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Born Fondo 2018 blev kørt i en havgus, som blev hængende over Gudhjem det meste af dagen, selv om skinnede mange andre steder på Bornholm. Foto: Jens-Erik Larsen

750 cykelryttere deltog i Born Fondo
Af Kasper Rasmussen og Jens-E. Larsen (foto)

CYKLING
Danmarks smukkeste og mest krævende cykelløb. Sådan beskriver arrangørerne selv
cykelløbet Born Fondo, som har taget navn
efter de klassiske italienske Gran Fondo-cykelløb, som frit oversat betyder stor udfordring. En Grand Fondo er altid ensbetydende med en uforglemmelig styrkeprøve med
bjergene og sine egne kræfter, men byder
også på fantastiske rammer rundt om løbet,
som i år dog var præget af tæt tåge.
Born Fondo så dagens lys tilbage i 2014,
men siden er det 123 km lange bjergløb blevet suppleret af en hæsblæsende bjergenkeltstar på 8,3 kilometer, som efter sigende skulle være Danmarks eneste bjergenkeltstart, hvor både den mandlige og den
kvindelige vinder får lov at stille op i prikkede bjergtrøjer dagen efter.
For andet år i træk var Morten Vogt Laustsen hurtigste mand i denne disciplin med
en tid på 14 minutter og 20 sekunder. Hos
kvinderne var vinderen også et velkendt
ansigt i Born Fondo-regi. 42-årige Heidi
Ahrenkiel Walther fra Køge vandt også for
andet år i træk. Hendes lød på 17 minutter og
29 sekunder, mens den unge bornholmer
Bjørk Jørgensen blev nummer tre i tiden fire
timer og 10 sekunder.
Omkring 400 cykelryttere stillede til start
ved lørdagens enkeltstart fra Vang Havn til
Hammeren Fyr, mens 750 ryttere var med i
søndagens bjergløb i og omkring Gudhjem,
som blev kørt for femte gang.

Søndagens vindere blev en gentagelse fra
lørdagens løb. Her vandt Morten Vogt Laustsen i tiden 3:26:21, mens Heidi Ahrenkiel
Walther kom ind i tiden 4:10:09.
De færreste stiller dog op i Born Fondo for
at vinde. Cykelløbet er hovesageligt for seriøse motionister.
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Tungeste deltager
Årets tungeste rytter, som var i stand til at gennemføre Born Fundo, blev belønnet med 120
Svaneke-øl for sine anstrengelser. Vinderen af den disciplin blev den 52-årige sønderjyde
Hans Greisen Juhl fra Rødekro på 115,9 kg.
Hvordan gik det for dig ude på ruten?
– Det var en hård rute, og selvfølgelig specielt for en rytter med min tyngde, så det gik stille
og roligt op.
Hvorfor stillede du op?
– Da jeg læste programmet, blev jeg positiv i forhold til, at en tung bjergrytter for en gangs
skyld havde mulighed for at vinde noget, og derfor tænkte jeg, at det skulle jeg prøve. Derfor
har jeg også sørget for at holde min kampvægt på det sidste.
Du så en smule træt ud, da du kom i mål?
– Det var jeg også. Jeg var ved at have krampe i begge lår, så der var ikke mere at trække af. Jeg
havde simpelthen ikke mere tilbage.

Hans Greisen Juhl vandt prisen som årets tungeste Born Fondo-deltager. Foto: Jens-Erik Larsen

Med på et afbud
Birthe Knudsen på 59 år var taget til fra Taastrup for at køre Born Fondo.
Hvordan er dit løb gået i dag?
– Det er gået fantastisk, synes jeg. Jeg er godt tilfreds.
Og formen holdt til det?
– Jeg har ikke nogen form, så jeg er tilfreds med bare at gennemføre de fire omgange.

Birthe Knudsen deltog i Born Fundo, fordi hendes kollega måtte melde fra. Foto: Jens-Erik Larsen

Hvad fik dig til at stille op til løbet?
– Det er første gang, jeg cykler Born Fondo. Jeg er faktisk kommet med på et afbud. Der var én
fra mit firma, som ikke var i stand til at deltage alligevel. Så jeg har kun cyklet 200 kilometer,
inden jeg skulle afsted her. Det var det, der var tid til. Jeg var også med på enkeltstarten i går,
inden jeg cyklede i dag. Jeg synes, det er et fantastisk flot løb.

Lille ferie på Bornholm
Ægteparret Helle Nielsen på 57 år og Lars Lindgaard Nielsen på 60 år kommer fra Kalundborg. De deltog for anden gang i Born Fundo, hvor de havde købt en pakkeløsning, som inkluderede både løbet og overnatning.
Hvordan kan det være, I er kommet igen?
– Vi var med sidste år, hvor vi syntes, at det var fuldstændig fantastisk. Vi cykler ikke så meget, så det har været årets mål for os at deltage igen.
Hvor hørte I om Born Fundo henne?
– Jeg faldt over løbet på nettet, hvor jeg synes, det lød fantastisk. Da jeg så billedet af hårnålesvingene i Gudhjem, var jeg helt sikker. Det skulle vi prøve.
Gik det så ligeså godt som sidste år?
– Min kone klarede alle fire runder i år, mens hun sidste år cyklede tre omgange. Men det er
lige så meget en hyggetur for os, hvor vi kombinerer det med en lille ferie her på Bornholm.

Helle Nielsen og Lars Lindgaard Nielsen deltog i Born Fondo for anden gang. Foto: Jens-E. Larsen

