Born Fondo
Bornholms Bjergløb
25-26. maj 2019

• Bjergenkeltstart med Danmarks hårdeste stigning
• Bjergløb på 123 kilometer og over 1.700 højdemeter
• Stigninger, havudsigt og høj puls

”... pakkerejsen er
fantastisk billig og
nem at bestille, og
løbet er professionelt gennemført
med god information. Det er også
dejligt, at ruten er
afspærret ...”
Genarp Cykelklub
Bornholms Tidende
22. maj 2017

www.teambornholm.dk/bjerg

Bjergenkeltstarten
Lørdag 25. maj 2019

Bjergenkeltstarten starter i det lille idylliske fiskerleje Vang på vestkysten af Bornholm. Idyllen bliver
dog hurtigt brudt på denne 8,3 kilometer lange rute med 182 højdemeter, for Vangbakken er kåret
som Danmarks hårdeste stigning. Stigningen er lumsk med sine store sving, og selv om du er en rutineret cykelrytter, skal du passe på, at benene ikke syrer til allerede kort efter start.
Efter Vang fortsætter terrænet opad og forbi den gamle borg Hammershus. Udsigten er flot, men
det får du nok ikke mulighed for at nyde, for kort tid efter kommer finalen, hvor du skal op ad stigningen til Hammerfyret. Her bliver din pulsmåler sat på overarbejde. På toppen af bakken troner
Hammerfyret, og idyllen kommer tilbage. Herfra kan du nyde de flotteste udsigter over klippekysten
helt til Sverige. Smilet breder sig på dine læber, og du er klar til endnu vildere udfordringer i morgendagens Born Fondo. Bjergenkeltstarten er ”frivillig”, og du behøver derfor ikke gennemføre for at
deltage i Bjergløbet om søndagen.
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Born Fondo

Søndag 26. maj 2019
Born Fondo har start og mål i Gudhjem, som med sin beliggenhed ned ad en stejl klippeskrænt
er en af Danmarks mest specielle byer. Brødde betyder bakke på bornholmsk, og i løbet af Born
Fondos fire runder op ad Gudhjems Brøddegade, vil du hurtigt lære, at det er et fornuftigt navn til
denne gade! Selvom Brøddegade er stejl, så bliver du nærmest båret op af det store publikum til
toppen af bakken.
Fartvinden suser på vejen ned ad mod det lille fiskerleje Melsted, men glæden er kort… og den
næste stigning er lang. Hver gang du tror, at du har nået toppen, opdager du, at der blot er et
ekstra sving – og en ekstra stigning – som venter dig. Du når dog toppen, og herfra har du en fantastisk udsigt over havet med Danmarks østligste punkt, Christiansø, i horisonten.
På vejen tilbage til Gudhjem skal du forbi et par andre små buler på vejen – eksempelvis Bobbabrøddan. Bobba betyder trold på bornholmsk, og når du sammensætter det med Brødda = Bakke,
så ved du, hvad der venter dig. For kun en trold kan have udtænkt denne bakke, der nærmest er
formet som et V.
Med sine 123 km og over 1.700 højdemeter bliver Born Fondo et hårdt løb, men det bliver også
et af dine sjoveste cykelløb. Løbet er på 4 runder. Du kan også vælge at køre 1, 2 eller 3 runder.
Du får tidsnotering for hver enkelt runde.
Hver runde har denne højdekurve:
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Rejse & Overnatning
Nemt og Enkelt

Vi sørger for at bestille færge, overnatning og
startplads til dig. Det gør din deltagelse i Born
Fondo både nem og billig. Vores dejlige feriesteder ligger mindre end 700 meter fra Born
Fondos startsted i Gudhjem.

Skønne feriesteder
i Gudhjem
Priseksempler

Feriehus

Dobbeltværelse

• Dejligt feriehus			
• Færge Ystad-Rønne med bil		
• Strømforbrug og rengøring		
• Deltagelse i Born Fondo
• 2 nætter: Pris pr. person 1.395,• 3 nætter: Pris pr. person 1.495,• 4 nætter: Pris pr. person 1.595,-

• Værelse med havudsigt
• Færge Ystad-Rønne med bil
• Morgenmad alle dage
• Deltagelse i Born Fondo
• 2 nætter: Pris pr. person 2.295,• 3 nætter: Pris pr. person 2.695,• 4 nætter: Pris pr. person 2.895,-

Når I er 4 personer

Vær opmærksom på:

Når I er 2 personer

• For medrejsende, der ikke ønsker at deltage i Born Fondo, byder vi på gratis brunch på en hyggelig café i Gudhjem, hvor der er mulighed for at nyde cykelløbet fra første række.
• Er I en cykelklub, firma eller flere end 4 personer, sammensætter vi gerne et særligt tilbud til jer.
• Bjergenkeltstarten har et tillæg på kr. 95. De første 150 tilmeldte hos Team Bornholm til Bjergenkeltstarten får dog deltagelsen gratis. Begge løb har et højt sikkerhedsniveau – ex er ruterne
afspærrede for anden trafik.
• Der er et begrænset antal deltagerpladser, tilmeld dig derfor allerede i dag, så du er sikret plads
i Born Fondo 2019.
www.bornfondo.dk
Facebook: bornfondo

A/S TEAM BORNHOLM
Ndr. Kystvej 34 · DK-3700 Rønne
Tlf.: +45 5695 8566 · info@teambornholm.dk

www.teambornholm.dk/bjerg

