på 
hur långa fikapauser vi gör blir mål-
gången runt 14.30.

De som vill äta ”drar ner för backen 
till Gamla Torg i Hörby” och där äter 
vi på Valentino. En kombinerad res-
taurang och Pizzeria.

De streckade vägarna är alternativa 
returvägar ifall vädret visar sig från 
sin sämsta sida. Som vanligt kan man 
så klart ta med eget kaffe om man vill 
sitta i gröngräset.

Är det frågor så bara hör av er
Välkomna, Fred

0415-941 84 eller 0708-660 668
fred@skanepannan.se

Naturreservat

Mål

OBS! Augustituren är ändrad till m
itt-Skåne
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Gamla Torg


