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CYKEL 

Tour de France och annan toppcykel i juli 
Det har äntligen blivit dags för cykelårets absoluta höjdpunkt när Tour de France avgörs 7-29 
juli. Starten sker i Noirmoutier-en-l'Île på västkusten 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 105:e sedan starten 1903, består av 21 etapper. Åtta är platta 
och passar spurtarna. Fem räknas som kuperade och sex som bergsetapper (varav tre med 
målgång uppför: La Rosière, Alpe d’Huez och Saint-Lary-Soulan/Col de Portet). Det blir en 
individuell tempoetapp och ett lagtempo. Två vilodagar är inlagda i schemat. Totalt väntar 3 351 
km i sadeln på cyklisterna. 
 
Regerande mästare är britten Chris Froome i Team Sky som nu vunnit loppet fyra gånger totalt 
och tre år i rad (2013, 2015-2017). Skulle Froome försvara sin titel i år också går han dels upp 
på lika många totalsegrar här som legendariska kvartetten Jacques Anquetil (FRA 1957, 1961, 
1962, 1963, 1964), Eddy Merckx (BEL 1969, 1970, 1971, 1972, 1974), Bernard Hinault (FRA 
1978, 1979, 1981, 1982, 1985) och Miguel Indurain (ESP 1991, 1992, 1993, 1994, 1995) och 
blir dessutom den förste cyklisten sedan italienaren Marco Pantani att vinna Giro d’Italia och 
Tour de France samma år. Pantani klarade bedriften 1998 och förra året visade Chris Froome 
att han kan vinna två Grand Tours samma år när han följde upp sin TdF-seger med att också ta 
hem Vuelta a España. Endast nio cyklister har lyckats vinna två av de stora etapploppen 
samma år. I och med segern i årets Giro d’Italia blev Froome den blott sjunde cyklisten som 
lyckats vinna alla de tre stora etapploppen under sin karriär.  
 
Tvåa förra året kom colombianen Rigoberto Urán (Cannondale–Drapac) och trea hemmahoppet 
Romain Bardet (AG2R La Mondiale). Förhandsfavoriter som inte riktigt levererade var 
australiern Richie Porte (BMC Racing Team), colombianen Nairo Quintana (Movistar Team), 
spanjoren Alberto Contador (Trek–Segafredo), fransmannen Romain Bardet (AG2R La 
Mondiale) och colomibianen Fabio Aru (Astana). Bäst av dessa lyckades Aru som blev femma 
och Contador som slutade nia. Froomes segermarginal till Urán skrevs till 54 sekunder efter att 
han tillbringat 86 timmar, 20 minuter och 55 sekunder med att ta sig igenom Touren. Romain 
Bardet blev även året innan bäste fransman men då som nia och distanserad med 16 minuter 
av Froome, nu hade han krympt avståndet till två minuter och 20 sekunder. Senast en 
hemmacyklist vann Tour de France var 1985 när legendaren Bernard Hinault tog hem loppet för 
femte gången. 
 
Eurosports kanaler bevakar självklart Tour de France utförligt. Det blir drygt 100 timmar 
direktsändning på Eurosport 1 och dessutom dagliga sammanfattningar och repriser. För den 
som vill följa loppet via smartphone, surfplatta eller dator är Eurosport Player lösningen. 
 
Touren börjar som sagt i Noirmoutier-en-l'Île, departementet Vendée, vid Atlantkusten och 
cyklisterna trampar sedan snett nordväst upp till Bretagne innan vi nästan tar oss upp till 
Belgien och pavéavsnitten utanför Roubaix. Först på den tionde etappen blir det en riktig 
bergsetapp då vi nått fram till Alperna. Här hittar vi årets östligaste utpost liksom den klassiska  
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klättringen upp till Alpe d’Huez. Sammanlagt blir det tre dagar i Alperna innan klungan sneddar 
mot sydväst. På väg mot Pyrenéerna passerar man Centralmassivet. Väl på plats i bergen igen 
väntar årets högsta punkt Col de Portet (2 215 meter över havet) samt klassiska toppar som Col 
du Tourmalet. Här blir det även en kort avstickare in i Spanien på den sextonde etappen. Precis 
som i Alperna blir det tre bergsetapper i Pyrenéerna. Näst sista dagen bjuder ett individuellt 
tempo över 31 km i Frankrikes sydvästra hörn.  Efter detta väntar transfer till Houilles och en 
sedvanlig sista etapp med målgång och förmodad klungspurt på Champs-Elysées i Paris. 
 
