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VIKING ATHLETICS ANNOUNCES 23.TH INTERNATIONAL RUNNING WEEK

POWERED BY:



  

FREDAG  
AFSLUTNINGSFEST 
PÅ STADION

Der er musik på stadion fra 17.00 – 
18.00 og igen mens løberne er ude 
på ruten.  Derefter i en halv time 
efter præmieoverrækkelsen.  Alle 
deltagere i Etapeløbet får i deres 
startkuvert en billet (slip på start-
nummeret) til pastasalat fra Coop. 
Drikkevarer kan købes på stadion. 
Viking Fodbold sparker liv i grill’ens 
mirakler til fornuftige priser. Det 
bliver muligt for pårørende at købe 
salat som deltagerne også får. Men 
dette skal bestilles og betales sen-
est onsdag – pris 30 kr.

NYHED 
NY ALDERSGRUPPE
Vi har jo lavet en ny gruppe, der 
hedder op til 8 år. De starter i 
samme gruppe som de 9-11 årige.

HUSK 
SHUTTLEBUS TIRSDAG, 
ONSDAG OG TORSDAG
Et længe ønsket tiltag er nu re-
aliseret. Tirsdag, onsdag og tors-
dag kan Etape Bornholm nu tilbyde 
shuttlebusser til og fra løbet i sa-
marbejde med Jan-Oles Turistkør-
sel, tilbyder vi særlig Shuttlebus 
ordning rundt på øen i forbindelse 
med etaperne. Jan-Ole kører to 
ruter -  hver sin vej rundt om øen.
Mandag og fredag henvises til 
www.bat.dk der kører fast rute-
fart. Billetter kan også købes på 
messen/infovognen. Læs mere og 
bestil: www.etape-bornholm.dk

RACEWEEK

MANDAG  
25.07.2016 / HASLE
1. etape voksne  10,0 km  18:00 
1. etape børn  3,4 km  18:07

TIRSDAG 
26.07.2016 / DUEODDE
2. etape voksne 5,8 km 18:00
1. etape ungdom  5,8 km 18:00

ONSDAG 
27.07.2016 / ALMINDINGEN
3. etape voksne  7,8 km 18:00
2. etape børn  2,9 km 18:10

TORSDAG 
28.07.2016 / HAMMEREN
4. etape voksne 8,5 km 18:00
2. etape ungdom 5,9 km 18:10

FREDAG 
29.07.2016 / RØNNE
5. etape voksne 10,0 km 18.15
3. etape ungdom 10,0 km 18:15
3.  etape børn 4,2 km 18:23

RABAT 
TILMELD DIG 2017 UNDER 
ETAPEUGEN OG FÅ RABAT 
Du sparer 100 kr. på startgebyret, hvis 
du tilmelder dig hele Etape Bornholm 
2017  under etapeugen.Vi åbner for 
tilmeldingen allerede den 25. juli. Sid-
ste chance er 31. juli ved midnat.  
Du tilmelder dig på 
www.etape-bornholm.dk.
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Sol, sommer, løb 
og Dansk Ø-ferie

De bedste oplevelser

— de bedste oplevelser

Pak dit ophold, 
book samlet  
og spar penge!

danskoferie.dk/bornholm / tlf. 6991 1651  

To personer fra kr.  4072,-

Pakketilbud for to personer til Bornholm
Færge med bil tur/retur Ystad-Rønne • 5 overnatninger på hotel inkl. morgenmad.
Mulighed for tilkøb af Øresundsbro.

Aktiv ferie eller ren afslapning — Bornholm er bedst!

THE FRESH FOAM 1080
The pinnacle of cushioning. Its unique, sweet ride was 
designed directly from the data of runners like you.
newbalance.com/freshfoam

UNDER EACH STEP,  YOU CAN MAKE ANY ROAD YOURS.



    

mandag 25. juli 2016 hasle

18.00 : voksne  
 
HASLE 10 K Afveklsende rute på skov, asfalt- og 
cykelveje. Hyggelig tur 2 gange gennem Hasle, før 
man slutter af med opløb hen over havneområdet. 
DAF-certificeret. /Plain and biking paths. 

