Historien om cykelløbet Bornholm Rundt
fra årene op imod 1890-erne til 2022

Deltagerne i Bornholm Rundt 1936 ved Aakirkeby Idrætsforenings Sommerfest

Starten i 2021 på Tornværksvej.

ornholm Rundt har i
årernes løb været kørt
i mange forskellige afskygninger.
I årene op mod år 1900
dyrkede man cykelsport i
på Bornholm, både på landevej og på banerne ved
Stampen og i Almindingen.
(Tidligere beskrevet i BCCNYT, red.) Der afholdtes
også landevejsløb, og særlig ”Bornholm Rundt” var
meget yndet. Hvordan disse dengang blev arrangeret og kørt, fortaber sig i
tidens glemsel.

B

Før start i 1929. Nr. 2 af rytterne fre venstre, Poul Aaby Svendsen - senere formand for
AaIF 1940 - 1972 - blev nr. tre i løbet.

Men i hvert fald blev der kørt Bh. Rundt i 1896 med
13 ryttere, som Jens Olsen, Allinge vandt foran fire
københavnere. Samme Jens Olsen blev året efter
første officielle danske mester på landevej. (I 1895
lagde man første gang mærke til Olsen ved løbene
på cykelbanen i Almindingen, hvor han vandt et løb).

Gudhjem mod Allinge gik ind over bakkerne. Vejene var
elendige til cykelløb. Bedst var vejen fra Rønne til Aakirkeby. Der var udsat faste kontroller samt enkelte kørende,
for man skulle passe på, at ikke for mange hang bag i en
lastbil op ad bakkerne. …

Men efter en lang og død periode indenfor cykelsporten fandt man på sidst i 1920-erne og 1930-erne at
genoplive cykelløbet Bornholm Rundt i forbindelse
med Aakirkeby Idrætsforenings sommerfester, som
blev det store trækplaster ved disse lejligheder.
Den legendariske lokalhistoriker, Werner Hansen
skriver i AaIFs 50 års jubilæumsskrift om disse cykelløb.

Om løbet 20. september 1931 hedder det i et referat:

Det første Bornholm Rundt arrangeret af AaIF løb af
stablen 1929, og Werner Hansen beretter om løbet:
Starten foregik fra torvet kl. 9.00 om morgenen og blev
overværet af en masse mennesker. Borgmester N. Nissen
var en myndig starter. Der blev kørt på almindelige
”turistcykler” og rytterne blev startet med 5 min. mellemrum – hvilket man gjorde de første år. Ruten gik over Pedersker til Nexø og videre langs vandet nordpå. Men på
det tidspunkt eksisterede strandvejen ikke, så vejen fra

Over alt stod folk på ruten for at heppe rytterne op til dåd.
Løbet, der var på 110-115 km, blev i 1930 vundet i tiden 5
timer og 20 sek., men denne gang gik det meget stærkere.
Vinder blev den 18-årige snedkerlærling Poul Christiansen
i tiden 4:05:50 og Hejmer Mejdahl nr. 2 i 4:06:16. Mejdahl
skullle senere blive løbets vinder fire år i træk. Også denne
gang blev rytterne sendt afsted med 5 min mellemrum.
For de unge mennesker blev dagen glædelig ikke blot på
grund af de smukke resultater (25-30 km i timen), men
også på grund af den interesse Aakirkebys borgere viste.
To ryttere udgik dette år af løbet.
Rutebeskrivelse:
Aakirkeby – Pedersker – Poulsker - Nexø – Svaneke
– Listed – Gudhjem – Allinge – Hasle – Rønne – Aakirkeby. I alt 120 km. (De 120 km er nok i overkanten.
Men på det tidspunkt var
strandvejen på østkøsten
ikke bygget, så man har
måttet køre ind i landet for at
komme til Allinge. Derfor de
flere km. end vi i dag forbinder med Bh. Rundt, red.).

I 1931 startede cykelløbet foran rådhuset. Cyklerne var stadig turistcykler, og cykelbeklædningen kun i enkelte tilfælde sportspræget.

