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NYHEDSBREV 
Bornholm Klubtur 2021 
Af Frederik Rosenbæk


Torsdag d. 3. juli
Deltagerne i årets klubtur ankom til Solskinsøens hovedstad i dejligt 
vejr og fortsatte umiddelbart efter mod Gudhjem til indkvartering i 
Gudhjem Feriepark. Dagens cykeltur gik til Hammeren Fyr mod 
nordøst langs kysten og hjemad via Rutsker “inde i landet”, i alt 45 km 
og 507 hm. Turen gik i samlet flok fra ferieparken med havudsigt hele 
vejen op mod fyret, hvor dagens stigning skulle forceres med flotte 
kreaturer i vejkanten og hårnålsving inden fyret kom til syne på 
toppen.
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Samling i Gudhjem 
Feriepark før start.

Vejen op til Hammeren 
Fyr.
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Efter en kort pause blev der vendt rundt, ned 
ad samme vej og fortsat et par kilometer ind 
mod midten af øen, inden der var enighed 
om at splitte op i to grupper, for at være 
sikker på at kunne nå hjem og blive klar til 
dagens fiskebuffet i downtown Gudhjem. 

Den ene gruppe fortsatte hjem ad kystvejen 
og den anden kørte hjem via Rutsker 
igennem midtøens kuperede landskab.
Efter en flot hjemtur gik folk i bad, klædte om 
og var derefter klar til i samlet flok at gå ned 
til den lækre fiskerestaurant i Gudhjem. 
Her ventede en dejlig buffet med klassiske 
såvel som Bornholmske fiskespecialiteter. 
Godt mætte og let overbespiste gik vi ned til 
en af havnens isbutikker og gik med en is i 
hånden hjem langs klipperne til ferieparken.

Fredag d. 4. juli
Friske og veludhvilede stod rytterne op og 
var efter en god gang morgenmad og 
solcreme klar til start kl. 10:00. Dagens “rute-
menu” stod på en hel Bornholm rundt, 107 
km og 792 hm, primært langs kysten, men 
stadig med et par kortere og længere knolde 
undervejs og en lille afstikker til Vang, hvor en af Danmarks hårdeste 
bakker skulle forceres. For dem der ikke havde lyst til at køre hele 
øen rundt, var det muligt at køre en halv runde, hvor man fra 
Pedersker på sydsiden kørte op gennem Almindingen til Øster 
Marie, Østerlars og tilbage til Gudhjem. 
En tur på i alt 65 km og 438 hm.

Alle startede samlet og kørte ruten til 
Pedersker, hvorefter vi splittede op i tre 
grupper, en der kørte den halve rundtur 
og to der kørte resten af den store tur i 
forskellige tempi.
De to sidstnævnte spiste frokost i Rønne 
i forskellige ender af “madspektret” da 
gruppe 1 fik rullekebab og gruppe 2 
ceasar salat. Gruppe 1 fortsatte op til 
Vang og blev for alvor mindet om, hvad 
det vil sige at have syre i benene og 
lavede derefter en ændring i den 
oprindelige ruteplan, da der var stemning 
for at fortsætte hjem ind gennem 

midtøens flotte kuperede landskab, som nogle ryttere havde prøvet 
kræfter med dagen før. Gruppe 2 fortsatte forbi Vang og kørte ellers 
ad den planlagte rute hjem langs kystvejen.
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Den berygtede “dal-
bakke” på Røvej.
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Alle ryttere havde efter alt at dømme en god dag på cyklen.
Hjemme igen stod den efter bad, omklædning og spisning, på afslapning, en tur i 
ferieparkens pool og for ikke-vaccinerede en obligatorisk corona-test, for at være klar til 
aftenens italienske buffet. Også denne gang gik vi ud derfra godt mætte og lette 
overbespiste (i hvert fald for undertegnede), men ingen is da de nåde at lukke før vi kom 
til havnen (måske meget godt for de fyldte maver). 
Nogle gik hjem langs vejen, andre langs klipperne.

Lørdag d. 5. juli
I dag skulle kongeetapen forceres, i hvert fald målt på højdemeter. Stærkt inspireret af 
Magnus Corts egen Gudhjem rute, da vores rute også gik i og omkring Gudhjem, blot 
med et andet udgangspunkt end hans. Rundstrækningen bestod af flere sløjfer der 
udgjorde i alt 57 km og 600 hm. Tanken var at man så kunne vælge at køre en eller to 
runder alt efter humør og hvor mange kræfter der var tilbage i tanken efter første tur. 
Igen startede vi ud i samlet flok ned langs kystvejen og mødte hurtigt den første 
krævende bakke blandt mange, da vi drejede ind i landet. Der blev gået godt til den og 
ellers gjorde terrænet sit for at presse de flyvende helte. Efter første omgang blev der 
gjort status og de fleste var enige om at nøjes med denne. Kun en lille gruppe tog en 
ekstra omgang. 

Hjemme igen gik tiden med dejligt velfortjent bad, frokost, drikkelse af forskellig art, en tur 
i poolen og andre former for afslapning inden lækker aftensmad, selvfølgelig i downtown 
Gudhjem. Her blev rytterne forkælet med en overdådig menu i form af lækre 300 gram 
steaks eller helstegt rødspætte og dertilhørende vin, øl, cola eller vand. 
Som vanligt mætte blev der spankuleret ned forbi havnen og købt soft ice eller 
gammeldags is til at nyde på vejen hjem til ferieparken.
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Søndag d. 6. juli
Denne dag var afrejsedag for nogle af klubturens deltagere inkl. redaktøren, men de 
tilbageværende ryttere skulle efter sigende have haft en god træningstur rundt på øen og 
en hyggelig eftermiddag og aften med pizza på den samme restaurant som dagen før. 
Så alt i alt en rigtig god klubtur.

Afrunding
Afslutningsvis vil redaktøren gerne takke bestyrelsen for det flotte arbejde med at 
arrangere klubturen med god hjælp fra Team Bornholm. Næste officielle arrangement 
bliver Ærø Rundt, hvor bestyrelsen håber på stort fremmøde blandt klubbens 
medlemmer, både til opsætning og klargøring dagen før, hjælp og deltagelse løbet på 
selve dagen og nedtagning/oprydning dagen efter. Mere om dette senere.
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