Kampen om den gula tröjan kan mycket väl bli stenhård 2018 och bland favoriterna hittar vi 
bekanta namn som regerande mästaren Chris Froome och 2014 års vinnare Vincenzo Nibali. 
Men även cyklister som Nairo Quintana, Romain Bardet, Mikel Landa, Richie Porte, och 
Alejandro Valverde lär nog vilja blanda sig i kampen om den gula tröjan. Bland spurtarna gäller 
det att hålla koll på kanoner som Peter Sagan, Greg Van Avermaet, Marcel Kittel, Mark 
Cavendish, och Dylan Groenewegen. 
 
Stora cykellopp handlar ju dock inte bara om etapp- och slutsegrare. Det blir fantastiska vyer, 
kulturhistoria, 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 Vacchi och Anders Adamson med sitt oefterhärmliga 
kommenterande. Senaste nytt, inför och analyser får vi varje dag i direktsända 
magasinprogrammet Tour de France Extra. På kvällen sammanfattas dagens etapp i Tour de 
France Today. Dessutom direktsänds förstås femte upplagan av damernas endagslopp Le 
Course by le Tour de France tisdag 17 juli. Därtill blir det givetvis mer från Tour de France på 
eurosport.se 
 
45:e upplagan av Tour de Wallonie avgörs 28 juli till 1 augusti. Starten går i La Louvière och 
slutlig målgång blir det efter fem etapper (de tre sista TV-sänds), och 878,7 km, i Waremme. 
Förra året vann belgiske hemmacyklisten Dylan Teuns här. 
 
Tour of Austria sänds i dagliga sammandrag 7-14 juli. Tävlingen har avgjorts sedan 1949 och 
årets upplaga är nummer 70. Åtta etapper tar cyklisterna från starten i Feldkirch till slutlig 
målgång i Wels efter 1 163 km Förra året segrade hemmacyklisten Stefan Denifl i loppet. Fyra 
gånger har svenskar stått överst på pallen här: Lasse Nordvall (1955), Roland Ströhm (1956), 
Gunnar Göransson (1957) och Fredrik Kessiakoff (2011). 
 
Utöver etapploppen får vi även följa herrarnas linjelopp från tre nationella mästerskap. Franska 
mästerskapen och Brittiska mästerskapen direktsänds 1 juli och samma dag eftersänds 
Nederländska mästerskapen. 
 
London-Surrey Classic är framme vid sjunde upplagan sedan starten 2011. Förra året blev 
Alexander Kristoff förste norrman att vinna endagsloppet. 
 
Tour de France: direkt 7-29 juli på Eurosport 1  
Tour de Wallonie: direkt 30 juli – 1 augusti på Eurosport 1  
Tour of Austria: sammandrag 7-14 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Franska mästerskapen: direkt 1 juli på Eurosport 1 
Brittiska mästerskapen: direkt 1 juli på Eurosport 1 
Nederländska mästerskapen: eftersänt 1 juli på Eurosport 1 
London-Surrey Classic: direkt 29 juli på Eurosport 1 
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TENNIS 

Grand Slam från Wimbledon på Eurosport och Kanal 5 
Eurosport har rättigheterna till samtliga fyra Grand Slam-turneringar i tennis. Australian Open på 
hardcourt och Franska mästerskapen på grus har vi redan fått njuta av och nu är det dags för 
ett tredje underlag när klassiska Wimbledon ska avgöras på gräs. I höst väntar sedan US Open 
på hardcourt. Herr- och damfinalerna i Wimbledon direktsänds även på Kanal 5. 
 
Wimbledon, som direktsänds 2-15 juli (Eurosport 2 är huvudkanal men det blir även matcher på 
Eurosport 1, Kanal 5 och förstås Eurosport Player), avgjordes första gången 1877 och 
spelplatsen har allt sedan dess varit The All England Lawn Tennis and Croquet Club i 
Wimbledon i sydvästra London. Wimbledon är den äldsta Grand Slam-turneringen och den 
enda som hela tiden spelats på ett och samma underlag – gräs. Turneringen är förstås 
höjdpunkten på tennisens grässäsong som tar vid efter att grussäsongen kulminerat med 
Franska mästerskapen i maj/juni.  
 