18.07 : børn
 
HASLE 3,4 K Flad rute på skovveje. /Plain and biking 
paths. 
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mandag 25. juli 2016 hasle

parkering HASLE
Hvis du vil hurtigt væk,     
når du er kommet i mål
1. Sæt din bil ved Haslehallen. Der er ca. 800 meter til start og du får 
samtidig en dejlig tur gennem den gamle del af Hasle. Sæt din GPS til 
adressen: Nygårdsvej 9, 3790 Hasle.
2. Sæt din bil på Hasle Havn. Der er ca. 700 meter til start. Sæt din 
GPS til adressen: Havnen 25, 3790 Hasle.
3. Sæt din bil ved Hasles kommunekontor, lige ved indkør til Hasle 
fra Rønne. Der er ca. 800 meter til start. Sæt din GPS til adressen: 
Toftelunden 1, 3790 Hasle

Tæt på start/mål, men forvent    
kort kø, når du skal væk
4. Sæt din bil på græsareal bag ved Espersens færdigvareproduktion. 
Der er plads til ca. 150 biler. Passer perfekt, hvis du skal mod nord 
efter løbet. Der er ca. 400 meter til start. Sæt din GPS til adressen: 
Strandgade 8, 3790 Hasle

5. Sæt din bil ved Hasle Stadion. En genvej gennem et grønt område 
gør, at der kun er 400 meter til startområdet. Sæt din GPS til 
adressen: Damløkkevej 19, 3790 Hasle

Du kommer ikke væk, før sidste  
deltager er kommet i mål
6. Du kan også parkere på selv fælleden, 100 meter fra startområdet. 
Bemærk blot, at du ikke kan køre herfra, før sidste deltager er 
kommet i mål. Altså ca. kl. 19:35. Sæt din GPS til adressen: Fælledvej 
28, 3790 Hasle.

Målområde

Mod Rønne

1

2

3

4

5
6

ETAPE BORNHOLM A-Z
A F B U DS R E G L E R :  Etape Bornholm har den ambition, at vores afbudsregler 
skal have en god standard. Derfor lægger vi vægt på fleksibilitet, og at reglerne 
skal være overkommelige at administrere, og de er derfor ens for alle. 
n  Overførsel af startnummer til 2017. Frem til onsdagen før etapestart kan 

du mod gebyr (200 kr. for voksne, 80 kroner for ungdom og børn /konto 
4720 4720216248) overføre dit startnummer til næste år. Send os en mail 
på startnummer@etape-bornholm.dk. Bemærk: Du kan kun overføre et 
startnummer til næste års løb én gang, og et overført startnummer giver ikke 
mulighed for tilbagebetaling, hvis du efterfølgende alligevel ikke kan deltage. 

n  Overførsel af startnummer til anden løber: Indtil søndagen før etapestart 
kan du overdrage dit startnummer til en anden løber. Send en mail til os på 
startnummer@etape-bornholm.dk. Vi sender dig en mail med link til selv at 
rette data. Mailen kan du så sende videre til den person, som skal overtage 
dit nummer

n  Refundering af deltagergebyr: Der er ingen tilbagebetaling af startgebyrer 
ved afmelding efter den 1. juni. 

 
A F H E N T N I N G  A F  S TA R T N U M M E R :  Startnumre, chip, T-shirt (så længe 
lager haves) og programmer afhentes i weekenden op til løbet i Idrætshallen 
Rønne Nord, Torneværksvej 1, Rønne fra kl. 10:00-18:45 eller på første løbsdag i 
Hasle kl. 14-17 (kun i begrænset omfang). Der er ét startnummer til alle dagene. 
Nummeret, der har farvelabel for startboks må ikke foldes og skal bæres synligt 
på brystet.
 
A N SVA R  O G  R I S I KO :  Deltagelse, rejse osv. er på eget ansvar og risiko. Dan-
ske love og regler gælder. Viking Atletik samt dets bestyrelses- og udvalgs-
medlemmer, ledere, hjælpere og sponsorer hæfter ikke for forpligtelserne og 
kan ikke gøres ansvarlige for deltagernes eller andres eventuelle tab, uanset 
årsag. Hæftelse er således begrænset til Viking Atletiks egne aktiver.
 
B A BYJ O G G E R E   Ruterne løbes tæt på naturen, hvor der ikke er meget plads at 
give af. Derfor må babyjoggere ikke medtages under løbet. Vi henviser til vores 
børnepasning.
 
