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Bornfondo viste sig fra sin hårdeste side
Af Kasper Rasmussen 

CYKLING 
Søndagens styrkeprøve i de bornholmske 
bjerge omkring Gudhjem blev formentlig den 
hårdeste i Bornfondos seksårige historie. 

De næsten 700 cykelryttere blev igen og 
igen pisket op ad øens stejleste bakker på en 
dag, som var præget af hård vind, regn og 
temperaturer helt nede omkring de 10 grader. 
Det kunne nemt aflæses på rytternes grimas-
ser, efter hver af de fire omgange på den lige 
godt 30 kilometer lange rundstrækning. 

Anden del af navnet Born Fondo er itali-
ensk, og betyder frit oversat udfordring, og 
man må i høj grad sige, at søndagens løb le-
vede op til sit efternavn. 

De barske vejrforhold tvang mange rytte-
re til at give op inden målstregen. Jesper 
Kraul fra arrangøren Bornholms Cycle Club 
mener, at deltagerne formentlig vil huske 
løbet resten af livet.

– Det må være noget af det hårdeste, ryt-
terne nogensinde har kørt. Den kraftige vind 
prægede konstant ruten, og de korte ned-

kørsler gav stort set ingen pauser. I det vejr 
har det vel været som at køre tre-fire omgan-
ge ekstra, siger Jesper Kraul.

Han var selv vidne til, at mange måtte op-
give. 

– Der er flere, som måtte udgå med kram-
per. Hver gang rytterne kom forbi målområ-
det var det tydeligt, at de kæmpede virkelig 
hårdt for at gennemføre, fortæller Jesper 
Kraul. Der ærgrer ham, at løbet blev afviklet 
under så barske forhold. 

– Det voldsomme vejr betyder også, at 
mange ryttere ikke bliver i målområdet og 
hygger sig, sådan som vi ellers har lagt op til. 
Men de kommer da til at kunne huske løbet, 
det er der ingen tvivl om, siger Jesper Kraul. 

Løbet bliver af arrangørerne beskrevet 
som Danmarks svar på verdens største moti-
onscykleløb, det franske La Marmotte, mur-
meldyret, der har mål på Alpe d’Huez. Selv-
om bakkerne i og omkring Gudhjem ikke 
helt kan sammenlignes med det berømte 
bjerg, så betød søndagens vejr, at ruten var 
næsten lige så udfordrende som den i de 
franske alper.

Jesper Kraul (tv) og Anders Cort fra fra arrangøren Bornholms Cycle Club, har haft en travlt week-
end med omkring 700 deltagere. Foto: Jens-Erik Larsen. 

Jesper Kofod Andreasen på vej op ad Brøddegade, foran sidste års vinder Morten Laustsen, efter at have tilbagelagt de godt 120 kilometer i området omkring Gudhjem i hård vind og regn, som sat-
te sit tydelige spor i ansigterne på årets deltagere af Bornfondo. Foto: Jens-Erik Larsen. 
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Jesper Andreasen i dobbelt triumf:  
Det har været en god weekend
Af Kasper Rasmussen 

CYKLING 
BHS-Almeborgs Jesper Kofod Andreasen sat-
te i weekenden en tyk streg under, at der er 
markant forskel på skrappe motionsryttere 
og vaskeægte konkurrenceryttere som ham 
selv, der kører på et kontinentalhold. 

Lørdag slog Jesper Kofod Andreasen Mag-
nus Corts rekord på den klassiske bjergen-
keltstart fra Vang til Hammeren. Og søndag i 
Gudhjem kørte 31-årige Andreasen først 
over stregen, efter at have tilbagelagt de 123 

kilometer i tiden 3 timer 37 minutter 33 se-
kunder på en rute, der var præget af hård 
vind, slud og temperaturer omkring de 10 
grader. 

Det svarer til en gennemsnitshastighed 
på 34,6 kilometer i timen.

– Jeg vandt spurten overraskende suve-
rænt, for de kørte faktisk rigtig godt de an-
dre, der var med oppe foran, siger Jesper An-
dreasen. 