I 1932 blev løbet vundet af
Helmer Majdahl under stor
begrejstring fra tilskuerne efter andenpladsen året før.
Der var 24 startende, men
kun 14 gennemførte. En Ancher Larsen fik ekstra hyldest, fordi han klarede en

tredjeplads, selv om han måtte
stoppe fem gange for at pumpe
cyklen, og en enkelt gang måtte
have lappegrejerne frem!
I 1933 stillede 19 ryttere til start
hvoraf 15 ”kom hjem”. Vinder
blev igen Mejdahl i 3:33:55.
Mejdahl blev igen vinder i 1934 i
3:13:20, men en københavner,
Knud Jacobsen, som deltog
uden for konkurrence, kørte på
3:04:18. Ud af 23 startende fuld1934. Nu optræder samtlige ryttere i ”cykeltøj”.
førte de 19. Dette år arrangeredes også et oldboysløb, Aakirkeby - Lobbæk og retur. I AaIFs jubilæumsskrift nævnes samtlige kontrollører (!) - i alt 14 fordelt på de forskellige byer samt de ”flyvende”.
Det var igen Mejdahl som vandt 1935-udgaven, som
blev meget spændende. 24 mand var tilmeldt, og 20
stillede op. Fotograf Kaare Rasmussen, som tog billederne den gang, nåede igen at få foreviget deltagerne.
Mejdahl - nu Stud. polyt. - skulle denne gang slås for
sejren. En Carl Olsen, Allinge havde ofret megen tid
på træningen, og i Allinge var der kun 7 sek forskel
på de to. Men Mejdahl vandt i tiden 3:19:50 mod Olsens 3:21:23. Det var lidt dårligere end året før, men
ruten var blevet et par km længere, og det blæste
meget.
Bornholms Tidende skriver om Bornholm Rundt den
18. august 1935:
Aakirkeby torv var som sædvanlig sort af mennesker, da
Kaare-Rasmussen stillede sit apparat op for at forevige
deltagerne i det 6. cykelløb Bornholm Rundt. 24 mand var

Helmer Mejdahl firedobbelt vinder
af Bornholm
Rundt i
1930-erne

anmeldt, og af dem startede 20. De sidste tre års vinder
Helmer Mejdahl stillede op som favorit, men man vidste,
at Carl Olsen fra Allinge, der havde lagt et stort arbejde i

1935. Cyklerme begunder at ligne den tids racercykler. Foto velvilligst lånt på hjemmesiden Bornholmske Billeder ved Bornholms Museum.

fortræningen, ville blive ham en hård nød at knække. Og
det kom til at passe der stod en rasende kamp mellem
disse to glimrende cykelryttere. I Allinge var forskellen kun
7 sek. og først på de sidste mil lykkedes det Mejdahl at få
et forspring på 1½ min. Vindertiden blev 3 timer 19 min.
50 sek. det var ca. 6 min. dårligere end i fjor, men ruten
var denne gang nogle kilometer længere, og desuden havde rytterne en strid modvind at bekæmpe fra Nexø til Allinge.
Løbets store overraskelse var, at den 43-årige snedker
Jørgen Jensen, Aakirkeby kom ind som nr. 4 i den fine tid
af 3 timer 35 min. 30 sek. I sandhed en glimrende præstation.
Mange måtte opgive, det gjorde imidlertid ikke løbets veteran L.V. Kuhre, Østermarie, der troligt holdt anstrengelserne ud og fuldførte løbet i tiden 4 timer 41 min. Et resultat en 53-årig mand kan være stolt af.
Løber foregik ellers uden uheld af nogen art.
Præmierækken kom således til at se sådan ud:
1: Helmer Mejdahl
3:19:50
2: Carl Olsen, Allinge
3:21:23
3: Hans Aage Westh, Østermarie
3:30:20
4: Jørgen Jensen, Aakirkeby
3:35.30
5: Børge Munch, Vestermarie
3:41:45
6: Knud Kuhre, Rønne
3:45.29
På det tidspunkt blev cyklerne mere avanceret og begyndte at ligne den tids racercykler.
Avisen melder, at Idrætsforeningens sommerstævne
blev en kæmpemæssig succes med 1800 mennesker, som overværede opløbet i cykelløbet samt de
øvrige sportskampe og opvisninger.
Året efter i 1936 måtte Mejdahl se sig slået. Man havde nu tilladt udefra kommende ryttere at deltage i løbet, og en Ejnar Semper Pedersen fra København
vandt i ny rekordtid 3:12:29
Også i 1937 blev det til ny rekord - igen af Semper
Pedersen i tiden 3:10.
I 1938 var løbet delt i to klassen. Bornholms Cycle
Club var startet. (Her skal indskydes, at det ikke har
noget at gøre med vore dages BCC. Faktisk var det
historiens nr. to cykelklub med det navn) og cykelløb
blev en dagligdags ting. Klubben kørte nu på racercykler. I ”turist-klassen” foregik det formentlig stadig
på almindelige cykler.