B AG AG E O P B E VA R I N G   Der er ved hver etape mulighed for, at få opbevaret 
sin bagage (tasker og poser) samt værdigenstande. Depotet er bemandet og 
tøjet under overvågning. Dog er opbevaringen altid under eget ansvar. Er du i 
tvivl om hvor depotet er, så spørg i info-vognen eller følg skiltet der står foran 
vognen. Depotet er åbent mellem kl. 17:30 og 19:45. På Hammeren er depotet 
i startområdet. 
 
B U SS E R  -  O F F E N T L I G E   Der henvises til den offentlig trafikplan på Born-
holm via dette link - www.bat.dk - Bussen kører normalt kun en gang i timen. 
Nogle ruter har kun to timers drift, så der skal på regnes lidt ventetid. 
 
S H U T T L E B U S ,  T I R S DAG ,  O N S DAG  O G  TO R S DAG . Disse dage kører en 
særlig Etape Bornholm shuttlebus som kan benyttes mod betaling. Kommer på 
det meste af Bornholm. Læs mere på Etape Bornholms hjemmeside. Direkte 
link: www.kortlink.dk/mhc6
 
B Ø R N E PAS N I N G :  Der er børnepasning for mindre børn i forbindelse med alle 
etaper i tiden mellem 17:30 og 19:45. Følg skiltene i målområdet.torsdag ved 
start. Børn i børnepasningen skal være pasningsparate og skal forblive i områ-
det, indtil de hentes af forældrene.
 
C H A M P I O N C H I P :  Etape Bornholm benytter ChampionChip, som er en inte-
greret del af startnummeret på brystet. Chippen må ikke bøjes !.
 
D E LTAG E R B E G R Æ N S N I N G :  Der er deltagerbegrænsning ved 2.800 løbere. 
Det skal jo stadigvæk være nemt og en fornøjelse at komme rundt på ruterne. 
Der er plads til 2200 på 5-dages etapen, 400 børn og 200 i ungdomsrækken. Vi 
opretter ikke ventelister. .

D I P LO M :  Alle, der gennemfører samtlige etaper, modtager diplom enten med 
posten eller elektronisk via Ultimate Sport Service (valg ved tilmelding) sam-
men med Etape Bornholms resultatavis. Diplomet kan ligeledes hentes elek-
tronisk via Ultimate Sport Service - gå til www.etape-bornholm.dk og tryk på 
resultatliste 2016.
 
E F T E R  M Å LG A N G :  Der er er frugt, energidrik og vand ved målgang - Spon-
soreret af Coop Bornholm og Nutramino. 
 
E N K E LT E  E TA P E R :  Det er muligt at løbe enkeltetaper mandag, onsdag og fre-
dag. Tilmelding i weekenden op til løbet i Idrætshallen Rønne Nord, Torneværks-
vej 1, 3700 Rønne fra kl. 10:00-18:45 eller kl. 15:00-17:30 ved info-vognen på 
løbsstedet. Prisen for enkeltetaper er 140 kr. og på børneruten 100 kr.

 

p



tirsdag 26. juli 2016 dueodde  
  

18.00 : voksne  
 
DUEODDE 5,8 K Strandløb på Danmarks mest kendte 
badestrand. Masser af tilskuere. Start på stranden. 
Ruten går langs med havet og gennem klitterne/
Along the most famous beach in Denmark.

voksne
adults
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18.00 : ungdom 
 
DUEODDE 5,8 K Strandløb på Danmarks mest kendte 
badestrand. Masser af tilskuere. Start på stranden. 
Ruten går langs med havet og gennem klitterne/
Along the most famous beach in Denmark.

ungdom
youth
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tirsdag 26. juli 2016 dueodde  

Målområde

Mod Rønne
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parkering dueodde
Hvis du vil hurtigt væk,     
når du er kommet i mål:
1. Sæt din bil i rabatten langs Dueoddevej eller Strandmarksvejen. 
Følg de anvisninger der kommer fra vores Parkeringshjælpere. Jo 
længere du holder væk fra Fyrvej (vejen ned til målområdet), des 
hurtigere kommer du derfra. Der er alt fra 800 meter til 2 km. til 
målområdet, alt efter hvad tid du ankommer. Denne dag må man 
forvente, at der er et pænt stykke til løbsområdet. Fra målområdet 
til start nede på stranden er der yderligere ca. 400 meter. Sæt din 
GPS til: Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø – kør derefter mod øst eller 
vest langs vejen.

