Banbeskrivning Halvmaraton
Starten — km 5
Starten sker vid Tävlingscentrum. Du springer
genom Aleskogen och efter cirka 1,5 kommer du ut
på Gatenhielmsvägen som sedan övergår till Danska
Vägen. Nu kommer du in i bostadsområdet
Jutarum. Banan fortsätter genom bostadsområdet
ytterligare 400 m innan du gör en skarp vänstersväng. Nu breder havet ut sig framför dig och du är
snart ute på Prins Bertils led. Här ligger även den
första vätskestationen, 2,5 km från starten. Du
följer Prins Bertils led längs med strandkanten.
Underlaget består till huvuddel av grus med vissa
inslag av sand. Inga större höjdskillnader finns
längs den här delen av banan.
Bansträckningen passerar Örnäs udde med sina pittoreska fiskebodar. Därefter kommer du in
i sanddynsområdet i anslutning till bostadsområdet Eketånga. Vackra vyer utlovas ut över
havet.
Banan passerar den gamla stenbryggan Jansabryggan innan du och de andra löparna får cirka
200 meter med asfaltslöpning när ni kommer ut på cykelbanan vid Stenhuggeriet. Här ligger
också den andra vätskestationen.

Km 5 — km 10
Efter att ha rundat Långenäs udde bjuds det på ytterligare en storslagen vy över havet.
Den här delen av loppet inleds med banans enda större stigning. Du följer en väg som heter
Långenäsudden upp till Grötviksvägen. Vid den första korsningen svänger banan vänster in
på Platåvägen för att efter ytterligare cirka 200 meters löpning vika höger in på
Stenhuggerivägen.
Här planar stigningen ut och du kan konstatera att du just har klättrat 22 höjdmeter. Banan
viker av till vänster och följer Brötesstigen och Lummervägen tills den slutar vid Nya
Tylösandsvägen. Där svänger du vänster in på
cykelbanan som går parallellt med vägen.
Nu följer banans snabbaste kilometrar. Banan
följer cykelbanan vilken sluttar svagt utför. Du
passerar den tredje vätskekontrollen efter
cirka 8,6 km och strax därefter kommer du
fram till golfbanorna i Tylösand. Cykelbanan
fortsätter ut mot Tylösands samhälle.

Km 10 — km 15
Efter 10,7 km viker du vänster in på Orrstigen och
strax därefter höger in på Alestigen. Om du tittar
åt höger kan du se Rhododendronparken med sina
magnifika buskar. Nu är du återigen på Prins
Bertils led och följer denna in mot Halmstad.
Därefter följer banans vackraste parti som
samtidigt bjuder på riktigt teknisk löpning och viss
kupering.
Bansträckningen följer fortsatt Prins Bertils led in
mot Halmstad. Du passerar bland annat
Handikappbadet och Fiskbutiken i Görvik. Här
ligger också den fjärde vätskestationen som du
passerar efter 12 km.
Efter knappt två kilometers löpning på leden svänger du vänster upp på Sandstigen för att
därefter svänga höger in på Skogsvägen. När den slutar svänger du höger in på Grötviksvägen
och nu är du framme vid Grötviks gamla stenbrott. Du följer vägen till du passerar Grötviks
hamn. Här svänger banan höger och fortsätter längs Prins Bertils led. Bansträckningen är nu
den samma som tidigare fast den löps i motsatt riktning.

Km 15 — målet
Redan här kan du börja skymta målet då byggnaderna i hamnen blir synliga. Du passerar
Långenäs udde, vätskestation fem efter drygt 16 km, Örnäs udde och den sista
vätskekontrollen med 2,5 km kvar till mål
innan du kommer fram till Simstadion
Brottet. Efter Simstadion följer banan
Simmarevägen och viker sedan av till höger
strax innan denna kommer ut på
Kopparmöllevägen. Nu är det bara en
kilometer kvar.
Banan följer Prins Bertils led igenom
Aleskogen och strax är du ute på målgärdet
vid det gamla civila flygfältet. Nu är det dags
att sträcka armarna i vädret och jubla. Du
har just genomfört ett halvt maraton!

