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CYKEL 
Klassikernas bästa tid är nu 
April är den stora månaden för vårklassikerna och Eurosports kanaler är förstås på plats och 
direktsänder ett pärlband av dem. Dessutom följer vi storstjärnan Fabian Canellaras sista 
säsong i sadeln lite extra i magasinprogrammet Follow Fabian. Den populäre schweizaren, som 
tävlar för Trek-Segafredo, har under sina 15 år i proffssadeln bland mycket annat vunnit 
Flandern Runt och Paris-Roubaix tre gånger vardera. Snart vet vi om det blir en fjärde seger i 
något av de klassiska loppen. 
 
Första loppet ut i april är Flandern Runt eller Ronde van Vlaanderen som det heter på 
hemmaplan i Belgien. Tävlingen avgjordes första gången 1913 och i år firar vi 100:e upplagan 
av denna tuffa klassiker. Förra året vann norrmannen Alexander Kristoff här efter en spurt mot 
Niki Terpstra från Nederländerna. Trea blev belgaren Greg Van Avermaet. Tävlingen är numer 
på runt 260 km och bland annat ska åkarna klara av det klassiska gatstenspartiet vid 
Koppenberg. Det blir start i Oudenaarde (målstad förra året) och målgång i Oostkamp strax 
söder om Brugge. Sex åkare har vunnit loppet tre gånger, Fabian Cancellara är garanterat 
sugen på att bli först med fyra segrar denna sin sista säsong. Maratontabellen domineras av 
belgare med 68 segrar. Dansken Rolf Sørensen (1997) och Alexander Kristoff är de enda 
nordiska cyklisterna som vunnit här. 
 
Paris-Roubaix är cykelloppet som precis alla vill 
vinna. ”Helvetet i norr” (L’enfer du Nord), som 
avgörs 10 april, är känt för att vara stenhårt. De 
27 passagerna (sammanlagd längd 52,8 km) med 
gatsten (pavé) är en enorm utmaning, inte minst 
Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle och 
Carrefour de l'Arbre. Loppet förtjänar på alla sätt 
ett av sina andra smeknamn, ”Queen of the 
Classics”. Tävlingen kördes första gången redan 
1896 och i år är det dags för upplaga nummer 
114. Målgång blir det traditionsenligt på velodromen i Roubaix efter 257,5 km. Förra året 
segrade tysken John Degenkolb här efter en spurtuppgörelse där tjecken Zdeněk Štybar var 
tvåa och belgaren Greg Van Avermaet trea. Belgiska åkare har alltid varit framgångsrika i loppet 
och de toppar maratontabellen på 56 segrar. Hemmanationen Frankrike på andra plats har bara 
vunnit 28 gånger. En gång har en svensk varit först över mållinjen, 2004 när Magnus Bäckstedt 
vann loppet. 
 
Amstel Gold Race som avgörs 17 april är framme vid 51:a upplagan sedan premiären 1966. 
De holländska hemmaåkarna toppar maratontabellen på 17 segrar medan belgarna kommer på 
andra plats med 12 segrar. Förra året vann dock en polack här när Michał Kwiatkowski var först 
över mållinjen. Det var för övrigt den första polska segern i loppet. Flest segrar här har Jan 
Raas från Nederländerna med fem (1977-1980 och 1982). Det 25 mil långa loppet är med sina 
många stigningar (34 stycken förra året), en av de tuffaste är Keutenberg med 10 procents 
lutning, en verklig utmaning. Målgången blir det uppför klassiska Cauberg som som mest har en 
lutning på 12%.  
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Fleche Wallonne, Vallonska pilen på svenska, har avgjorts i Belgien sedan 1936 och bland de 
med flest segrar genom tiderna hittar vi hemmalegendaren Eddie Merckx som vunnit här tre 
gånger. En bedrift som även hans landsman Marcel Klint samt italienarna Moreno Argetin och 
Davide Rebelin lyckats med. Förra året fick vi ytterligare en trefaldig segrare när Alejandro 
Valverde från Spanien försvarade sin titel här. Det innebar även att de fyra senaste upplagorna 
vunnits av spanjorer. Maratontabellen toppar dock hemmaåkarna med sina 38 segrar. Årets 
upplaga av det 20 mil långa loppet är nummer 80. Två gånger har nordbor segrat här. 1984 när 
dansken Kim Andersen vann och 1998 när hans landsman Bo Hamburger gjorde om bedriften. 
 