Tæt på start/mål, men forvent kort kø, når 
du skal væk:
2. Sæt din bil ved Dueodde Vandrerhjem (meget begrænset antal 
pladser, der hurtigt bliver fyldt op). Sæt din GPS til: Skrokkegårdsvejen 
17, 3730 Nexø
3. Sæt din bil bage den nedlagte lyttestation på Strandmarksvejen. 
Her er rigtigt mange parkeringspladser og der er kun 800 meter til 
målområdet. Sæt din GPS til adressen: Strandmarksvejen 2, 3730 
Nexø

Du kommer ikke væk, før sidste deltager er 
kommet i mål
4. Sæt din bil tæt på mål, men opgiv alt om det, hvis du ikke kommer 
mindst tre timer før start. Der er kun ganske få pladser. Der er ca. 
100 meter til målområdet. Sæt din GPS til: Fyrvej 5, 3730 Nexø.

P

ETAPE BORNHOLM A-Z
F R E DAG SA F S LU T N I N G :  Etape Bornholm inviterer til stor afslutningsar-
rangement fredag aften på Rønne Stadion. Fra udendørsscenen udleveres præ-
mier til de bedste, mens der kan købes lækker mad og drikke fra boder. Tag et 
tæppe med, så du kan sidde på græsplænen og nyde aftenen. Musik efter præ-
mieoverrækkelsen. Gratis adgang for alle.
 
H U N D E :  Det er ikke tilladt at medbringe hunde i løbefeltet.
 
J U RY :  Eventuelle protester skal forelægges Etape Bornholms jury. Henven-
delse i sekretariatsvognen senest samme dag, inden kl. 20.00. Dog ikke fredag, 
hvor evt. protester skal indleveres umiddelbart.
 
L E DSAG E R E  T I L  B Ø R N E LØ B E T :  Mindre børn (under 8 år) må godt ledsages 
ude på ruten. Ledsager må dog ikke stille sig op i startbåsen, men kan tilslutte 
sig 100 m ude på ruten. Tilsvarende må ledsager ikke løbe i mål med sit barn, 
men skal forlade ruten, før opløbet til mål. Ledsager må ikke pace barnet og ikke 
løbe i vejen for andre børn. Arrangøren har en ‘sidste løber’ med ude på ruten 
som sørger for at ledsage det barn, som befinder sig bagerst i feltet.
 
LO DT R Æ K N I N G S P R Æ M I E R :  Både motionister og elite er hver dag med i 
lodtrækning om mange præmier. Uafhentede lodtrækningspræmier fås i info-
vognen i RunnersCamp.
 
M E DA L J E R :  Alle, der er tilmeldt den samlede Etape Bornholm (3 eller 5 dages) 
og gennemfører alle etaper , modtager en medalje umiddelbart efter målstre-
gen i Rønne. Tilmelder man sig enkelt etaper alle dage, får man ikke medalje.
 
PA R K E R I N G :  Parkeringsvagter viser vej til nærmeste parkering. Forvent om-
kring 15 minutters gåtur mellem parkering og startsted mandag, tirsdag og on-
sdag. Se evt. P-mulighederne på rutekortene.
 

P R Æ M I E R :  Etapevinderne præmieres umiddelbart efter løbet. De samlede 
vinderpræmier overrækkes under afslutningsfesten fredag.
 
PÅ B U D  O G  H E N V I S N I N G E R :  Færdselsloven skal overholdes. Påbud og hen-
visninger fra politihjemmeværnet og Etape Bornholms officials. Overtrædelse 
kan medføre diskvalifikation.
 
R E S U LTAT E R  -  DAG  FO R  DAG :  Resultatlister hænger i startområdet ved 
Info-vognen. Eventulle protester over tid/placering skal tilgå sekretariatsvog-
nen seneste dagen efter kl. 18.00. Fredag dog straks efter løbets afslutning.
 
R E S U LTATAV I S :  Umiddelbart efter Etape Bornholm producerer og udsender 
vi en billedrig Etapeavis med samtlige resultater.
 
R U N N E R S  C A M P :  Både før og efter løbene er der tid til hygge og indkøb på 
vor udstilling af løbesko og tøj. 
 
