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Bornholm Rundt havde en flot fremgang:

Flere end 1.100 cyklede  
en svedig tur øen rundt

Bornholm set  
fra en tandemcykel

 
 
Af Holger Larsen 
Fotos: Allan Rieck

MOTION
Bornholm Rundt cykelløbet søndag havde 
næsten 100 deltagere flere end sidste år, og 
det markerer sig dermed positivt i forhold til 
andre løb og cykelløb, hvor tendensen ellers 
har været tilbagegang.

Der var 1.146 tilmeldte mod 1.060 sidste 
år. Så Claus Clausen, eventmanager og for-
mand for den arrangerende klub, Viking At-
letik, erklærer sig godt tilfreds.

– De fleste andre events går tilbage, fordi 
der er så mange arrangementer. Så det er 
godt at have en lille fremgang. Vi tjener lidt 
penge til udvikling af vores idræt, men 
Bornholm som helhed tjener også på det, si-
ger han.

Claus Clausen vurderer, at omkring 70 
procent af deltagerne i motionscykelløbet 
kommer udefra.

– Arrangementet bidrager med 700-800 
gæster samt deres pårørende. Så det giver 
måske 1.000 turister, og de fleste af dem 
kommer, fordi de skal være med i Bornholm 
Rundt, tilføjer han.

De fleste kommer fra det øvrige Danmark, 
men også en del tyskere og svenskere samt 
nordmænd og polakker er med i feltet.

Plads til alle
Det blev en varm tur, men også en hurtig tur 
– i hvert fald for dem, der ville køre hurtigt.

– Vejret har været fantastisk, og vindret-
ningen har været gunstig, fordi vinden kom-
mer fra sydøst, hvilket betyder, at rytterne 
har lidt sidevind på vej til Dueodde, derefter 
er der medvind hele vejen op til Hammers-

hus, hvorfra det går meget nedad mod Røn-
ne, siger Claus Clausen.

De første var i mål allerede efter to timer 
og 36 minutter for de 103 km, og de kunne nå 
hjem til frokost.

De lette racercykler var dominerende i 
målområdet på Louisenhøj i de første timer. 
Men senere på dagen kom der også andre cy-
keltyper i mål.

– Tidsgrænsen er kl. 18. Der er altid no-
gen, der kommer ind efter kl. 17. De tager det 
som en hyggetur og tager sig god tid ved de-
poterne. Der skal være plads til det hele, og 
det er i virkeligheden måske det, der er 
Bornholm Rundt. Det er ikke et konkurren-
celøb, men et løb, der går ud på, at man skal 
have det sjovt og hyggeligt og få en god na-
turoplevelse, siger Claus Clausen.

35
Bornholm Rundt cykelløbet er blevet 
afviklet i 35 år. 
I de første 31 år stod Bornholms 
Cyklistforbund for arrangement.
Viking Atletik har været arrangør siden 
2016.

Jan Erik Jensen og Pernille Torst Jensen med deres specialbyggede tandemcykel.

– Lad os tale med svenskerne derov-
re.

Bornholms Tidendes fotograf og 
journalist sætter kursen mod de to, 
der står i umiskendelige svenske 
farver – for blot at finde ud af, at de 
to taler dansk.

– Vi har boet i Jönköping i Sverige 
i 11-12 år, så vi er faldet til som sven-
skere, og vores børn bor i Sverige, 
forklarer Pernille Torst Jensen og Jan 
Erik Jensen.

Parret kommer fra Sjælland og 
mødte hinanden på Samsø. Så der er 
flere øer ind over, nu hvor de er på 
Bornholm.

– Vi valgte at tage hertil i en uge, 
for vi havde ikke været her, siden vi 
for 35-40 år siden var her med sko-
len. Nu var det tid til at se Bornholm 
igen. Vi har kørt 300 km i løbet af 

ugen rundt på Bornholm, og så tog 
vi turen på 100 km i dag. Så vi har set 
en stor del af øen, og den er flot.

Hvordan var det så at køre Born-
holm Rundt for første gang?

– Det var fint. Gode depoter på de 
rigtige tidspunkter, og jeg synes, det 
er fint, at man ikke tager tid. Så bli-
ver der ikke noget ræs, og alle kan 
være med.

Kommer I igen?
– Det kunne sagtens ske. Hvis I 

kan love godt vejr.
Pernille Torst Jensen og Jan Erik 

Jensen kører på en tandemcykel, der 
er blevet specialbygget til de to. De 
gennemførte turen på godt fire ti-
mer.