Sidste års vinder Morten Laustsen blev 
nummer to, efter at han og Andreasen længe 
havde kæmpet ude på ruten. 

– Jeg kunne godt se på ham, at han var lidt 
træt til sidst. Jeg havde også selv brugte ben 
efter den hårde vind derude. Men da jeg gav 
det sidste, forsvandt han fra hjulet, og så lyk-
kedes det, siger Jesper Kofod Andreasen. 
Han er alt i alt godt tilfreds med weekenden. 

– Jeg er specielt glad for, at jeg satte rekord 
i enkeltstarten. Det var det vigtigste, for den 
er sjov at have de næste år. Det har været en 
god weekend, det kunne vel ikke være meget 
bedre, griner Jesper Kofod Andreasen. 

Cort lykønsker Jesper Andreasen 
med rekorden

Af Kasper Rasmussen 

CYKLING 
Jesper Kofod Andreasen satte lørdag alle 
konkurrenterne vægs på den klassiske 
bjergenkeltstart, hvor han med medvind 
drønede gennem de 8,3 kilometer fra 
havnen i Vang og op til fyret på Hamme-
ren i tiden 12,39 minutter. 

Dermed slog BHS-Almeborg-rytteren 
Magnus Corts tidligere rekord fra 2011, 
som lød på 13,21 minutter. Cort var ju-
niorrytter da han satte tiden. 

– Det er da lidt træls, at han nu har ta-
get rekorden. Den har været sjov at have, 
men jeg vidste jo også godt, at den kunne 
blive slået. Så gammel var jeg jo heller ik-
ke dengang, jeg satte den, siger 26-årige 

Magnus Cort. Han lykønsker Jesper Kofod 
Andreasen med den flotte tid. 

– Det er i orden, at det er Jesper, der ta-
ger den. Stort tillykke til ham. Det er en 
god tid, han har sat, og den kan nok stå 
længe, tilføjer Cort. 

Efter lørdagens sejr sagde Jesper Kofod 
Andreasen, at det nu er op til Cort, om 
han vil forsøge at få rekorden tilbage.

– Det kunne da være sjovt. Men det bli-
ver nok svært. Det skal jo passe både med 
min kalender og med vinden, men man 
skal aldrig sige aldrig, lyder det fra Mag-
nus Cort. Hans næste opgave er det fran-
ske etapeløb Criterium du Dauphiné i be-
gyndelsen af juni, og siden handler det 
om de sidste forberedelser til Tour de 
France. 

 i Bornfondo resultater
 
Mænd top-10: 
1. Jesper Kofod Andreasen. Tid: 3:37:33 

2. Morten Vogt Laustsen. Tid: 3:37:36

3. Danny Jonasson. Tid: 3:37:46

4. Anders Laustsen. Tid: 3:41:44

5. Søren Christensen. Tid: 3:43:52 

6. Jamie Jones. Tid: 3:44:26

7. Martin Lundgaard. Tid: 3:44:27

8. Jakob Kaarlund. Tid: 3:44:37.

9. Christian Petersen. Tid: 3:44:43  

10. Henrik Sass. Tid: 3:44:49

Kvinder top-10: 
1. Victoria Ahrenkiel Walther. Tid: 4:03:24

2. Heidi Ahrenkiel Walther. Tid: 4:03:46

3. Bjørk Dorthea Kazanowswka Jørgensen.  
Tid: 4:13:23

4. Elaine Petersson. Tid: 4:31:29 

5. Malene Hansen. Tid: 4:31:33

6. Trine Rubæk. Tid: 4:40:26

7. Line Marboe Kristensen. Tid: 4:45:05 

8. Anette Strøbæk. Tid: 4:46:29

9. Marianne Madsen. Tid: 4:46:35

10. Lene Mertins. Tid: 4:47:08 
Magnus Cort mener, at Jesper Andreasens nye 
tidsrekord kan stå i mange år. Arkivfoto. 

Jesper Kofod Andreasen er godt tilfreds med weekenden og specielt lørdagens rekord på enkeltstarten. Foto: Jens-Erik Larsen. 