S TA R T T I DS P U N K T :  5-dages etape startes hver dag kl. 18:00. Dog først kl. 
18:15 fredag grundet afvikling af færgetrafik. Børn indtil 14 år starter umiddel-
bart efter (1. etape kl. 18:07, 2. etape kl. 18.10, 3. etape kl. 18:23. Ungdomsklas-
sen, 15-17 år starter ved 1. etape kl. 18:00, 2. etape kl. 18:10 og 3. etape kl. 18:15.
 
S TA R T P R O C E D U R E :  Der er tydelige farvemarkering af startboksene. De 
voksnes startnumre har en farvemarkering, der svarer til den tid, der blev oplyst 
.ved tilmelding. Starboksene sendes afsted med cirka 45 sek. mellemrum. Alle 
skal være på plads i deres startboks mindst fire minutter før start, hvor sidste 
informationer og påbud gives. Børnestart: Der vil være to starter med ca. 30 
sekunders mellemrum. De 12-14 årige skal starte i første startgruppe. I anden 
gruppe starter de 9-11 årige og børn op til 8 år. Man skal placere sig i korrekte 
startgruppe. Overtrædelse af denne regel vil kunne medføre diskvalifikation.
 
T I DTAG N I N G :  Alle tider registreres med ChampionChip. Det sikrer en rolig af-
vikling af starterne. Chippen er monteret på bagsiden af dit startnummer. Da-
gens vinder er den løber, der kommer først over stregen (bruttotid).
 
T - S H I R T :  Alle, der er tilmeldt inden gratis etape-T-shirt. Vi kan ikke garantere, 
at du får en T-shirt i den størrelse du bestiller, men vi bestiller væsentlig flere 
end der er deltagere. Tidlig afhentning kan anbefales (messen i Rønnehallen 
forud for løbet). Ved meget sen eftertilmelding, kan vi ikke garantere T-shirt. 
 
T V - DÆ K N I N G :  Løbet vises også i 2016 direkte af TV 2Bornholm, sandsyn-
ligvis med resumé i TV 2/Sporten. Udsendelserne fra TV2Bornholm kan ses på 
internettet.
 
VÆ S K E D E P OT :  Der er væskedepot på alle fem ruter på 5-dages etapen.



onsdag 27. juli 2016 Almindingen  
  

18.00 : voksne  
 
ALMINDINGEN 7,8 K Kuperet rute rundt i 
bornholmernes store skov midt på øen. En smuk tur 
mellem de store træer, klipperne og skovsøerne/
Scenic forest route with several challenging climps.

  

18.10 : børn 
 
ALMINDINGEN 2,9 K Start, mål og første del af løbet 
som hos de voksne. Kuperet rute  på fine brede 
grusskovveje og igennem Gammelborg. /Scenic 
forest route with several challenging climps.
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onsdag 27. juli 2016 Almindingen  

almindingen
Hvis du vil hurtigt væk, 
når du er kommet i mål:
1. Sæt din bil på travbanen eller i Hareløkkerne (græsareal lige overfor 
travbanen). Der er ca. 400 meter til startområdet og yderligere 500 
meter til målområdet på Jomfrubjerget. Sæt din GPS til: Segenvej 41, 
3720 Åkirkeby

Tæt på start/mål, men forvent
kort kø, når du skal væk:
2. Der er en række små parkeringspladser langs Segenvej, 
Bolsterbjergvej og Åsedamsvej . Men de er små. Mellem 5 og 30 
pladser. De bliver hurtigt fyldt op. Det anbefales at man parkerer ved 
travbanen – se punkt 1. 

Du kommer ikke væk, før sidste 
deltager er kommet i mål
3. Der er ikke parkeringspladser tæt på målområdet. Det anbefales 
at man parkerer ved Travbanen – se punkt 1. 

BEMÆRK Det er ikke tilladt at holde langs Segenvej eller 
Almindingsvej. 

EKSTRA Vil du have en rigtig køn tur gennem skoven? Så kør til 
Ekkodalen og parker din bil der. Der er ca. 1200 m. til målområdet, 
men turen er gennem fantastisk skov, forbi gammelborg m.v. Sæt 
din GPS til: Ekkodalsvejen 2, 3720 Åkirkeby – og fortsæt lige ud til 
P-plads.

Målområde

Mod Rønne

Start

1
1

2

2
2

2

GULDSPONSORER
Sportmaster, Bornholms Brand, Færgen, Fugato og Svaneke 
Bryghus.