Liege-Bastogne-Liege som kördes första gången 1892, kallas mycket lämpligt ”La Doyenne” 
(”Den gamla damen”). Årets upplaga är nummer 102 sedan starten. Flest segrar har Eddie 
Merckx med fem. Även i maratontabellen dominerar belgare med hela 59 segrar. Förra året gick 
segern i det drygt 250 km långa loppet dock för första gången till en spanjor när Alejandro 
Valverde vann här. Tävlingen är tuff med branta och för cyklisterna påfrestande frekventa 
stigningar. Endast sex cyklister har lyckats vinna Fleche Wallonne och Liege-Bastogne-Liege 
samma år: Ferdi Kubler (1951 och 1952), Eddy Merckx (1972), Moreno Argentin (1991), 
Alejandro Valverde (2006 och 2015) Davide Rebellin (2004) och Philippe Gilbert (2011). Bara 
de två sistnämnda har även tagit hem Amstel Gold Race samma säsong för en fullständig 
Ardennes Classic. Danilo Di Luca vann både Amstel Gold Race och La Fleche Wallonnne 2005. 
 
Baskien Runt även känt som Tour of Basque Country, Vuelta Ciclista al País Vasco eller 
Euskal Herriko Txirrindulari, är sex etapper långt och avgörs 4-9 april. Loppet kördes första 
gången 1924 och årets upplaga är nummer 56. Efter 1935 gjorde tävlingen ett uppehåll till 1969 
då den första moderna upplagan vanns av fransmannen Jacques Anquetil. Förra året vann 
spanjoren Joaquim Rodríguez här. Hans landsman José Antonio Gonzáles Linares har rekordet 
med fyra segrar. Årets lopp startar i Etxebarria och avslutas med ett individuellt tempo i Eibar. 
Loppet omnämns i Ernest Hemingways roman Och solen har sin gång. 
 
Fem etapper långa Kroatien Runt cyklas 22-26 april. Loppet direktsänds på Eurosport 2. 
Starten sker i turiststaden Makarska vid den dalmatiska kusten och slutlig målgång för loppet 
blir det i huvudstaden Zagreb. Förra året vann Maciej Paterski från Polen den 838 km långa 
premiärupplagan av tävlingen. 
 
I månadsskiftet april/maj avgörs Tour of Yorkshire för andra gången. Förra året vann 
norrmannen Lars Petter Nordhaug den första upplaga av loppet. Starten går i år i Beverley och 
loppet går slutgiltigt i mål i kuststaden Scarborough. 
 
Flandern Runt: direkt 3 april på Eurosport 1 (HD) 
Paris - Roubaix: direkt 10 april på Eurosport (HD)  
Amstel Gold Race: direkt 17 april på Eurosport 1 (HD) 
Fleche Wallonne: direkt 20 april på Eurosport 1 (HD) 
Liege-Bastogne-Liege: direkt 24 april på Eurosport 1 (HD) 
Baskien Runt: direkt 4-9 april på Eurosport 1 (HD) 
Kroatien Runt: direkt 22-26 april på Eurosport 2 (HD) 
Tour of Yorkshire: direkt 29 april till 1 maj på Eurosport 2 (HD) 
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SNOOKER 
Dags att kämpa om VM-titeln men först China Open  
En fråga överskuggar alla andra inför VM. Hur är formen för Ronnie O’Sullivan? Sportens 
superstjärna vann till synes lekande enkelt rankingturneringen Welsh Open i februari där han 
slog Neil Robertson med 9-5 i finalen. Ännu överlägsnare var han i Masters i januari då han 
finalslog Barry Hawkins med 10-1. Men i mars åkte han ut i första omgången i World Grand 
Prix. Säkert är att en koncentrerad Ronnie i bra form har alla möjligheter att vinna sin sjätte VM-
titel. Med sina fem titlar (2001, 2004, 2008, 2012 och 2013) är han den tredje mest 
framgångsrike spelaren i den moderna VM-historien (räknas från 1969) näst bäst är Steve 
Davis med sex titlar. Stephen Hendry har vunnit VM sju gånger. 
 