En ny æra
Der skulle gå 10 år efter krigen før cykelløbet igen
kom på programmet ved AaIFs sommerfest i 1949.
Denne gang - og for første gang - med kvindelige
ryttere. I Bornholms Avis hedder det:
Cykelløbet Bornholm Rundt var sommerfestens største
attraktion. Og givet er det, at genoptagelsen af cykelløbet
vakte fornyet interesse for de årlige fester. Over hele øen
stod der folk for at følge løbet ligesom i de gode, gamle
dage.
16. startede og 11 kom igennem. Veteranen Carl Olsen fra Rutsker vandt i tiden 3:22:40 - 25 min bedre
end nr. to! Men det var i nogen grad damerne, der
stjal billedet. En Minna Jensen fra Aaker blev nr. 6 i
3:58:34. Hun havde travlt med at komme i mål, for
hun skulle med i en håndboldkamp. Bodil Jensen
blev nr. 9 og Marie Jensen nr. 10. (Mon Minna og
Marie Jensen var søstre, red.?).
Trods successen med cykelløbet 1949 var interessen
for cykelløb ved sommerfesterne dalende de efterfølgende år. For at bøde på det, arrangerede man i
1950 samtidtg et knallertløb. Meningen var en konkurrence mellem cykler og knallertter, men da knallerter kun måtte køre 30 km/t blev det ikke til megen
konkurrenc. Det viste sig, at man var stort set lige
hurtige. Distancen var nu justeret til 98 km.
I 1953 deltog kun syv cyklister på almindelige cykler. I
årene op til 1958 ser det ud til at cykelløbet var lagt i
mølpose.
Men i 1957 bliver jo vore dages Bornholms Cycle Club
stiftet, hvilket resulterer, at Bornholm Rundt igen bliver
taget på programmet i 1958 ved Aaifs sommerfester.
Syv ryttere startede på den 93 km lange strækning, hvor
vejnettet nu er blevet betydeligt ændret og forbedret bl.a. med strandvejen på østsiden af øen. En Jørgen
Jensen fra Almegårds kaserne vinder i 3:02:46 efterfulgt
af Ole Hjort - en af BCCs første medlemmer.

I 1939 overtog cykelklubben løbet. Politimesteren
havde forlangt, at løbet skulle være afviklet inden kl.
9 om søndagen, så rytterne skulle tidligt på den morgen. Der blev denne gang kørt i tre klasser. En B- og
en C-klasse foruden en Turistklasse.
Og da 2. verdenskrig brød ud, blev der ikke mere kørt
cykelløb, bl.a. grundet mangel på cykeldæk til den
slags ”udskejelser”.
Ole Hjorth i midten. Foto fra BCCs allerførste cykelløb d. 8.
september 1957.