Hovedsponsor
New Balance

Sølvsponsor
Coop Bornholm og Bornholms Energi & Forsyning.

bronzesponsorer
Beck, Bornholmerflyet, Danhostel Bornholm, Polar, Novasol, Team 
Bornholm, Espersen og Radisson Blu Fredensborg Hotel.

P



torsdag 28. juli 2016 hammeren
  

18.00 : voksne  
HAMMEREN 8,5 K Bjergløb med start på Hammer 
Havn. Masser af udfordringer. Skov, søer, havet, 
Hammerknuden. Stiger 75 m på den sidste km op 
til det gamle fyr. . Der er meget lidt plads og mange 
tilskuere det sidste stykke på til Hammer Fyr. Derfor 
skal klapvogne, barnevogne og cykler parkeres ca. 
100 m. fra toppen (anvises) / Up-and-down the cliffs 
with a gut-wrenching final. 

voksne
adults

  

18.10 : ungdom 
HAMMEREN 5,9 K Bjergløb med start på Hammer 
Havn. Masser af udfordringer. Skov, søer, havet, 
Hammerknuden. Stiger 75 m på den sidste km op til det 
gamle fyr. Masser af stemning. Sportsmaster-dysten. Der 
er meget lidt plads og mange tilskuere det sidste stykke 
på til Hammer Fyr. 

ungdom
youth
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torsdag 28. juli 2016 hammeren

ungdom
youth

hammeren
Hvis du vil hurtigt væk, når du 
er kommet i mål:
1. Sæt din bil på parkeringspladsen ved Hammershus. Der er ca. 200 
parkeringspladser. Der er ca. 800 meter til startområdet. Sæt din GPS 
til: Langebjergvej 26, 3770 Allinge.
2. Sæt din bil ved Sandvig Campingplads eller i Sandvig by. Der er godt 
2 km. til start, men turen er utrolig køn. Denne mulighed kan bruges, hvis 
du skal øst på efter løbets afslutning (mod Gudhjem, Svaneke, Nexø). 
Sæt din GPS til: Strandlinien 5, 3770 Allinge – fortsæt lidt længere ud 
ad vejen.

Tæt på start/mål, men forvent 
kort kø, når du skal væk
3.  Sæt din bil på stor græsplæne ved Langebjergvej / Sandvig 
Feriecenter. Der er plads til 800 biler og en genvej sikrer, at der kun er 
ca. 500 meter til start. Følg strimlerne når du skal til start, efter du har 
parkeret din bil. Sæt din GPS til: Langebjergvej 24, 3770.
4. Sæt din bil nede ved Hammersø. Du kommer tæt på start, men 
frakørslen er vanskelig og langsom. Der er et begrænset antal 
parkeringspladser. Sæt din GPS til: Sænevej  2, 3770 Allinge og følg 
anvisningerne

Du kommer ikke væk, før sidste
deltager er kommet i mål
5. Der er et meget begrænset antal parkeringspladser helt nede ved 
start. Kan kun anvendes hvis du kommer meget tidligt – senest kl. 
15:00. Du må forvente, at du først kan køre derfra, når sidste løber har 
forladt området. Sæt din GPS til Sænevej 7 og følg anvisninger. Men 
glem alt om det, hvis du ikke er meget tidligt på den. Vejen vil være 
spærret.

BEMÆRK Du kan ikke parkere tæt på mål. Vejen op til fyret (mål) vil 
være spærret hele dagen.

Målområde

Mod Rønne

Start

1

2

3

45

P

samarbejdspartnere
Aimhigh, Bente Hammer, Keramiker Eva Brandt, Maleren Flemming 
Møller, Michael Andersen keramik, Holst Blomster, Hjorts Keramik, 
Ole Holm Transport, Fridolf, Nutramino, Skov og Naturstyrelsen, 
Bornholms Regionskommune Vej og Park

MICHAEL
ANDERSEN
BORNHOLMS KERAMIK

 
Lille Torv 7, Rønne

Tlf. 5695 0001

STELVARER • UNICA
GAVER • GEVINSTER

HJORTHS FABRIK

Krystalgade • Rønne 

Larsegade 23 • Rønne
56951332 • 50904100

EVABRANDT
Nexø • 5649 21 09

Østermarie • 5647 0735

bentehammer.dk
Åbogade 1, Gudhjem

23 71 35 17

goodybag-sponsorer
Kohberg, Bornholms Mosteri, Karamel Kompagniet, Svaneke 
Brgyhus og  Kjærstrup Chokolade.

