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AFBUDSREGLER Etape Born-
holm 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. Overførsel af 
startnummer til 2023: Frem 
til onsdagen før etapestart kan 
du mod gebyr (200 kr. for voks-
ne, 80 kroner for ungdom og 
børn /konto 0650 -4389 496 

575 eller IBAN: 
D K 5 4 2 0 0 0 4 3 8 94 9 6 57 5 . 
Swiftadresse: NDEADKKK) 
overføre dit startnummer til 
næste år. Send os en mail på 
star tnummer@etape-born-
holm.dk. Bemærk: Du kan kun 
overføre et startnummer til næ-
ste års løb én gang, og et over-
ført startnummer giver ikke mu-
lighed for tilbagebetaling, hvis 
du efterfølgende alligevel ikke 
kan deltage. Overførsel af 

startnummer til anden lø-
ber: Du kan logge ind med din 
profil og skifte ejer på din til-
melding under ”Mine ordre”.  
Refundering af deltagerge-
byr: Der er ingen tilbagebeta-
ling af startgebyrer ved afmel-
ding efter den 1. juni. 
AFHENTNING AF STARTNUM-
MER Startnumre, chip, proram-
mer og t-shirts (så længe lager 
haves) kan afhentes i lørdag og 
søndag op til løbet i Idrætshal-

len Rønne Nord, Torneværksvej 
1, Rønne fra kl. 10:00-18:45 
eller på første løbsdag i Hasle 
kl. 14-17 (kun i begrænset om-
fang). Der er ét startnummer til 
alle dagene. Nummeret, der 
har farvelabel for startboks må 
ikke foldes og skal bæres syn-
ligt på brystet. ALDERSKLAS-
SER 5-DAGES ETAPEN Unge-, 
senior, veteraner, supervetera-
ner og mastersløbere deltager 
også i det samlede resultat. 

FREDAG  AFSLUTNINGSFEST PÅ STADION
Vi gør lidt mere ud af det fredag, når alle løbere slutter af på 
Rønne Stadion. Alle tilmeldte til de fulde etaper får udle-
veret en salat fra Coop. Der er musik, og du er velkommen 
til at blive så længe du har lyst og nyde samværet med de 
andre løbere. Tag et tæppe med, så du kan sidde på græs-
plænen. 
Har du pårørende der også ønsker sig en salat, så kan du 
bestille denne i vores servicevogn senest onsdag aften. 
Prisen er 50 kr. Viking Fodbold holder desuden grillen varm, 
hvor du kan købe pølser m.v.

lørdag og søndag  Løbemesse 
Du henter dit startnummer i Rønnehallen lørdag eller søn-
dag før løbet starter. Vi holder åbent mellem kl. 10:00 og 
18:45 begge dage. Du oplyser blot dit startnummer, så får 
du det udleveret. Det er muligt at hente til andre, bare man 
oplyser startnummeret. 
På messen kan du også møde New Balance og Sportmaster 
og gøre en god forretning med løbetøj og løbesko m.v.

ETAPE-BORNHOLM MEGET MERE END... 
Viking Atletik og de andre bornholmske løbeklubber står for 
et hav af idrætsevents i løbet af året. Bornholm er nok ét af 
de steder i verden, hvor der bliver ’brændt’ flest løbesko af. 
Bornholm er altid en rejse værd. Sommer, forår, vinter og 
efterår. Viking laver løbeevents, orienteringsløb, cykelløb, 
tri, walk og så videre. Find det hele på joggingbornholm.dk

Velkommen 
til 42,195 km 
på fem dage 
på danmarks 
smukkeste 
trænings-
anlæg
Velkommen til Etape Bornholm. Vi 
bringer dig i løbet af ugen rundt til 
fem unikke steder på øen. Masser 
af smuk natur, klipper, strand, dybe 
skove og seriøse stigninger. Vi har 
vægtet, at du skal se lidt af det hele.  
Brug gerne lidt tid før og efter på de 
enkelte destinationer, så du også ser 
de steder, vi ikke løber den pågæl-
dende dag. Vi har finale i Rønne, hvor 
du både møder by, kyststrækning, 
skovområde og vi slutter af på vores 
skønne atletikbane. 