– Vi har også trænet en del og er i 
rigtig god form, og det er et godt kø-
retøj, siger Jan Erik Jensen om cyk-
len. hol

Der var smil og glæde, når cyklisterne nåede til målet i Rønne, hvor der ventede medaljer, deref-
ter fotografering, levende musik og noget at drikke og spise.

 º Arrangementet  
bidrager med 700-800 
gæster samt deres  
pårørende. Så det giver 
måske 1.000 turister, 
og de fleste af dem 
kommer, fordi de skal 
være med i Bornholm 
Rundt.

 Claus Clausen, 
eventmanager og 
formand for Viking Atletik
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Rekordmange foreninger 
samlet i Østerlars
Af Jakob Marschner

FORENINGSLIV
Med 27 deltagende foreninger satte lørda-
gens Fritidsfestival i Multihuset i Østerlars 
nok en gang rekord i at præsentere mest mu-
ligt af Bornholms mangfoldige foreningsliv.

Folk & Fæ spille folkedansmusik, to dre-
jeskiver snurrede i gården, og børnene kun-
ne hygge sig i et boldbassin og på en kæmpe 
hoppepude. Blandt meget, meget andet.

– Vi vil gerne præsentere Multihuset og 
vise, hvad vi har at tilbyde, siger formand 
Lars Greve om Multihuset, der i år stod bag 
arrangementet for fjerde gang.

– Det giver rigtig meget at møde nogle an-
dre end dem, som man ser til hverdag, og 
komme ud og se hvad andre laver. Vi ser hel-
digvis også, at folk begynder at arbejde sam-
men på tværs i huset, og det er jo ønske-
drømmen.

– Fritidsfestivalen har både et internt og 
et eksternt sigte. Den bygger os op internt, 
men det primære sigte er at gøre opmærk-
som på Multihuset over for resten af øen. Vi 
har plads, lige meget om man er to eller tre, 
eller om man er en gruppe på 30, siger Lars 
Greve.

Med konkurrence fra flere andre større 
arrangementer lørdag kom fritidsfestivalen 
lidt stille i gang i forhold til tidligere år.

– Vi kunne godt ønske os lidt flere men-

nesker. Men det plejer gerne at starte lidt 
langsomt, og så kommer folk hen omkring 
middag, siger Lars Greve.

– Det er måske lidt lånte fjer at kalde det 
en festival, når det nu kun varer en dag. Vi 
har faktisk også tænkt på at starte med et 
musikarrangement om fredag, men i dag 
har vi dag to bands plus Folk & Fæ på, siger 
han.

Det flotte vejr blev benyttet til hygge udendørs på græsplænen. Foto: Allan Rieck

Også indendøre viste foreningerne, hvad de kunne tilbyde. Foto: Allan Rieck

Vi vil gerne præsentere Multihuset og vise, 
hvad vi har at tilbyde, siger formand Lars Gre-
ve om Multihuset, der i år stod bag arrange-
mentet for fjerde gang. Foto: Allan Rieck

Far og datter-tur
Den rutinerede bornholmske cykelrytter John Marfelt cyklede søndag Born-
holm Rundt med sin 12-årige datter Sasja.

– Det er første gang, jeg er med. Det var sjovt og hårdt, siger Sasja.
– Det var sjovt at få Sasja med. Vi talte om det allerede sidste år, men da fik 

hun ikke trænet til det. I år har vi fået mange kilometer i benene, og vi har 
været i træningslejr på Mallorca, fortæller John Marfelt.

Tiden blev fire timer og fem minutter og var dermed med bred margin 
under de fem timer, man havde talt om på forhånd.

John Marfelt har cyklet Bornholm rundt 17-18 gange. Men går gerne efter 
de lidt længere løb og har tidligere i sommer cyklet Sjælland Rundt for 40. 
gang, oplyser han. hol

Familiehold
Kim Pedersen og Malte Kure er begge vokset op på Bornholm, men bor nu i 
København.

– Det er en tradition, at vi kører sammen på Maltes familiehold. Det har vi 
nok gjort i 10 år. Vi har prøvet lidt af det hele. Både at køre alt, hvad vi kan, og 
som i dag at køre og nyde solskinnet, siger Kim Pedersen.

Var det ikke en varm tur?
– Jo, især op ad bakkerne. Men det er først, efter at vi er kommet i mål, at 

vi for alvor mærker varmen.
– Og så da jeg punkterede, så vi skulle have lappet cyklen, supplerer Malte 

Kure.
Stoppede de andre og ventede på dig?
– Ja, vi tog alle et pitstop i fem-ti minutter, og så fik vi lappet cyklen. hol

Kim Pedersen og Malte Kure har taget turen sammen flere gange.

John Marfelt cyklede søndag Bornholm Rundt med sin 12-årige datter Sasja.


