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CYKEL 

Stark cykelmånad på Eurosports kanaler 
Efter Tour de France i juli kan man tycka att cykeleliten skulle få vila upp sig lite men augusti blir 
en intensiv cykelperiod med många lopp, varav Vuelta a España är det största. 
 
45:e upplagan av Tour de Wallonie avgörs 28 juli – 1 augusti. Starten går i La Louvière och 
slutlig målgång blir det efter fem etapper (de tre sista TV-sänds) i Waremme. Förra året vann 
belgiske hemmacyklisten Dylan Teuns här. Årets lopp är 878,7 km. 
 
Ban-EM, EM på landsväg och BMX-EM ingår i en satsning på att samla en rad europeiska 
mästerskap i Skottlands största stad under augusti (lite som en EM-motsvarighet till SM-
veckan). Ban-EM har avgjorts årligen sedan 2010 och årets upplaga är den nionde. Tävlingarna 
hålls i Sir Chris Hoy Velodrome med en publikkapacitet på 2 000 åskådare. Storbritannien är 
den framgångsrikaste nationen i EM-historien med 30 guld mot tvåan Tysklands 18 och trean 
Rysslands 17. Tyskarna har dock flest medaljer totalt med 58 och där slår även ryssarnas 56 
britternas 52. Tyskland blev bästa nation vid EM på hemmaplan i Berlin förra året. EM på 
landsväg hålls i år för 25:e gången sedan starten 1995. Italien dominerar maratontabellen med 
26 guld och totalt 77 medaljer. Förra året vann Nederländerna bägge gulden på damsidan 
genom Marianne Vos som tog hem linjeloppet och Ellen Dijk som försvarade sin titel i 
tempoloppet. På herrsidan vann norrmannen Alexander Kristoff linjeloppet och belgaren Victor 
Campenaerts tempot. Sverige är elfte nation i historiken med tre guld, fem silver och två brons. 
BMX-EM avgjordes för första gången 1982 och i år kör man på Glasgow BMX Centre. 
 
Spanska endagsloppet Clasica San Sebastian har avgjorts i den baskiska regionen sedan 
1981. Förra året vann Michał Kwiatkowski från Polen den 38:e upplagan.  
 
4-10 augusti avgörs Polen Runt, officiellt Tour de Pologne, Wyścig Dookoła Polski på polska. 
Förra året vann Dylan Teuns från Belgien här. Den 75:e upplagan av det sju etapper långa 
loppet startar, precis som förra året, i Krakow och liksom då blir det slutlig målgång i Bukowina 
Tatrzanska. Totalt ska cyklisterna tillryggalägga 1 026 kilometer. 
 
Tour of Utah inleds i år med en 5,3 km kort prolog i St. George och avslutas när den sjätte 
etappen rullar i mål i Park City. Årets upplaga som cyklas 6-12 augusti är den 14:e sedan 
premiäråret 2004. Rob Britton från Kanada är regerande mästare och årets totallängd 863,9 km. 
 
Damernas World Tour tävlar i Sverige när världseliten kommer till Vårgårda 13 augusti. Förra 
året vann finskan Lotta Lepistö loppet. Årets tävling är 152 km lång. 
 
BinckBank Tour, tidigare känt som Eneco Tour, cyklas i Benelux-området. Årets lopp är det 
14:e sedan starten 2005. Förra året vann Tom Dumoulain från Nederländerna det sju etapper 
långa loppet. Första etappen startar i Heerenveen i Nederländerna och den sista går i mål i 
Geraardsbergen i Belgien efter totalt 1 122,4 kilometer.  
 