I 1959 var der 14 ryttere til start, hvor favoritten, Bent
Ole Hansen og to andre styrtede ved Hasle. Bent Ole
måtte under lægebehandling. Samme Bent Ole ses
stadig på raceren her i 2022 - når ikke lige han skal
spille tennis ...
Første gang Bornholm Rundt bliver nævnt i BCCs 25
års jubilæumsskrift er i 1960:
Den 26. juni 1960 afviklede klubben cykelløbet Bornholm
Rundt. (Med 12 ryttere, red.) Der kørtes kun i en klasse, og
af hensyn til den lange distance var aldesgrænsen sat til
16 år. Det vil sige, at løbet ikke blev afviklet under hensyntagen til DCUs regler om klasseinddeling, max. distanscer
m.v. Vinder blev Knud E. Reichel (som året før kørte som
juniorrytter, red.) Nr. to Leif Mattesen og nr. tre Per Ole
Funch. Vindertiden for de ca. 100 km blev 2:35:25.
I Bornholms Tidende oplyses det bl.a., at feltet fulgtes
nogenlunde ad indtil Ypnasted, hvor fire ryttere skilte
sig ud. De fulgtes ad til mål hvor K.E. Reickel vandt
spurten.
I 1961-udgaven Bh. Rundt stillede 19 til start og 10
gennemførte. En Per Bentzen vandt foran Reichel sidste års vinder. BCCs kommende A-rytter, Birger
Nielsen kørte som junior og blev nr. 3. Karsten Kaas
Hansen blev firer og Flemming Jensen femmer
(senere direktør af Sommerfugleparken, red.)
Efter 1960 nævnes Bornholm Rundt ikke igen i BCCs
25 års jubilæumsskrift før 1967, men i 1964 nævnes
det i Bh. Tidende, at en Per Henning Nielsen (skal
nok være Hansen, red.) vandt løbet for anden gang i
træk, så man må dog formode, at man har fortsat
med at køre løbet indtil da.
I hvert fald bliver det nævnt i Bh. Tidende, at løbet
ved Sommerfesten 1969 var det 6. i træk!

Gert Madsen på et billede fra Indledningsløbet
1965. I 1967 bliver han
klubbens anden A-rytter.

kende hedt, som tilfældet var, er det kun de virkelig stærke, der kan være med.
Og det fik man til fulde bevis for, at Gert Madsen hører
med til disse. Han var så absolut feltets mest dominerende rytter, og det var alene hans skyld, at det ikke lykkedes
for de svenske deltagere at få nogle af deres ryttere med i
det afgørende udbrud.
Der var altså deltagelse af både svenske ryttere samt
fra DCR i København.
Derudover blev der kørt et juniorløb over 50 km. En
DCR-rytter vandt med den kommende bornholmske
storrytter Verner Westerdahl på trediepladsen. Foruden også nogle begyndere.
Der var hundredevis tilskuere på ruten for at følge

I jubilæumsskriftet står at læse en kort
stykke fra 1967:
Her fik vi endelig Gert Madsen at se fra
hans bedste side. Det var ham, som skabte Bornholm Rundt, men Per Henning
Hansen var for snu i spurten, og Gert måtte nøjes med andenpladsen.
Der var ikke plads til referatet fra løbet
i mandagens Bh. Tidende. Til gengæld
havde Erik Nielsen, BCCs daværende
formand og kommende sportsjournalist
i Bh.Tidende et flot referat dagen efter.
Her et lille uddrag:
Alle som én var deltagerne i Bornholm
Rundt enige om, at de bornholmske bakker er slemme, og når det tillige er trykBornholm Rundt 1960

Starten på
Bornholm
Rundt 1969.
Midt i billedet
Gert Madsen.

slagets gang, og bag feltet var der en flere hundrede
meter lang bilkortége, hvilket virkede meget hemmende for løbsledervognene, når disse skulle frem for at
vise vej. Der var endda flere, der forsøgte at genere
på groveste maner. Dette håber man i BCC er et engangstilfælde. (Det var nok før, man begyndte at anvende ”flagsvingere”, red.)

Havn - cykelklubben Fix i Rødovre - fri af føregruppen. Men ved godt samarbejde mellem Gert Madsen
og den nye stærke bornholmske Verner Westerdahl
lykkedes det at indhente ham. Gert Madsen vandt så
spurten foran Havn - og med Westerdahl tre sek. efter på tredjepladsen. Westerdahl kørte i B-klassen og
det blev til en suveræn sejr der.