Snooker-VM har avgjorts sedan 1927 och årets upplaga är nummer 79. Spelplatsen är 
traditionsenligt (sedan 1977) The Crucible Theatre i Sheffield och turneringen avgörs 16 april till 
2 maj. 64 spelare gör upp om titeln, de 16 bästa på världsrankingen är seedade. Första 
omgången spelas i bäst av 19 frames, åttondelarna och kvartsfinalerna i bäst av 25 frames, 
semifinalerna i bäst av 33 frames och finalen, över två dagar, i bäst av 35 frames. Den totala 
prissumman är på £1 500 100 varav segraren får 330 000. 
 
Regerande världsmästare är Stuart Bingham som besegrade Shaun Murphy med 18-15 i 
finalen förra året. På vägen till sin första VM-titel slog Bingham bland andra ut Ronnie O’Sullivan 
och Judd Trump. Motståndare till Stuart Bingham och Ronnie O’Sullivan kommer verkligen inte 
att saknas i Sheffield. Vi kan till exempel räkna med att världsettan Mark Selby och världstrean 
Neil Robertson vill ta sina andra VM-titlar (de första kom 2014 respektive 2010). Andra tidigare 
världsmästare vi kan få se i Sheffield (för några av dem beror det på hur kvalet går) är John 

Higgins (1998, 2007 och 2010), Mark Williams 
(2000 och 2003), Shaun Murphy (2005), Graeme 
Dott (2006), Peter Ebdon (2002) och Ken Doherty 
(1997). Dessutom vill säkerligen Judd Trump, Ali 
Carter och Barry Hawkins lyfta VM-pokalen för 
första gången. Alla tre vet hur det känns att förlora 
en VM-final. En annan spelare som kan gå hela 
vägen om det vill sig är Ding Junhui som om han 
skulle vinna blir Kinas förste världsmästare. 
 
 

 
Sista rankingturneringen innan VM är China Open som avgörs i Beijing 28 mars – 3 april. Den 
sammanlagda prissumman är på £510 000 varav 85 000 tillfaller vinnaren. Turneringen 
startades som China International 1997 och sedan 1999 har den varit en rankingturnering under 
det nuvarande namnet. Spelplatsen är Beijing University Students' Gymnasium och regerande 
mästare är Mark Selby som besegrade Gary Wilson med hela 10-2 i förra årets final. Startfältet 
är platt med 128 spelare och alla matcher fram till och med kvartsifianlerna spelas i bäst av 9 
frames, semifinalerna avgörs i bäst av 11 frames och finalen i bäst av 19 frames. 
 
China Open: direkt 28 mars – 3 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
VM: direkt 16 april – 2 maj på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
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MOTORSPORT 
Tre svenska förare och ett bilmärke i FIA WTCC 
FIA World Touring Car Championship (standardbils-VM) ser ut att bli riktigt intressant 2016. 
Särskilt med svenska ögon. Inte nog med att vi får se tre svenska förare, Volvo gör dessutom 
comeback i märkesmästerskapet och utmanar Lada, Honda och Citröen om titeln. 10 förare är 
anmälda i märkesklassen och lika många bland privatteamen där vi även får se tävlande i bilar 
från Chevrolet. Förarna i Volvos satsning är välkända Fredrik Ekblom och Thed Björk som 
skördat stora framgångar i STCC. Ekblom vann det svenska mästerskapet 1998, 2003 och 
2007 och Thed Björk har vunnit de tre senaste upplagorna 2013-2015 (2011 gick Swedish 
Touring Car Championship ihop med Danish Touring Car Championship och STCC har sedan 
dess stått för Scandinavian Touring Car Championship). Bägge två har tidigare testat att köra 
FIA WTCC men nu blir det alltså i en helhjärtad svensk fabrikssatsning från Volvos sida. Tredje 
svensk i startfältet är John Bryant-Meisner som kör för svenska stallet Nika Racing i den 
oberoende klassen. 2014 tävlade han i GP3 Series och senast i Asian Le Mans Series. 
 