God fornøjelse.
Claus Clausen
Viking Atletik



Fødselsåret er afgørende. Unge 
00-19. Unge 20-24. Senior 25-
29. Senior 30-34. Senior 35-
39. Veteran 40-44. Veteran 45-
49. Superveteran 50-54. 
Superveteran 55-59. Masters 
60-64. Masters 65-69. Super-
masters 70-74. Supermasters 
75-79. Supermasters 80- AN-
SVAR OG RISIKO Deltagelse, 
rejse osv. er på eget ansvar og 
risiko. Danske love og regler 
gælder. Viking Atletik samt dets 

bestyrelses- og udvalgsmed-
lemmer, ledere, hjælpere og 
sponsorer hæfter ikke for for-
pligtelserne og kan ikke gøres 
ansvarlige for deltagernes eller 
andres eventuelle tab, uanset 
årsag. Hæftelse er således be-
grænset til Viking Atletiks egne 
aktiver. BABYJOGGERE Ruter-
ne løbes tæt på naturen, hvor 
der ikke er meget plads at give 
af. Derfor må babyjoggere ikke 
medtages under løbet. Vi henvi-

ser til vores børnepasning. BA-
GAGEOPBEVARING Der er 
ved hver etape mulighed for, at 
få opbevaret sin bagage (tasker 
og poser) samt værdigenstan-
de. Depotet er bemandet og tø-
jet under overvågning. Dog er 
opbevaringen altid under eget 
ansvar. Er du i tvivl om hvor de-
potet er, så spørg i info-vognen 
eller følg skiltet der står foran 
vognen. Depotet er åbent mel-
lem kl. 17:30 og 19:45. På 

Hammeren er depotet i start-
området. BUS - OFFENTLIGE 
Der henvises til den offentlig 
trafikplan på Bornholm via det-
te link - www.bat.dk - Bussen 
kører normalt kun en gang i ti-
men. Nogle ruter har to timers 
drift, så der skal på regnes lidt 
ventetid. BUSSER - SHUTTLE-
BUS Tirsdag, onsdag og tors-
dag kører der en særlig Etape 
Bornholm shuttlebus som kan 
benyttes mod betaling. Kom-

hasle
Flad rute på veje og skovstier i Plantagen syd for Hasle. En stor del af ruten er i skov 
med skøn natur. DAF-certificeret / Plain and biking paths.

mandag
25. juli 2022

Voksne 10 km18:00 Børn 3,4 km 18:07
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mer på det meste af Bornholm. Læs mere 
på vores hjemmeside.BØRNEPASNING 
Der er børnepasning for mindre børn i for-
bindelse med alle etaper i tiden mellem 
17:30 og 19:45. Følg skiltene i målområ-
det.torsdag ved start. Børn i børnepasnin-
gen skal være pasningsparate og skal for-
blive i området, indtil de hentes af 
forældrene. CHIPTIDTAGNNG Etape 
Bornholm benytter en chip, som er en inte-
greret del af startnummeret på brystet. 
Chippen må ikke bøjes! DELTAGERBE-
GRÆNSNING Der er deltagerbegræns-

ning ved 2.000 løbere. Det skal jo stadig-
væk være nemt og en fornøjelse at komme 
rundt på ruterne. Der er plads til 1.500 på 
5-dages etapen, 350 børn, 80 i ungdoms-
rækken og 70 pladser i 60+ tredages eta-
pe. Vi opretter ikke ventelister. Når vi mak-
simum lukkes der for deltagelse. DIPLOM 
Alle, der gennemfører samtlige etaper, 
kan hente og printe deres diplom via 
Sportstiming. Find linket på www.eta-
pe-bornholm.dk ENKELTE ETAPER Det er 
muligt at løbe enkeltetaper mandag, ons-
dag og fredag. Tilmelding i weekenden op 

til løbet i Idrætshallen Rønne Nord, Torne-
værksvej 1, 3700 Rønne fra kl. 10:00-
18:45 eller kl. 15:00-17:30 ved info-vog-
nen på løbsstedet. Prisen for enkeltetaper 
er 175 kr. og på børneruten 125 kr. FRE-
DAGSAFSLUTNING Etape Bornholm invi-
terer til stor afslutningsarrangement fre-
dag aften på Rønne Stadion. Fra scenen 
udleveres præmier til de bedste, mens der 
kan købes lækker mad og drikke fra bo-
der. Tag evt. et tæppe med. Musik efter 
præmieoverrækkelsen. Gratis adgang for 
alle. HUNDE Det er ikke tilladt at medbrin-

Dueodde
Strandløb på Danmarks mest kendte strand. Masser af tilskuere. Start på stranden, 
langs havet, gennem klitterne / Along the most famous beach in Denmark.

tirsdag
26. juli 2022

Voksne, ungdom og 60+ 5,8 km18:00
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ge hunde i løbefeltet. JURY Eventuelle 
protester skal forelægges Etape Born-
holms jury. Henvendelse i sekretariatsvog-
nen senest samme dag, inden kl. 20.00. 
Dog ikke fredag, hvor protester skal indle-
veres umiddelbart. LEDSAGERE TIL 
BØRNELØBET Mindre børn (under 8 år) 
må godt ledsages ude på ruten (men de 
kan sagtens selv). En evt. ledsager må 
ikke stille sig op i startbåsen, men kan til-
slutte sig 50 m ude på ruten. Tilsvarende 
må ledsager ikke løbe i mål med sit barn, 
men skal forlade ruten, før opløbet til mål. 

