
Bana och Profil Fakta och Kommentar

ETAPP 4 / v49 Miljö: Zwift / VR

Landskap: Watopia (Öppen bana)                                                                                      

Bana: Big Loop (SPECIAL = OBS! 2 Vägval = Måste svänga)                                                                                       

Distans: knappt 37 km                                                                                           

Max Slope: ca 12%                                                                                                           

Höjdmeter: ca 660                                                                                                           

Strava Segment: PTdE Etapp4 017 MTN m SKRUVEN                                                                                                            

Etapp 4 - Känd som PTdE´s första bergsetapp!! Så även 2017. Man 

klättrar upp baksidan genom "Tyskbyarna" för att vara först genom 

portalen och ta hand om etappens spurtpris. Ingen mastbestigning 

utan ner ner och ner och nu kommer dagens första knivighet av 2!! 

Man ska INTE åka upp vänster mot djungeln som din Avatar vill utan 

trycka på pilknappen mot höger och hamnen för att sedan låta 

Avataren komma ända bort mot Vulkanen. Efter ca 25 körda km 

håller man fortsatt rakt fram precis som din Avatar vill men när det 

är dax att svänga upp i Vulkanen vill din Avatar åka vänster, här 

trycker du åter igen Höger på din piltangent. Nu åker du upp till 

toppen av Vulkanen, ca 150 h.m. för att snart vara nere i kurvan du 

gjorde ditt vägval i. Avataren skall nu hålla höger och vara på väg 

mot mål, ca 3 km kvar!! Vad blir avörande tro!? Att bemästra de 2 

vägvalen eller vara snabbast upp i bergen..!? 

ETAPP 5 / v50 Miljö: Zwift / VR

Landskap: Amstel Gold Race                                              Bana: PTdE 

Pro Tour de Evalds 2017/2018

HT 2017 DECEMBER

Landskap: Amstel Gold Race                                              Bana: PTdE 

The Hedgehog                                                                                       

Distans: ca 45 km (Först till exakt 23 km vinner spurtpriset!)                                                                                          

Max Slope: ca 12%                                                                                                           

Höjdmeter: 700 meter                                                                                                           

Strava Segment: PTdE The Hedgehog 016                                                                                                            

Holland! Inte ett berg men tusan va åsar! Igelkotten består av en 

mängd kända spurtbackar. Tuffast är backen kilometern före mål, 

Cauberg, 1200m lång/137hm! När du kommer upp för 2:a gången(!) 

är det 1 km kvar till mål! Blir det verkligen snabbast upp som 

vinner..?

ETAPP 6 / v51 Miljö: Zwift / VR

Landskap: Watopia (Öppen bana) TT Cykel gäller                                                                                      

Bana: Del av Mountain 8 (Bergstempo)                                                                                        

Distans: ca 9 km                                                                                           

Max Slope: ca 18%                                                                                                           

Höjdmeter: 510 meter                                                                                                            

Strava Segment: PTdE 016 Mountain TT                                                                                                           

WOW! Nu gäller det, med tempohojen bemästrar du en snittlutning 

av 7% Strax innan Masten maxar du 18! Japp, 18%, Räcker växlarna 

till!? Runt masten & höger ner till portalen, Phuu...