Regerande mästare i WTCC (som i sin nuvarande form avgjorts årligen sedan 2005) är 
argentinaren José Maria Lopez som därmed vunnit mästerskapet två år i rad. Citröen som han 
kör för tog även hem märkesmästerskapet för andra året i rad. Flest titlar i WTCC har 
fransmannen Yvan Muller med fyra och flest titlar i rad har britten Andy Priaulx med tre. Utöver 
Lopez och Muller finns två tidigare mästare med i årets tävling, britten Robert Huff som vann 
2012 och italienaren Gabriele Tarquini som blev mästare 2009. BMW och Chevrolet är 
framgångsrikast i märkesmästerskapet med tre titlar vardera. Privatteamklassen (Independents' 
Trophy) vanns förra året av ungraren Norbert Michelisz. Framgångsrikaste svensken genom 
tiderna i WTCC är Rickard Rydell. Den förre BTCC- och STCC-vinnaren (1998 respektive 
2011) har kört i mästerskapet under sju säsonger och vunnit fem lopp samt kommit femma 
totalt. Säsongen startar på Circuit Paul Ricard i Frankrike första helgen i april och avslutas på 
Losail International Circuit i Qatar sista helgen i november. På vägen blir det deltävlingar i 
Slovakien, Ungern, Marocko, Tyskland, Ryssland, Portugal, Argentina, Kina och Thailand. Varje 
tävlingshelg körs två lopp: Opening Race och Main Race. 
 
Mer direktsänd motorsport i april blir det från superbike-VM, supersport-VM, superstock-VM, 
motocross-VM, Endurance-VM för mortorcyklar och Formula E. Dessutom eftersänds 
tävlingar från Speedway Best Pairs, Eurocup Formula Renault 2.0, FIA ETCC, Renault 
Sport Trophy, Blancpain Sprint Series och European Rally Championship. 
 
FIA WTCC: direkt 2-3, 16-17 och 30 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Superbike-VM: direkt 2-3, 17 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Supersport-VM: direkt 3 och 17 på Eurosport 1 (HD) 
Superstock-VM: direkt 17 april på Eurosport 2 (HD) 
Motocross-VM: direkt 10, 16 april på Eurosport 2 (HD) 
Endurance-VM: direkt 9-10 april på Eurosport 2 (HD) 
Formula E: direkt 2 och 23 april på Eurosport 2 (HD) 
Speedway Best Pairs: eftersänt 2 april på Eurosport 2 (HD) 
Eurocup Formula Renault 2.0: eftersänt 16 april på Eurosport 2 (HD) 
FIA ETCC: eftersänt 17 april på Eurosport 2 (HD) 
Renault Sport Trophy: eftersänt 20 april på Eurosport 2 (HD) 
Blancpain Sprint Series: eftersänt 9 april på Eurosport 2 (HD) 
European Rally Championship: eftersänt 8-9 april på Eurosport 2 (HD) 
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FOTBOLL 
Dags för kvarts- och semifinaler i Europa League 
Det blir mycket toppfotboll på Eurosports kanaler i april. Europa League är framme vid kvarts- 
och semifinaler där vi får se några av Europas bästa klubblag på Eurosport 2 (och Kanal 9 som 
rättigheten delas med). Klara för kvartsfinal är Athletic Bilbao, Braga, Dortmund, Liverpool, 
Sevilla, Shaktar Donetsk, Sparta Prag och Villarreal. Det drar ihop sig i Bundesliga där omgång 
28-32 av totalt 34 spelas i april. Regerande mästarna Bayern München har ett till synes säkert 
försprång på fem poäng till tvåan Dortmund och sedan är det hela 16 poäng ytterligare ned till 
Hertha Berlin. I botten ser det tungt ut för Hannover medan en handfull klubbar kämpar om att 
undvika den andra nedflyttningsplatsen. I 2.Bundesliga ser Leipzig, Freiburg och Nürnberg ut 
att bli lagen som gör upp om de två direktuppflyttningsplatserna. Efter de två första omgångarna 
i Major League Soccer (MLS) står tre lag på full poäng, Montreal Impact i Eastern Conference 
samt Sporting Kansas City och San Jose Earthquakes i Western Conference.  Regerande 
mästare är Portland Timbers. Polska Ekstraklasa avslutas i april och kampen om ligatiteln ser 
ut att stå mellan Legia Warszawa och Piast Gliwice. Dessutom blir det lottning av semifinalerna 
i Europa League och Champions League. 
 