Sex dagar långa Tour of Hungary inleds med en prolog, i form av ett individuellt tempo över 4 
km, i Siófok 14 augusti. Slutlig målgång blir det efter etapp 5 som rullar i mål i Kazincbarcika 19 
augusti efter sammanlagt 843 km. Förra året vanns den 38:e upplaga av colombianen Daniel 
Jaramillo. Loppet sänds i sammandrag. 
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Det har blivit dags för sjätte upplagan av Arctic Race of Norway sedan starten 2013. Belgaren 
Dylan Teuns segrade förra året i den natursköna tävlingen. Årtes lopp är fyra etapper långt, 
start blir det i Vadsø och målgång i Alta efter totalt 732 km.  
 
Andra upplagan av Colorado Classic cyklas 16-19 augusti med start i Vail och slutlig målgång i 
Denver. Förra året vann italienaren Manuel Senni det fyra etapper och 395,8 km långa loppet. 
 
Sedan 1996 har endagsloppet EuroEyes Cyclassics Hamburg avgjorts, under olika namn, i 
trakterna av Tysklands näst största stad. Förra året vann Elia Viviani från Italien den 22:a 
upplagan här efter en klungspurt. Det tog honom 5 timmar, 15 minuter och 51 sekunder att 
cykla de drygt 20 milen. Till årets lopp har arrangörerna utlovat en helt ny bansträckning. 
 
Deutschland Tour är tillbaks i cykelkalendern efter ett knappt deceniums uppehåll. När det 
senaste loppet avgjordes 2008 stod hemmacyklisten Linus Gerdemann som slutsegrare. Den 
allra första upplagan cyklades redan 1911 men loppet har genomförts sporadiskt sedan dess. 
Årets comebacklopp är fyra etapper och 743 km långt med start i Koblenz och mål i Stuttgart.  
 
Vuelta a España är årets tredje och avslutande stora etapplopp efter Giro d’Italia och Tour de 
France. Årets lopp inleds med ett 8 km långt individuellt tempo i Malaga 25 augusti och går i mål 
i huvudstaden Madrid söndag 16 september. Den 73:e upplagan av loppet består av 21 etapper 
och är 3 271,4 km långt. Cyklisterna och vi TV-tittare kommer att bjudas på fyra platta etapper, 
15 mer eller mindre kuperade etapper, varav 6 är klassificerade som bergsetapper, och två 
individuella tempon. Årets längsta etapp är den elfte med 208,8 km från Mombuey till Ribeira 
Sacra, Luíntra norr om Portugal. Förra året vann britten Chris Froome loppet och han har inför 
årets Tour de France vunnit tre Grand Tours i rad. Skulle han vinna årets Tour de France och 
även försvara titeln här blir han den förste cyklisten någonsin som vinner de tre stora 
etapploppen samma år. Segertiden i det 3 324,1 km långa loppet skrevs till 82 timmar, 30 
minuter och 2 sekunder. Tvåan Vincenzo Nibali var 2 minuter och 15 sekunder bakom. Årets 
Vuleta a España startar i söder på solkusten och förflyttar sig längs den till västkusten. Sedan 
sneddar cyklisterna österut genom landet till portugisiska nordgränsen. Därefter blir det en rad 
etapper längs nordkusten innan Pyreneerna och årets enda avstickare utanför Spaniens 
gränser när Andorra får besök. Här hittar vi också årets högsta topp Coll de la Rabassa (2 015 m 
ö.h.) De tuffa bergen här kan mycket väl kan komma att avgöra hela Vueltan.  
 
Tour de Wallonie: direkt 30 juli – 1 augusti på Eurosport 1 
Bancykel-EM: direkt 3-7 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Cykel-EM: direkt 8 och 12 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
BMX-EM: direkt 11 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Clasica San Sebastian: eftersänt 4 augusti på Eurosport 2 
Polen Runt: direkt 4-10 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Tour of Utah: direkt och eftersänt 6-12 augusti på Eurosport 2 
World Tour Vårgårda: direkt 13 augusti på Eurosport 1 
BinckBank Tour: direkt 13-19 augusti på Eurosport 1 
Tour of Hungary: sammandrag 14-19 augusti på Eurosport 1 
Arctic Race of Norway: direkt och eftersänt 16-19 augusti på Eurosport 1 
Colorado Classic: direkt 16-19 augusti på Eurosport 1 
Deutschland Tour: direkt 16-19 augusti på Eurosport 1 
CyClassics Hamburg: direkt 20 augusti på Eurosport 2 
Vuelta a España: direkt 25 augusti – 16 september på Eurosport 1  
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FOTBOLL 