Her er der en slusevagt, der fortæller dig, 
hvornår du skal slippe dit barn. Ledsager 
må ikke pace barnet og ikke løbe i vejen 
for andre børn. Etape Bornholm har en 
’sidste løber’ med ude på ruten,som sør-
ger for at ledsage det barn, som befinder 
sig bagerst i feltet. I målfeltet er der kun en 
udgang. Her kan du modtage dit barn. Vi 
har voksne i målslusen, der kan hjælpe 
børn videre til slusens udgang. Kan dit 
bare ikke løbe alene i målslusen, så kan 
man sagtens vente med at løbe med i Eta-
pe Bornholm til næste år. Vi løber hvert år 

i uge 30. LODTRÆKNINGSPRÆMIER 
Både motionister og elite er hver dag med 
i lodtrækning om mange præmier. Uafhen-
tede lodtrækningspræmier fås i info-vog-
nen i RunnersCamp. MEDALJER Alle, der 
er tilmeldt den samlede Etape Bornholm 
(3 eller 5 dages) og gennemfører alle eta-
per, modtager en medalje umiddelbart ef-
ter målstregen i Rønne. Tilmelder man sig 
enkelt etaper alle dage, får man ikke me-
dalje. PARKERING Parkeringsvagter viser 
vej til nærmeste parkering. Forvent om-
kring 15 minutters gåtur mellem parkering 

almindingen
Kuperet rute i bornholmernes store skov. En smuk tur mellem de store træer, 
klipperne og skovsøerne / Scenic forest route with several challenging climps.

onsdag
27. juli 2022

Voksne  7,8 km18:00 børn  2,9 km 18:10
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og startsted mandag, tirsdag og onsdag. 
PRÆMIER Etapevinderne præmieres 
umiddelbart efter løbet. De samlede vin-
derpræmier overrækkes under afslut-
ningsfesten fredag. PÅBUD OG HENVIS-
NINGER Færdselsloven skal overholdes. 
Overtrædelse af påbud og henvisninger 
fra politihjemmeværnet og Etape Born-
holms officials kan medføre diskvalifikati-
on. RESULTATER - DAG FOR DAG Resul-
tatlister hænger i startområdet ved 
Info-vognen. Eventulle protester over tid/
placering skal tilgå sekretariatsvognen se-

neste dagen efter kl. 18.00. Fredag dog 
straks efter løbets afslutning. RESULTA-
TER Hop ind på vores hjemmeside www.
etape-bornholm.dk for at finde resultater-
ne for både hele etappen og for enkelteta-
per. RUNNERS CAMP Før og efter løbene 
er der tid til hygge og indkøb på vor udstil-
ling af løbesko og tøj. STARTTIDSPUNKT 
5-dages etape startes hver dag kl. 18:00. 
Dog først kl. 18:15 fredag grundet afvik-
ling af færgetrafik. Børn indtil 14 år starter 
umiddelbart efter (1. etape kl. 18:07, 2. 
etape kl. 18.10, 3. etape kl. 18:22. Ung-

domsklassen, starter samme tid som de 
voksne. STARTPROCEDURE Der er tydeli-
ge farvemarkering af startboksene. De 
voksnes startnumre har en farvemarke-
ring, der svarer til den tid, der blev oplyst 
.ved tilmelding. Starboksene sendes af-
sted med cirka 45 sek. mellemrum. Alle 
skal være på plads i deres startboks 
mindst fire minutter før start, hvor sidste 
informationer og påbud gives. Børne-
start: Der vil være to starter med ca. 30 
sekunders mellemrum. De 12-14 årige 
skal starte i første startgruppe. I anden 

Voksne, ungdom og 60+ 8,5 km18:00

torsdag
28. juli 2022hammeren

Bjergløb med start på Hammer Havn. Stiger 75 m på den sidste km op til det gamle 
fyr. Mange tilskuere / Up-and-down the cliffs with a gut-wrenching final.
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Rønne
Hurtig og afvekslende rute. DAF-godkendt. Mål på Rønne Stadion Nord med masser 
af tilskuere /  Fast officially ratified 10 K through Rønne.