Europa League: direkt 7, 14 och 28 april på Eurosport 2 (HD) och Kanal 9 
Bundesliga: direkt 1-3, 8-10, 15-17, 22-24 och 29-30 april på Eurosport 2 (HD) 
2. Bundesliga: direkt 4, 11, 18 och 25 april på Eurosport 2 (HD) 
Major League Soccer: 3-4, 10, 16-17, 23-24 och 30 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Ekstraklasa: direkt 4 april på Eurosport 2 (HD) 
Lottning: direkt 15 april på Eurosport 1 (HD) 
 
 
MARATON 
42 195 meter på gatorna i Paris och London 
Paris maraton avgjordes första gången 1896 men efter 1903 blev det ett långt uppehåll innan 
det första moderna loppet genomfördes 1976. Med undantag för ett uppehåll 1991 har det 
därefter genomförts årligen. Årets upplaga är nummer 40. 2015 blev det kenyansk seger på 
herrsidan när Mark Korir vann på 2.05,39. I damklassen vann Meseret Mengistu från Etiopien 
på 2.23,26. Löpare från Kenya och Etiopien har tagit hem samtliga upplagor av Paris maraton 
på både dam- och herrsidan sedan 2008. Paris maraton passerar en rad av stadens kända 
sevärdheter som Place de la Concorde, Bastiljen, Louvren, Pont Neuf och Eiffeltornet.  
 
London maraton är ett av de största i världen och har avgjorts sedan 1981, årets upplaga är 
nummer 35. Precis som i Paris passeras många sevärdheter och löparna kommer bland annat 
att kunna se St Paul’s Cathedral, Tower Bridge, Big Ben och Buckingham Palace. 2015 blev 
det, för första gången på 14 år, etiopisk seger i damklassen när Tigist Tufa sprang i mål på 
2.23,22. I herrloppet blev det fyrdubbelt kenyanskt där Eliud Kipchoge spurtslog 2014 års 
vinnare Wilson Kipsang med fem sekunder när han klöv mållinjen på 2.04,42. Norge har en stolt 
i historia i London maraton genom seger i herrklassen för Inge Simonsen (1981) och sex raka 
segerår 1983-1988 när Grete Waitz och Ingrid Kristiansen turades om att vinna loppet. Av 
nordbor har även dansken Henrik Jørgensen vunnit här (1988).  
Ett maratonlopp är 42 kilometer och 195 meter långt. 
 
Paris maraton: direkt 3 april på Eurosport 1 (HD)  
London maraton: direkt 24 april på Eurosport 1 (HD) 
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ÖVRIGT 
Curling, tyngdlyftning, simning, basket, tennis… 
Det blir förstås mycket mer direktsänd sport på Eurosports kanaler i april än vad vi kan skriva 
utförligt om här i höjdpunkterna.  
 
Herrarnas curling-VM är vintersportens sista suck på Eurosports kanaler för den här säsongen. 
Tävlingen avgörs i Basel i Schweiz. Sveriges lag under ledning av skippern Niklas Edin är 
regerande världsmästare efter att ha finalbesegrat Norge med 9-5. Det var Sveriges sjunde VM-
guld på herrsidan sedan VM startade 1959. Nästa år avgörs VM i Karlstad. 
 
Tyndlyftnings-EM avgjordes för första gången redan 1896 och i år står Norge värd för 
tävlingen för andra gången. Både damer och herrar tävlar i Førde. Grenarna är ryck och stöt 
och det delas även ut medaljer för totalt bästa resultat i varje viktklass.  
 
I maj är det dags för årets andra Grand Slam-turnering i tennis när Franska mästerskapen 
avgörs på Roland Garros röda grus i Paris. Eurosports kanaler inleder uppladdningen i april 
med att direktsända från WTA-turneringen i Katowice och ATP-turneringen i Estoril. Regerande 
mästarinna i polska Katowice Open är Anna Karolína Schmiedlová från Slovakien. Regerande 
mästare i portugisiska Estoril Open är fransmannen Richard Gasquet.  
 
Från basketens Eurocup får vi både semifinalreturer och final i april. Kvartsfinalerna spelas 
klart 23 mars och därefter vet vi vilka lag som gör upp. Samtliga matcher är dubbelmöten. 
 
Swim Open Stockholm och konståknings-VM avslutas i april. (läs mer om de tävlingarna i 
mars höjdpunkter). 
 
Curling-VM: direkt och eftersänt 4-10 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Tyngdlyftnings-EM: direkt och 10-16 april på Eurosport 1 (HD) 
WTA Katowice: direkt och eftersänt 4-10 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
ATP Estoril: direkt och eftersänt 4-10 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 
Eurocup: direkt 5-6, 22 och 27 april på Eurosport 2 (HD) 
Swim Open Stockholm: direkt 30 mars – 2 april på Eurosport 2 (HD) 
Konståknings-VM: direkt och eftersänt 30 mars - 3 april på Eurosport 1 (HD) och Eurosport 2 (HD) 

  


