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 Idén till pro Tour Borås föddes en  
 sensommarkväll 2005 då fyra före  
 detta elitcyklister var ute och spän- 
 de sina benmuskler.

– Vi är ett gäng som alla har tävlat på någor-
lunda hög nivå. Så när vi kör nu för tiden 
blir det nästan alltid att vi testar varan-
dra, även om det inte går lika fort längre, 
säger Fredrik Lindström, initiativtagare 
och tävlingsledare för Pro Tour Borås. 
– Den sommaren körde vi ofta en tremila-
runda med lite spurter vid ortskyltar och 
bergspris vid stigningarna. 
Fredrik och hans vänner började köra 
samma tur mer frekvent och mer struk-
turerat. Fler och fler hakade på och 2006 
kördes första säsongen med poängberäk-
ning.

– Första året var vi 20 stycken som samla-
des vid Statoilmacken i Fristad, varje ons-
dag klockan 18.30 och sen körde rundan 

på 28,5 kilometer. Vi hade tre spurtpriser 
och två bergspriser, Alp’de Rångedala och 
Col’de Gingeri, vilka är döpta efter lokala 
ortnamn, säger Fredrik som gör en fantas-
tisk ideell insats för cykelsporten.

Då – precis som nu – gäller att man inte 
får börja öka farten före en viss linje som 
finns dragen i asfalten, ungefär 500 me-
ter före spurtprisen. Efter varje ryck sak-
tar fartkanonerna ner och man väntar in 
de som bara ”rullar med”. Cyklisterna får 
själva hålla reda på vilka som blivit topp 
tre på de olika spurtpriserna. Efteråt sam-
las alla åter i Fristad för att summera po-
ängen.

Ledartröjor

– Det andra året vi körde Pro Tour Borås, 
2007, ökade deltagarantalet till cirka tret-
tio per tillfälle. Då införde vi även tre le-
dartröjor för elit, motion och ungdom. 

Dessutom har vi nu även en lagtävling, 
tre av etapperna är lagtempon.
Just lagtävlingen har genererat något att 
prata om. Många hetsar varann, men 
mest på skoj.
– Vi i Team Crescent är klart snyggast, 
skrattar Kristofer ”Greven” Johansen 
högt, en av tre medlemmar i laget som 
kom trea –07. 
– Vi är gamla elitcyklister och spände på 
tempodräkterna och de aerodynamiska 
hjälmarna tre gånger i somras. Men vi 
rådde inte på Team MA Speedwears elitlag 
när de ställde upp, fortsätter han.
Det bästa med Pro Tour är ändå att den 
samlar alla typer av cyklister i Borås, såväl 
motionär som elit, från alla olika klub-
bar. Cykelatmosfären i Borås har fått ett 
veritabelt syretillskott och det var länge 
sedan så många racercyklister skådades 
på landsvägarna runt textilstaden. Och 
dessutom lär de alla känna varandra tack 
vare Pro Tour.
– Många kommer hit bara för att rulla med 
och umgås. Ibland gästar de som är sjuka 
eller skadade starten bara för att kolla lä-
get och ibland har vi följebilar, säger den 
alltid lika entusiastiske Fredrik Lindström 
innan vi skiljs åt. 
Och han hinner också med att göra lite 
reklam för hemsidan med den kaxiga do-
mänen, www.protour.se. 
– Efter varje etapp lägger jag ihop poäng-
ställningen och laddar upp den på sajten 
tillsammans med purfärska bilder och en 
liten resumé.
Hemsidan avslöjar bland annat att delta-
garrekordet en onsdagskväll förra som-
maren var hela 54 cyklister. Varianter på 
konceptet med en träningstävlingsserie 
finns även på andra ställen i Sverige, men 
såvitt vi vet har ingen ännu tagit det till 
Pro Tour Borås sköna nivå.

Pro Tour Borås

Lek på blodigt allvar
Många tror kanske att Pro Tour inte existerar i Sverige.  Men i Borås finns den - hela sommaren. 

Varje onsdag vallfärdar ett trettiotal cyklister till Statoilmacken i Fristad. Sen bär det iväg på 28,5 kilometer 

fyllda av lek och blodigt allvar. 
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fakta pro tour borås 2008 

Första etappen kommer att gå av stapeln 30 
april, för första gången som prolog med inter-
vallstart. Därefter kommer rundan på 28,5 km 
med spurt- och bergspriser att köras alla ons-
dagar fram till 10 september, med undantag för 
tre lagtempoetapper. Ledartröjor kommer att 
finnas för elit-, motionärs- och ungdomsklassen.

Läs mer: www.protour.se