Bager for dig



fredag 29. juli 2016 rønne  
  

18.15 : voksne  
 
RØNNE 10 K  By- og skovløb på kryds og tværs 
af Rønne. Mål på Rønne Stadion Nord. Masser 
af tilskuere. Hurtig og afvekslende rute. DAF-
godkendt/ Fast officially ratified 10 K through the 
capital of Bornholm 

voksne
adults

  

18.15 : ungdom
 
RØNNE 10 K  By- og skovløb på kryds og tværs 
af Rønne. Mål på Rønne Stadion Nord. Masser 
af tilskuere. Hurtig og afvekslende rute. DAF-
godkendt/ Fast officially ratified 10 K through the 
capital of Bornholm 

ungdom
youth
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7 7 10
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10 13
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18.23 : børn
 
RØNNE 4,2 K Start, mål og første del af løbet som 
hos de voksne.  Torneværksvej, Byledsgade til 
lyskryds. Her drejes til højre mod Store Torvegade. 
Ud til lyskrydset Haslevej, hvor  der drejes til højre 
ad Gartnervangen. Igen til højre ind på cykelsti ved 
Rønne Nord mod kasernen. Cykelsti til Sejersvej. 
Cykelsti følges til Eriksvej. Eriksvej til cykelsti ud på 
Nordre Ringvej, Torneværksvej efter ca. 200 mtr. 
Drejes ind ved tennisbaner, over fodboldbaner til 
atletikstadion med selvstændig målsluse./ Fast 
route through the capital of Bornholm.

børn
children

ungdom
youth

10 6
10

11 9 8

0 1 2 3 4 5

rønne
Hvis du vil hurtigt væk, når du 
er kommet i mål:
1. Sæt din bil ved parkeringspladsen ved Bornholms Erhvervsskole 
og Handelsskole (CAMPUS Bornholm). Der er ca. 500 meter 
til målområdet. Sæt din GPS til: Minervavej 1, 3700 Rønne eller 
Merkurvej 1, 3700 Rønne
2. Sæt din bil i skolegården til Åvangsskolen. Der er ca. 500 meter 
til målområdet.  Sæt din GPS til Byledsgade 88, 3700 Rønne – følg 
vejen ind på skolens område.
3  Sæt din bil på det gamle Landsstævne stadion. Der er ca. 800 
parkeringspladser. Der er ca. 700 m. til målområdet (400 meter til 
start). Sæt din GPS til Torneværksvej 100, 3700 Rønne

Tæt på start/mål, men forvent 
kort kø, når du skal væk:
4.  Sæt din bil ved Rønnehallen, lige ved start. Der er ca. 75 
parkeringspladser, så du kan kun bruge denne mulighed, hvis du er 
meget tidligt ude. Sæt din GPS til: Torneværksvej 1, 3700 Rønne.
5. Sæt din bil ved Rønne Svømmehal. Begrænset antal 
parkeringspladser. Sæt din GPS til: Højvangen 1, 3700 Rønne

Målområde

Start

1

1

2

4

3

5

P



FERIE LOKALT 
ELLER GLOBALT ?

Hos os har du mulighed for 
at vælge mellem 28.000 feriehuse i hele Europa.

WWW.NOVASOL.DK www.dansommer.dk

TT
T ?

uropa.

Vi lejer også gerne

 dit feriehus ud!

Vores personale på dit lokale servicekontor står klar med 
råd og vejledning – kig ind og få en feriesnak …

NOVASOL/dansommer Bornholm
Øernes Kaj 4 . 3700 Rønne

Tlf.: 39143035

cykelbornholmrundt.dk

 

21.
AUGUST

2016

103 km
 bornholm rundt

danmarKs hyggeligste 
motionscykelløb

De løbere, der gennemfører en hel Etape Bornholm 
deltager i lodtrækningen om en rejse til Berlin 
Marathon. Præmien inkluderer ophold på hotel og 
betalt startnummer. Den heldige vinder udtrækkes ved 
afslutningen på Rønne Stadion den 29. juli. www.marathon.dk

VIND REJSE OG NUMMER 
TIL BERLIN MARATHON

40.000 løbere

25 . september

Berlin Marathon 2016



Bornholms Energi & Forsyning har over 4.000 kunder, der ikke bor på Bornholm. Det 

fortæller os, at en skarp grøn profil, nærhed, troværdighed, gennemskuelige priser 

og personlig rådgivning er en god strategi. Vi støtter en lang række arrangementer, 

lokale klubber, begivenheder og grønne projekter på Bornholm. At være kunde hos os 

betyder, at du er med til støtte udviklingen på Bornholm – uden merpris.