VM-fotboll, Europa League-kval och Zlatan i MLS 
Herrarnas fotbolls-VM har avslutats i Ryssland men VM-sommaren fortsätter på Eurosports 
kanaler. Dessutom blir det svenskintressant kval till Europa League och Zlatans fortsatta 
äventyr i Major League Soccer. 
 
U20-VM för damer avgörs i Frankrike 5-24 augusti. Det är nionde upplagan av mästerskapet 
som avgjorts vartannat år sedan 2002. Nordkorea är regerande mästare för första gången efter 
att ha besegrat Frankrike med 3-1 i finalen 2016. Japan vann bronsmatchen med 1-0 mot USA. 
Svenska Stina Blackstenius blev med sina fem mål i gruppspelet delad skytteligavinnare. VM 
avgörs i regionen Bretagne och medaljmatcherna spelas på Stade de la Rabine i Vannes med 
kapacitet för knappt 10 000 åskådare. Mesta mästare i damernas U20-VM är Tyskland och USA 
med tre titlar vardera. Till årets mästerskap är 16 länder fördelade på fyra grupper kvalificerade. 
 
Grupp A: Frankrike, Ghana, Nya Zeeland och Nederländerna 
Grupp B: Nordkorea, England, Mexiko och Brasilien 
Grupp C: USA, Japan, Paraguay och Spanien 
Grupp D: Haiti, Kina, Nigeria och Tyskland 
 
Den stora svenska frågan inför årets UEFA Europa League är om något allsvenskt lag ska 
kunna göra om Östersunds bravad från förra säsongen och ta sig långt i turneringen. 
Eurosports kanaler har redan sänt kvalmatcher med AIK och Häcken i juli och 2:a augusti är det 
dags igen när Djurgårdens IF spelar borta mot ukrainska Mariupol. I och med att laget 
avancerade till Europa League genom att vinna Svenska Cupen går Djurgården direkt in i andra 
kvalomgången. Huvudturneringen UEFA Europa League sänds på Discovery Networks 
Swedens kanaler (där Eurosport ingår) med start i höst.  
 
Det har lossnat rejält för Zlatan Ibrahimovic och hans LA Galaxy i nordamerikanska fotbollsligan 
Major League Soccer (MLS). Efter en trög start har laget i dagsläget avancerat till fjärde plats i 
Western Conference vilket är lika med en slutspelsplats. Toppar Western Conference gör FC 
Dallas före Los Angeles FC. Eastern Conference leds av Atlanta United närmast före New York 
City FC. De båda lagen toppar även den sammanlagda tabellen men omgångarna haltar i både 
Eastern och Western Conference så det kan bli omkastningar. Josef Martinez i Atlanta toppar 
skytteligan överlägset på 22 mål före New York Red Bulls Bradley Wright-Phillips och Columbus 
Crews Gyasi Zardes som gjort 13 vardera. Precis bakom dem följer Zlatan som nätat 12 
gånger. Noterbart är att förra årets mästare Toronto FC har stora problem och ligger näst sist i 
Eastern Conference. Där finalmotståndare från 2017, Seattle Sounders, går inte mycket bättre 
då de ligger trea från slutet i Western Conference. De matcher i Major League Soccer som inte 
visas på på Eurosport 1 eller eurosport 2 kan ses i bonuskanaler på Eurosport Player. 
 
Efter drygt halva serien toppas norska förstadivisionen Eliteserien av överraskningen Brann 
med Rosenborg strax bakom sig. Eliteserien sänds i bonuskanaler på Eurosport Player. 
 