I 1969 står BCC igen for cykelløbet Bornholm Rundt i
forbindelse med blomsterfesten i Aakirkeby. I BCCs
jubilæumsskrift hedder det et ”Faxe-Koral løb” og er
et åbent løb med deltagelse af flere sjællandske og et
par jyske klubber.
Bh. Tidende skriver, at det blev et meget spændende
og velgennemført løb. Og prikker over i-ét blev, at
Gert Madsen blev endelig vinder efter et af de mest
spændende landevejsløb, der er afviklet i klubbens
historie.
Hele 40 ryttere stillede op i det forholdsvise korte løb
på 98 km, og igen blev Ypnasted i modvind delvis
afgørende. Kun de stærkeste formåede at holde sig i
front. Kort efter Rønne mod Aakirkeby var kun fire
ryttere i spidsen bl.a. med BCCs Gert Madsen. Samme Gert Madsen vandt spurtopgøret over en ABC-er,
Henrik Hall - begge i tiden 2:39:25.
Juniorerne kørte et noget kortere løb. De drejede fra
ruten i Gudhjem og kørte direkte mod Aakirkeby over
Østerlars og Almindingen. De to bornholmske deltagere Bent K. Hansen og Carsten Markussen blev nr.
to og fire.

Løbet var et åbent løb med deltagelse i alle fire seniorklasser med ryttere både fra Sjælland og Sverige.
Derudover juniorklasse og ungdomsklasse som kørte
30 km og fire drengeklasser. Sidstnævnte kørte kun
10 km. Alle sidstnævnte kørte enkeltstart. Blandt juniorerne blev BCCs Bent Krøjer Hansen nr. fire efter tre

Igen i 1970 stod BCC igen for cykelløbet ved sommerfesten. Og igen var bornholmske Gert Madsen
med i forreste geled. Denne gang kørte han for cykelklubben Hvidovre CK.
Da der manglede omkring 23 km kom en rytter, Jens

I Tidendes referat fra d. 19. juli 1982 er et foto fra løbet,
hvor BCCs Kim Mortensen og oldboys Poul Munch føre
feltet an.

I 1982 og stadig i forbindelse med Aaifs sommerfest
blev ruten ændret grundet sikkerheden i byerne. Man
blev ledt uden om Rønne, ved fra Aakirkeby (?) at
køre ad Almegårdsvej til Haslevej over Svalhøj, Rutsker, Olsker og gennem Allinge, Rø over Bobbebrædderne til Gudhjem og videre til Nexø, Snogebæk, Pedersker og til mål i Aakirkeby.
Der var deltagelse af en stor del ryttere fra det øvrige
land, og en B-rytter, Kim Kure fra Århus vandt og
kunne rykke op i B-klassen!
De bornholmske ryttere vandt ikke én eneste klasse.
Den nu 33 årige Gert Madsen, tidligere BCC, som nu
kørte for Hvidovre, blev nr. 2 i B-klassen.
BCCs på det tidspunkt formand, Arne Jensen (han
havde netop ovetaget posten samme år efter Bodil
Munch. red.) var den første, som måtte slippe feltet.
Han fuldførte alligevel i ensom majestæt.
Dagen før havde drenge-, damer- og ungdomsryttere
samt Oldboys kørt enkeltstart. Kun BCCs Jan Jensen
i juniorklassen opnåede præmie - én ud af ialt 25 - for
en andenplads.
I 1983 deltager små 100 ryttere fra ind- og udland, og
i 1984 stillede 32 ryttere til start - heaf 15 gæster fra
Ordrup. Løbet var slutningen på den bornholmske
cykeluge - en hektisk uge ifølge Bh. T.
Kim Mortensen bedyrede, at det var sliddet værd.
Man havde oprettet mange nye kontakter, og deltagerne havde været godt tilfreds med arrangementerne.
Et koriosum: Ved enkeltstarten på 10 km lørdag
vandt den senere prof-rytter, Bo Hamburger ældste
drengeklasse i tiden 23:55 min.
1985
I årene midt i 1980-erne afholdt BCC de bornholmske
cykeluger med flere forskellige løb, som kulminerede
med Bornholm Rundt om søndagen.
Lørdagen var helliget enkeltstarter og i 1985 vandt
John Marfelt Begynderklassen i 54:00 min for de 32
km.
BCCs Ricky Mortensen i ædste drenge, som kørte 12
km, blev nr. tre.
Søndagens Bornholm Rundt havde fået navnet
”Bornholms Tidendes Bornholm Rundt”, hvorfor der
da også var en længere artikel i mandagsavisen.
BCCs 38-årige Nils Pedersen blev tildelt titlen som
Bornholms bedste den dag. Han kørte ind på en samlet 7.-plads og nr. 2 i oldboysklassen. Samme Nils
havde tidligere været både kasserer og redaktør af
klubbladet i BCC.
Igen i 1986 hed løbet ”Bornholms Tidendes Bornholm
Rundt”. Løbet blev det sidste licensløb Bh. Rundt og
som BCC kom til at stå for.
På avisens forside konstanteres det, at løbet blev et
sportsligt og et særdeles vellykket arrangement, der
blev vundet af en Sorø-rytter, som efter 30 km tog
sagen i egen hånd og kørte alene hjem. En sikker
sejr og en frisk impuls til de lokale ryttere ...