Regerande mästare i damklassen är spanjorskan Garbiñe Muguruza som finalslog Venus 
Williams från USA med 7-5, 6-0. Den stora frågan inför årets damturnering är om Venus syster 
Serena kommer tillbaka till god form från den axelskada som stoppade henne i Franska 
mästerskapen. Den 23-faldiga Grand Slam-vinnaren i singel och 14-faldiga i dubbel kommer har 
vunnit damsingeln i Wimbledon sju gånger och damdubbeln sex gånger. Skulle hon vinna 
singelturneringen i år tangerar hon Margaret Courts alla tiders rekord på 24 Grand Slam-titlar i 
singel. Även en Williams i form lär dock få tuff konkurrens av spelare som till exempel 
fjolårsvinnaren Muguruza, tjeckiskorna Petra Kvitova och Karolina Pliskova, ryskan Maria 
Sjarapova (vann Wimbledon 2004, i semifinal 2015), tyskan Angelique Kerber (final här 2016) 
och världsettan Simona Halep som vann sin första Grand Slam-titel i Paris 9 juni och kommer till 
Wimbledon med nypumpat självförtroende. Damdubbeln vanns förra året av ryskorna Ekaterina 
Makarova och Elena Vesnina som finalslog Chan Hao-ching från Taiwan och rumänskan 
Monica Niculescu med utklsssningssiffrorna 6-0, 6-0. 
 
Herrsingeln här vanns förra året av Roger Federer. Schweizaren tog sin åttonde Wimbledontitel 
(den första sedan 2012) efter tre raka set mot kroaten Marin Čilić, 6-3, 6-1, 6-4. Skulle Federer 
försvara titeln i år tangerar han Martina Navratilovas rekord på nio singeltitlar i Wimbledon och 
tar sin 21:a Grand Slam-titel i singel. Sedan 2003 har Roger Federer, Rafael Nadal, Novak 
Djokovic och brittiska hemmahoppet Andy Murray delat på titlarna här (och andraplatserna 
bortsett från fyra) och de fyra hör förstås till favoriterna i år också, om de är skadefria, men håll 
även ögonen på spelare som Marin Čilić, Alexander Zverev och Juan Martin del Potro. 
Herrdubbelfinalen vanns förra året av Łukasz Kubot och Marcelo Melo, från Polen och Brasilien, 
som besegrade Oliver Marach och Mate Pavić, Österike och Kroatien, med 5–7, 7–5, 7–6, 3–6, 
13-11. Mixeddubbeln vanns av Andy Murrays äldre bror Jamie i par med tidigare schweiziska 
världsettan Martina Hingis. De besegrade Finland Henri Kontinen och hemmaspelaren Heather 
Watson med 6-4, 6-4. I herrarnas rullstolsklass blev det svensk seger genom Stefan Olsson 
som besegrade argentinaren Gustavo Fernández med 7-5, 3-6, 7-5. I semifinalen slig svensken 
ut Shingo Kuneida från Japan, som med 22 Grand Slam-titlar i singel och två Paralympics-guld. 
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Flest titlar på herrsidan i Wimbledon under The Open Era (räknas från 1968) har Roger Federer 
med sju före Pete Sampras sex. Federer är tillsammans med Björn Borg ensam om att ha 
vunnit herrturneringen fem år i rad. Martina Navratilova är ensam om nio singeltitlar och sex i  
rad. Björn Borg har fortfarande den högsta vinstprocenten i Wimbledon med 92,72% vilket 
motsvarar 51 av 55 spelade matcher på gräset här. Stefan Edberg spelade tre finaler här mot 
Boris Becker 1988-1990 och vann två (1988 och 1990). Jonas Björkman vann herrdubbeln i 
Wimbledon med australiern Todd Woodbridge tre år i rad 2002-2004. 1958 vann helsvenska 
dubbelparet Sven Davidsson och Ulf Schmidt turneringen och 1986 gjorde Mats Wilander i par 
med Joakim Nyström om bedriften. Anders Järryd vann herrdubbeln ihop med John Fitzgerald 
från Australien 1989 och 1991. 
 
I samband med Wimbledon sänds förstås även Game Schett and Mats där Mats Wilander 
tillsammans med Barbara Schett kommenterar, annalyserar och intervjuar spelare. Inför 
Wimbledon blir det direktsändningar från kvalet på Eurosport 2 den 26-29 juni. 
 
Kvalet till Wimbledon: direkt 25-28 juni på Eurosport 2 
Wimbledon: direkt 2-15 juli på Eurosport 1, Eurosport 2 och Kanal 5 
 