John Westh
56 930 954 www.beof.dk / 100% ejet af det bornholmske folk

Rasmus Westh
56 930 955 

Næste stop Bornholm
Næste Stop Bornholm drives af Business Center Bornholm på vegne af det bornholmske 

erhvervsliv og i samarbejde med Bornholms Regionskommune

Forestil dig et sted, hvor solen skinner mere end andre gode steder. Forestil 
dig et sted, hvor naturen er helt sig egen - og giver dig og din familie et utal af 
meningsfyldte muligheder for indsigt eller sved på panden Forestil dig et sted, 
hvor køer er noget, der går på marken. ’Forestil dig et sted med huse til ’for-
nuftige priser’. Forestil dig en ø, der lige nu kan tilbyde 100 ledige stillinger- og 
et stort og aktivt iværksættermiljø. Forestil dig et sted, hvor vidensinstitutioner 
som blandt andre IBM, Velux, Danmarks Tekniske Universitet, Siemens, Saint 
Gobain og Aalborg Universitet konstant rejser ind og ud af øen for at være en del 
af Bright Green Island-strategien. Forestil dig et sted, hvor strømmen i 2017 kun 
kommer fra flis, halm, gyllevarme, sol og vind. Forestil dig en tilflytterkonsulent, 
der ikke helmer, før I er på plads med hus og arbejde. Forestil dig Bornholm... 
Læs mere på flyttilbornholm.dk eller ring til Rune Holm, 31 21 88 80.

Håber i får jeres 
livs løbetur!
Men hvorfor ikke blive lidt længere?

100%
af den bornholmske 

strømproduktion kommer fra sol 
vind og biomasse i 2017



M400. 
Run beyond 
ordinary.

 polar.com/da

Polar M400 forener stil, ydeevne og komfort.  
Det er en exceptionel blanding af sporty design, integreret GPS og avancerede  
træningsfunktioner, sammen med mange muligheder for at holde øje med din aktivitet 24/7.

That's Smart Coaching, since 1977. 

Den Store Fiskebuffet
Hver torsdag i perioden 5/5 - 20/10  18.00 - 20.30
Hver fredag i perioden 14/7 - 12/8  18.00 - 20.30

Pris pr. person kr. 395,- / børn u/12 kr. 125,-

Restaurant Himmel & Hav
Åben fra 11.30 - 17.00

Restaurant Di 5 Stâuerna
Åben fra 17.00 - 22.00

Diner Transportable 
Dagens ret til kr. 125,-

Leveres i varmekasse, så maden kan holde sig varm 
til efter dagens etape. Brød og salat er altid inkl. 

Strandvejen 116, 3700 Rønne
Tlf.: 56 90 44 44

www.bornholmhotels.dk

Den Bornholmske Diamant Spa 
1000 m2 wellness for voksne (min. 16 år). 

Afslapning, velvære og fordybelse. 
Gratis adgang for vores overnattende hotelgæster.

Tirsdag - fredag kl. 16.00 - 20.00
Lørdag kl. 12.00 - 19.00
Søndag kl. 12.00 - 17.00

Entré kr. 225,-

Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne
Tlf.: 56 90 43 44

www.diamantspa.dk

Spa & Spis
Entré til Diamant Spaen, 1 glas champagne samt en 

2-retters middag i Restaurant Victoria
Kun kr. 450,- pr. person. (Spar 125,-)

Solnedgangsmenu
Nydes i Restaurant Victoria med udsigt til 

solnedgangen over Østersøen.

Inspireret af Bornholm og fremstillet med lokale 
bornholmske råvarer.

3 retter kr. 370,- / 4 retter kr. 420,-

Restaurant Victoria
A LA CARTE - Bornholms Regionale Madkultur

Restaurant Victoria er åben fra kl. 17.00 - 21.30.

Dagens bræt
forret - hovedret - dessert i en servering

Kr. 135,-

Ndr. Kystvej 34, 3700 Rønne
Tlf.: 56 90 42 44

www.bornholmhotels.dk

BORNHOLMHOTELS


