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Born Fondo
Bornholms Bergstempolopp

25-26 maj 2019
• Bergstempoloppet med Danmarks tuffaste stigning

• Bergslopp på 123 kilometer och mer än 1.700 höjdmeter
• Stigningar, havsutsikt och hög puls 

”…paketresan är 
fantastiskt billig och 
lätt att beställa. 
Loppet är proffsigt 
organiserat och 
det är komplette-
rat med ett gott 
informationsmate-
riale. Det är också 
ett plus att rutten 
är avspärrad för 
annan trafik…”
Genarp Cykelklub
Bornholms Tidende
22. maj 2017





Bergstempolopp
Lördag 25 maj 2019
Bergstempoloppet börjar i det lilla idylliska fiskeläget Vang på Bornholms västkust. Idyllen bryts dock 
snabbt på den 8,3 kilometer långa sträckan med sina 182 höjdmeter, för Vangbacken är korad till 
Danmarks tuffaste stigning. Stigningen är lömsk med sina stora svängar, och även om du är en ruti-
nerad cyklist, skall du vara försiktig så att benen inte får mjölksyra kort efter start. 

Efter Vang fortsätter terrängen uppåt mot och förbi den gamla borgen Hammershus. Utsikten är 
fantastisk, men det får du nog inte tid att njuta av, för snart kommer finalen, då du skall uppför 
stigningen mot Hammerfyret. Här blir din pulsmätare nog överansträngd. På toppen av backen 
tronar Hammerfyret, och idyllen återvänder. Härifrån kan du njuta av den fantastiska utsikten över 
klippkusten helt till Sverige. Leendet breder sig på dina läppar, och du är redo för ännu vildare ut-
maningar i morgondagens Born Fondo. Berg-enkelstarten är ”frivillig” och du behöver därför inte 
genomföra det för att delta i själva Bergcykelloppet på söndagen.
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Born Fondo har start och mål i Gudhjem, som med sin placering i en brant bergssluttning ned mot 
havet, är en av Danmarks mest speciella städer. ”Brødde” betyder backe på bornholmska, och 
under Born Fondos fyra rundor upp och ner längs Gudhjems ”Brøddegata”, kommer du snabbt att 
inse, att det är ett passande namn på denna gata! Även om Brøddegata är brant, så bärs du näs-
tan upp mot toppen av backen av den stora publiken. 

Du känner fartvinden på vägen ned mot det lilla fiskeläget Melsted, men glädjen är kortvarig… och 
nästa stigning är lång. Var gång du tror, att du har nått toppen, upptäcker du, att ännu en sväng – 
och ännu en stigning – väntar dig. Du når dock toppen, och därifrån har du en fantastisk utsikt över 
havet med Danmarks östligaste punkt, Christiansø, i horisonten. 

På vägen tillbaka till Gudhjem skall du över ett par andra ”små gupp” på vägen – exempelvis ”Bob-
babrøddan”. ”Bobba” betyder troll på bornholmska, och när du sätter samman det med ”Brødda 
= Backe”, så vet du, vad som väntar dig. För endast ett troll kan ha skapat denna backe, som är 
formad som ett ”V”. 

Med sina 123 km och över 1.700 höjdmeter är Born Fondo ett hårt lopp, men det blir också ett av 
dina roligaste cykellopp. Loppet är på 4 rundor. Du kan också välja att cykla 1, 2 eller 3 rundor. Du 
får separat tidsnotering för varje runda. 

Var runda har samma höjdkurva:

Born Fondo
Söndag 26 maj 2019
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Vi ordnar färja, övernattning och startnummer 
åt dig. Det gör det både lätt och billigt för dig 
att delta i Born Fondo. Våra fina semesterställen 
ligger mindre än 700 meter från Born Fondos 
startpunkt i Gudhjem.

Resa & Övernattning
Lätt och Bekvämt

Härliga semesterställen 
i Gudhjem
Prisexempel

Semesterbostad 
Om man är 4 personer
• Fint semesterhus 
• Färja Ystad-Rønne med bil
• Elförbruk och städning
• Deltagande i Born Fondo
• 2 nätter: Per person 1.995 SEK
• 3 nätter: Per person 2.095 SEK
• 4 nätter: Per person 2.195 SEK

Dubbelrum 
När man är 2 personer  
• Rum med havsutsikt
• Färja Ystad-Rønne med bil
• Frukost alla dagar
• Deltagande i Born Fondo
• 2 nätter: Per person 3.195 SEK
• 3 nätter: Per person 3.795 SEK
• 4 nätter: Per person 3.895 SEK

Vänligen notera:
•  För medresenär, som inte önskar delta i Born Fondo, bjuder vi på gratis brunch på ett mysigt café i  

Gudhjem, på så sätt är det möjligt att se cykelloppet från första parkett.
•  Är ni en cykelklubb/förening, en firma eller en grupp, sammansätter vi gärna ett specialerbjudande åt er.
•  Om du vill delta i Bergstempoloppet, är det ett tillägg på 130 SEK. De 150 först anmälda till Bergs-

tempoloppet hos Group Bornholm får deltagaravgiften gratis. Båda loppen har en hög säkerhets-
nivå  - rutterna är t.ex. avspärrade för annan trafik

•  Antalet platser är begränsat antal platser, anmäl dig därför redan i dag, så du är säkrad en plats til  
Born Fondo 2019.

www.bornfondo.dk
Facebook: bornfondo
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