 
MOTORSPORT 

Motorerna går på högvarv under sommaren 
Det blir full fart på två och fyra hjul när en lång rad mästerskapsserier tävlar vidare i juli. 
Motocross-VM tävlar i indonesiska Pangkai Pinang och Semarang samt tjeckiska Loket. 
Porsche Super Cup tävlar i österrikiska Spielberg, brittiska Silverstone, tyska Hockenheim och 
i Ungerns huvudstad Budapest. Superbike- och Supersport-VM kör på Misano i Italien och 
British Superbike Championship (BSB) på Knockhill och Brands Hatch. Formel E, där 
svenske Felix Rosenqvist ligger femma i sammandraget, tävlar i New York och WTCR, med 
Thed Björk på sjätte plats i tabellen, kör på Slovakiaring i Orechová Potôň. Tyska 
standardbilsmästerskapet DTM tävlar på Zandvoort i Nederländerna. Andra deltävlingen i 
speedway-EM körs i nordtyska Güstrow 14 juli. Bilarna i Blancpain Endurance Cup tävlar i 
belgiska Spa och motorcyklarna i Endurance-VM kör ett åttatimmarslopp på Suzuka-banan i 
Japan. Dessutom blir det sammanfattningar från Rally-EM och Italian Rally Championship. 
Vid många motorsportevenemang finns det bonuskanaler på Eurosport Player som gör att 
tävlingar, träningar och kval kan följas i direktsändning även om något annat just då visas på 
TV-kanalerna Eurosport 1 och Eurosport 2. 
 
Motocross-VM: direkt 1, 8 och 22 juli på Eurosport 2 
Porsche Super Cup: direkt & eftersänt 1, 8, 10, 22, 24, 29 och 31 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Superbike- och Supertsport-VM: eftersänt 7- 8 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
BSB: eftersänt 8 och 22 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Formel E: direkt 14-15 juli på Eurosport 1 
WTCR: direkt och eftersänt 14-15 juli på Eurosport 1 
DTM: direkt 14-15 juli på Eurosport 2 
Speedway-EM: direkt 14 juli på Eurosport 1 
Blancpain Endurance Cup: direkt 28-29 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Endurance-VM (mc): direkt 29 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Endurance-VM (mc): direkt 29 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Rally: sammandrag 10, 21-22 och 24 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
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ÖVRIGT 

Fotboll, friidrott, fäktning, ridsport, rugby, snooker… 
Juli bjuder förstås på mycket mer direktsänd sport än vi kan skriva utförligt om här i 
höjdpunkterna. Till exempel fortsätter nordamerikanska fotbollsligan Major League Soccer där 
Zlatan Ibrahimovics L.A. Galaxy och övriga klubbar kämpar om poäng. Utvalda matcher 
direktsänds på Eurosport 1 och Eurosport 2 och samtliga kan ses Eurosport Player. Eurosport 
Player är även platsen för direktsändningarna från norska förstaligan Eliteserien. 
 
Ungdoms-EM (eller U18-EM) i friidrott avgörs i Györ i Ungern 5-8 juli. I skrivande stund består 
den svenska truppen av omkring 20 deltagare. Vid senaste (och första) ungdoms-EM 2016 i 
Georgien tog Sverige ett guld, två silver och ett brons. Mer friidrott blir det från EAA-tävlingen, 
Spitzen Leichtathletik, i Luzern i Schweiz som avgjorts sedan 1987. I år tävlar både damer 
och herrar på 100 m, 200 m, 800 m, 110/100 m häck och 400 m häck. Herrarna dessutom i 
spjut och damerna på 3000 m. 
 
Wuxi i Kina står värd för den 79:e upplagan av VM i fäktning. Tävlingen, som numer avgörs 
årligen, hölls första gången 1921 och 2017 blev Italien bästa nation. Senaste svenska medaljen 
kom via Emma Samuelsson 2015. Tolv fäktare och en reserv ingår i den svenska VM-truppen. 
 
Ridsport får vi se direkt från Global Champions Tour som tävlar i Paris, Chantilly och Berlin 
Dessutom eftersänds Rolex Grand Slam från Aachen.  
 
Sjunde upplagan av VM i sjumannarugby spelas i San Fransisco, USA, 20-22 juli. Vid senaste 
VM 2013 i Moskva besegrades England med hela 33-0 av Nya Zeeland i finalen. Nya Zeeland 
och Fiji är de enda nationerna som vunnit VM två gånger. 
 
Femte upplagan av Riga Masters blir första rankingturneringen snookersäsongen 2018/2019. 
Ryan Day vann förra årets final här med 5-2 mot Stephen Maguire. 
 
Slutligen drar backhoppningens Summer Grand Prix igång med tävlingar i polsk Wisla och 
tyska Hinterzarten.  
 
Major League Soccer: direkt 1, 5, 7-9,12, 15, 21 och 29-30 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Eliteserien: direkt 1-2 och 7-9 juli på Eurosport Player 
Ungdoms-EM i friidrott: direkt och eftersänt 5-8 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Spitzen Leichtatletik: direkt 9 juli på Eurosport 1 
VM i fäktning: direkt 22-28 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Ridsport: direkt och eftersänt 7, 14, 23 och 28 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
VM i sjumannarugby: sammandrag och direkt 20-22 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Riga Masters: direkt 27-29 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Summer Grand Prix: direkt och eftersänt 21-22 och 27-28 juli på Eurosport 1 och Eurosport 2 