Lørdagens enkeltstart 1985: I midten John Marfelt vinder af
begynderklassen. Foto fra Bh. Tidendes arkiv.

Hovedfeltets spurt blev skæmmet at et par ordensbetjente med utidtg indblanding. De truede med at optage politirapport på alle de ryttere, som havde overskredet midterlinjen på vejen. Men Tidende kunne
oplyse i mandagens avis, at der ikke var optaget rapport.
John Marfelt stod for det bedste bornholmske resultat
Ved at blive nr. 2 i klasse C. Ialt 40 ryttere detog og
med et stort kontingent af ryttere ”ovrefra”.
En ny æra - 1987
Efter 58 år hvor Bornholm Rundt blev kørt som konkurrence- og licensløb blev det nu et motionsløb uden
tidtagning og for cykelryttere i alle afskygninger. Både
unge og gamle på racere eller cykler med cyklelkurve!
Det var Bornholms Cyklist Forbund, som nu stod for
arrangementet med Bodil Munch - tidligere formand
for BCC 1977 - 1981 - i spidsen. De første år i cyklistforbundets regi var der start og mål på torvet i Rønne.
Ligeledes blev ruten et ”rigtigt” Bornholm Rundt, idet
man nu kørte så nær kysten som muligt og altså ikke
kom ind på øen. Den ruteføring har man beholdt op til
vore dage - med enkelte justeringer. Derudover anlagde man depoter undervejs, hvor rytterne kunne
forfriske sig med kaffe, vand og lidt at spise. Især
aspagerssuppen i Slotslyngen var populær, specielt
de gange, hvor det var regnvejr …
Bornholms Tidende var heller ikke mere en del af løbet, hvorfor reportagen fra løbet det første år indskrænkede sig til et enket foto og en kort meddelelse
om at 84 cykelryttere deltog. De hurtigste brugte fire
timer og alle var kommet godt hjem efter 9 timer bortset fra en kvinde som punkterede og tog bussen
hjem ...

1994 med rekorddeltagelse
Start og mål var nu flyttet til Østre
Skole, hvor rytterne blev sendt afsted med forskudte tids-intervaller
efter deres rygnumre.
Med 456 startende deltagere satte
løbet det år en imponerende relord,
der slog sidste års rekordtal med
hele 99 ryttere.
Kim Holm fra Bh. Tidende skriver
bl.a. i bladets nu omfattende reportage: De første der kom i mål var
alle på fine racere og i glinsende cykeldress. De første var i mål efter
godt tre timer.
Kurt Sonne Hansen fra BCC var
blandt de første, som kom i mål efter
små 3½ time og godt 30 km/t.: Det
gik strygende det første stykke fra
Rønne og sydpå. Til gengæld var der
hård vind på bakkerne fra Svaneke
og nordpå” .(Noget vi alle, som har
prøvet turen, kan genkende, red.)

Bornholm Rundt 1994 satte ny rekord for deltagelse med 456 startende ryttere. Årene derefter steg antallet til nye højder. Formentlig var Bjarne Riss´ sejr i
Touren 1996 en medvirkende årsag ...