U20-VM (damer): direkt 6-24 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Europa League-kval: direkt 2 augusti på Eurosport 1 
MLS: direkt 1-2, 4,-5, 7-8, 12, 14-15, 18-19, 21, 27 & 29-30 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Eliteserien: direkt 5-6, 10-13, 18-20 och 25-27 augusti på Eurosport Player 
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EM-månad i Berlin och Skottland på Eurosport 
Flera europeiska idrottsförbund har gått samman och lagt sina mästerskap i Skottland och 
Berlin under augusti vilket ger dem chansen till samlad uppmärksamhet på samma sätt som 
SM-veckan gör hemma i Sverige. EM i landsvägscykling, bancykel och BMX kan ni läsa om i 
cykeltexten, de övriga som Eurosport sänder från hittas här nedan. 
 
Sim-EM avgörs 3-13 augusti rymmer både simning och simhopp. Simtävlingarna avgörs i 
Tollcross International Swimming Centre i Glasgow och simhoppet i Royal Commonwealth Pool 
i Edinburgh. Sim-EM avgjordes för första gången 1926 och årets upplaga är nummer 34. Numer 
avgörs EM vartannat år och senast i London 2016 tog Sverige 4 guld och 1 brons och slutade 
som åttonde bästa nation. Sarah Sjöström vann 50 och 100 fjäril samt 100 fritt och Jennie 
Johansson 50 bröstsim. Dessutom var svenska damerna trea på 4x100 frisim. Storbritannien 
blev bästa nation före Ungern. Den svenska simtruppen består i skrivande stund av ett 20-tal 
aktiva med Sarah Sjöström som stort affischnamn. 
 
I Tyskland huvudstad Berlin avgörs friidrotts-EM 7-12 augusti. EM hölls första gången i Turin i 
Italien 1934 och årets upplaga är numer 24. Sedan 2010 avgörs EM vartannat år och årets 
arena är Olympiastadion som uppfördes till OS 1936 och som efter renoveringen 2004 rymmer 
knappt 75 000 åskådare. Olympiastadion har varit tävlingsarena vid herrarnas fotbolls-VM 1974 
och 2006 samt vid damernas fotbolls-VM 2011. Sverige är tionde bästa nation i EM-historien 
med 28 guld, 40 silver och 39 brons. I Amsterdam 2016 blev det 2 svenska silver genom Michel 
Tornéus i längdhopp och Meraf Bahta på 5 000 meter. Dessutom blev det brons genom Lovisa 
Lindh på 800 m och Angelica Bengtsson i stavhopp. Polen vann medaljligan genom 6 guld 
medan Tyskland och Storbritannien tog flest medaljer med 16 vardera (5 guld per nation). Den 
slutliga svenska truppen tas ut 25 juli men redan är ett drygt 30-tal aktiva uttagna. 
 
2-5 augusti avgörs rodd-EM på Scottish Rowing Centre vid sjön Strathclyde Loch. EM 
avgjordes för första gången redan 1893 och hålls årligen. Vid senaste EM i Tjeckien blev Italien 
bästa nation, Sverige tog ett guld genom Emma Fredh. 
 
EM i artistisk gymnastik avgörs i arenan SSE Hydro i Glasgow, det är 32:a upplagan av EM 
för damerna som tävlar 2-5 augusti och 33:e för herrarna som tävlar 9-12 augusti. Ryssland 
blev bästa nation på både dam- och herrsidan senast i Bern 2016.  
 
9-11 augusti är det dags för 34:e upplagan av triathlon-EM, första upplagan hölls i Immenstadt 
i dåvarande Västtyskland 1985. Vid senaste EM i Kitzbühel förra året vanns herrklassen av 
João Pereira från Portugal medan brittiskan Jessica Learmonth vann på damsidan och 
Danmark tog hem mixedstafetten.  
 