Bodil Munch, formand for Bh. Cyklist Forb. var glad
for rekorddeltagelsen. Samt at der kun havde været
små uheld undervejs. Og for første gang var der, af
hensyn til det store deltagerantal, samaritter ude på
ruten.
Kim Mortensen, nu formand for BCC, gennemførte
sammen med et større hold fra klubben: ”Vi havde en
rigtig god tur, og vi holdt sammen på hele turen, samt

at formåede at holde samme tempo hele turen igennem”.
Deltagerantallet stigende
1995: 510 tilmeldte. 1996: 587 tilmeldte. 1997: 762
med omkring 200 fra det øvrige Danmark samt udland. Også selv med 125 rulleskøjteløbere samme
dag forløb dagen uden større uheld.
1999: rekord med små 800 ryttere.
Så springer vi til 2003, hvor deltagerantallet for første
gang er over 1000 - 1065.
I 2009 er det 25. gang Bh. Cyklist Forbund står for
løbet. I 2011 er der 1112 tilmeldte, hvoraf de 1085
mødte op. Løbet er nu også blevet en turistattraktion,
idet over halvdelen kommer udefra.
2013 og 2014 bliver begge et rekordår. Det nævnes i
Bh. Tidendes reportager at 1304 deltager i 2013 og
”hen ved” 1400 i 2014.
Viking Atletik overtager
Med de mange deltagere stiger behovet også for frivillige hjælpere. Om det er derfor, at Bh. Cyklist Forbund overlader arrangementet til Viking, skal være
usagt.
Men i hvert fald har Viking og Claus Clausen og hans
stab af frivillige hjælpere stor ekspertise med at arrangere store events.
Så fra 2016 er det Viking, som overtager Bornholm
Rundt. Startstedet flyttes til Vikings domicil på Torneværksvej, hvor der er masser af plads til de mange
ryttere i forhold til Østre Skole.

Et uheld i 2005 grundet en høj kant ved lufthavnen. Heldigvis kunne rytteren selv udbedre skaden.

Startproceduren blev også
ændret, således at de hurtigste skulle starte først. Man
henstillede til, at de som påregnede at køre med 30 km/t
stillede op forrest. Dem som
ville køre med 25 km/t kom
afsted i anden bølge efter 2
min og så fremdeles. Derved
undgik man de største sammenhobninger af ryttere ude
på landevejene.
Det var - og er - et imponerende syn at se hele Torneværksvej helt besat af cykelryttere i
alle afskygninger!
I 2019 var der 1146 tilmeldte,
og eventmaneger Claus ClauBornholm Rundt 2017 med lidt over 1100 tilmeldte.
sen anslår at omkring 70 %
kommer udefra. Derved bidrager arrangementet med
2022 var helt fre for Corona-blokeringer, hvorfor del700-800 gæster samt pårørende til den bornholmske
tagerantallet denne gang var næsten 1200, hvilket
turisme ...
Claus Clausen var yderst tilfreds med. Desværre var

dagen plaget af masiv regn hele vejen til Svaneke/Gudhjem, og ikke
alle nåede at bliver tørre inden målgangen.
Nu er ca. 80% af deltagerne tilrejsende udefra. Tidligere var der også
deltagelse af polakker, og dem kunne Clausen godt tænke sig nogle
flere af.
Men i hvert fald - må man formode kommer Bornholm Rundt til at bestå
i bestå mange år fremover. Og det
må fremtiden vise ...

Bh. Rundt 2019. Sasja Marfelt på racer og og Nanna Sonne på sin MTB.med hver
deres fædrene ophav..

I 2020 gennemførte man ”kør
selv” over to dage (lørdagsøndag, red) uden fællesstart på
grund af Coronasituationen. Derudover havde man inddraget
Rønne Stadion, hvor der var mere
luft mellem rytterne.
Det blev anslået at knap 900 deltog trods nødplanen. Heraf langt
de fleste om søndagen!
Også i 2021 kunne man også
starte om lørdagen, hvilket ca 60
ryttere gjorde. I alt var 1250 tilmeldte, men små 20 % dukkede
ikke op - nok primært på grund af
Covid 19, som stadig spøgte i
baggrunden.

I 2017 var det flot eftersommervejr, så folk hyggede sig med en øl og et par pølser.