Sim-EM: direkt 3-12 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Friidrotts-EM: direkt 6-12 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Rodd-EM: direkt 2-5 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Gymnastik-EM: direkt 4-5 och 11-12 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
Triathlon-EM: direkt 10-11 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
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ÖVRIGT 

Snooker, tennis, motorsport, rullskidskytte... 
Det blir förstås mer direktsänd sport på Eurosports kanaler i augusti än vad vi kan skriva utförligt 
om här i höjdpunkterna. Till exempel drar världseliten i snooker till Yusan i Kina för årets andra 
rankingturnering - World Open - som avgörs 6-12 augusti. I förra årets final segrade 
hemmahoppet Ding Junhui med 10-3 mot Joe Perry. För snooker och många andra sporter, till 
exempel motorsport, finns det ofta bonuskanaler på Eurosport Player som gör att användarna 
kan se matcher och lopp direkt även när annat visas på TV-kanalerna. Det kan också finnas 
möjlighet att följa andra matcher än de som visas på TV eller se en sändning ur annan 
kameravinkel. 
 
I september är det dags för årets fjärde och avslutande Grand Slam-turnering i tennis när US 
Open traditionsenligt avgörs på USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing 
Meadows , New York. Mer information om US Open kommer i septembers höjdpunkter men 
spanjoren Rafael Nadal är regerande mästare på herrsidan och hemmaspelaren Sloane 
Stephens på damsidan. Comebackande Serena Williams, som nådde final i Wimbledon, är på 
jakt efter sin 24 Grand Slam-titel i singel. Om hon lyckas tangerar hon alla tiders rekord som 
innehas av Margaret Court. US Open spelas på hardcourt 27 augusti – 9 september. Det blir 
över 220 direktsända timmar på Eurosport 1 och Eurosport 2 och ännu fler  på Eurosport Player 
där användaren själv gkan välja match i en rad bonuskanaler. 
 
Motorsportsäsongen fortsätter förstås under augusti och det blir direktsändningar från 
Motocross-VM som tävlar i belgiska Lommel, Frauenfeld-Weinfelden i Schweiz och Sevlievo i 
Bulgarien. Tyska standardbilsmästerskapet DTM lämnar under augusti hemmaplan för tävlingar 
på Brands Hatch i Storbritannien och Misano i Italien. Endurance-VM för bilar kör ett 
sextimmarslopp på Silverstone i Storbritannien och Endurance GT tävlar i japanska Suzuka. 
Från Spa i Belgien får vi följa Porsche Super Cup. Tredje deltävlingen i av fyra i speedway-EM 
avgörs i lettiska Daugavpills. Efter två tävlingar leder polacken Jaroslaw Hampel EM. Antonio 
Lindbäck på åttonde plats är bäste svensk i sammandraget. 
 
Augusti må vara en sommarmånad men det hindrar inte skidskyttar och backhoppare från att 
tävla och blicka framåt mot snösäsongen. VM i rullskidskytte avgörs i tjeckiska Nove Mesto 
och världscupen i sommarbackhoppning tävlar i schweiziska Einsiedeln, franska Courchevel 
och japanska Hakuba. 
 
World Open i snooker: direkt och eftersänt 7-12 augusti på Eurosport 2 och Eurosport Player 
US Open i tennis: direkt 27 augusti – 9 september på Eurosport 1, Eurosport 2 och Eurosport Player 
Motocross-VM: direkt och eftersänt 5, 19 och 26 augusti på Eurosport 2 och Eurosport Player 
DTM: direkt 12 och 25-26 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2  
Endurance-VM (bil): direkt 19 augusti på Eurosport 1 
Endurance GT: direkt 20 augusti på Eurosport 2 
Porsche Super Cup: direkt 20 augusti på Eurosport 2 
Speedway-EM: direkt 18 augusti på Eurosport 2 
Rullskidskytte-VM: direkt 25-26 augusti på Eurosport 2 
Sommarbackhoppning: direkt och eftersänt 4, 10-11 och 24-25 augusti på Eurosport 1 och Eurosport 2 
 