Voksne, ungdom og 60+ 
10 km

18:15 Børn 4, 2 km 18:22
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Fredag
29. juli 2022

gruppe starter de 9-11 årige og børn op til 
8 år. Man skal placere sig i korrekte start-
gruppe. Overtrædelse af denne regel vil 
kunne medføre diskvalifikation. TIDTAG-
NING Alle tider registreres elektronisk. 
Det sikrer en rolig afvikling af starterne. 
Chippen er monteret på bagsiden af dit 
startnummer. Dagens vinder er den løber, 
der kommer først over stregen (bruttotid). 
T-SHIRT Alle, der er tilmeldt Etape Born-
holm inden 31. maj er garanteret får en 
etape-t-shirt. Ved senere tilmelding kan vi 
i nogen få tilfælde løbe tør i udvalgte stør-

relser, men vi bestiller altid væsentlig flere 
t-shirts end der er deltagere. Tidlig afhent-
ning kan anbefales (messen i Rønnehal-
len forud for løbet). TV-DÆKNING Løbet 
vises også i 2023 direkte af TV2 Born-
holm. TV2Bornholm kan også ses på inter-
nettet. VÆSKEDEPOT Der er væskedepot 
på alle fem ruter på 5-dages etapen. Der 
er er frugt, energidrik og vand ved mål-
gang - Sponsoreret af Coop Bornholm og 
Nutramino.
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 Hasle mandag 25. juli 2022
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. GPS: 
Nygårdsvej 9, 3790 Hasle. 2. Sæt din bil på Hasle Havn. Der er ca. 
700 meter til start. GPS: Havnen 25, 3790 Hasle. 3. Sæt din bil 
ved Hasles kommunekontor, lige ved indkørsel til Hasle fra Rønne. 
Der er ca. 800 meter til start. GPS Toftelunden 1, 3790 Hasle.

TÆT PÅ START/MÅL. FORVENT KORT KØ, NÅR DU SKAL VÆK
4. Sæt din bil på græsareal bag ved Espersens færdigvareproduk-
tion. Der er plads til ca. 150 biler. Passer perfekt, hvis du skal mod 
nord efter løbet. Der er ca. 400 meter til start. GPS: 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. GPS 
Damløkkevej 19, 3790 Hasle.

DU KOMMER VÆK, NÅR SIDSTE DELTAGER ER KOMMET I MÅL
6. Du kan også parkere på selv fælleden, 100 meter fra startområ-
det. Bemærk blot, at du ikke kan køre herfra, før sidste deltager er  
kommet i mål. Altså ca. kl. 19:35. GPS Fælledvej 28, 3790 Hasle.

 DUEODDE TIRSDAG 26. juli 2022
HVIS DU VIL HURTIGT VÆK EFTER MÅLGANG
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. GPS 
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). GPS: Skrokkegårdsvejen 17, 
3730 Nexø. 3. Sæt din bil bag den nedlagte lyttestation på Strand-
marksvejen. Her er rigtigt mange parkeringspladser og der er kun 
800 meter til målområdet. GPS Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

DU KOMMER VÆK, NÅR SIDSTE DELTAGER ER KOMMET I MÅL
4. Sæt din bil tæt på mål, men opgiv alt om det, hvis du ikke kom-
mer mindst tre timer før start. Der er kun ganske få pladser. Der er 
ca. 100 meter til målområdet. GPS Fyrvej 5, 3730 Nexø.

 almindingen onsdag 27. juli 2022
HVIS DU VIL HURTIGT VÆK EFTER MÅLGANG
1. Sæt din bil på travbanen eller i Hareløkkerne (græsareal lige 
overfor travbanen). Der er ca. 400 meter til startområdet og yderli-
gere 500 meter til målområdet på Jomfrubjerget.
GPS 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, Bolster-
bjergvej og Åsedamsvej. Men de er små. Mellem 5 og 30 pladser. 
De bliver hurtigt fyldt op. Det anbefales at man parkerer ved trav-
banen – se punkt 1.

DU KOMMER VÆK, NÅR  SIDSTE DELTAGER ER KOMMET I MÅL
3. Der er ikke parkeringspladser tæt på målområdet. Det anbefa-
les, at man parkerer ved Travbanen – se punkt 1. 

BEMÆRK Det er ikke tilladt at holde langs Segenvej eller Almin-
dingsvej. Politiet har forbudt parkering i græsrabatterne. Der vil 
blive udstedt bøder. Parkering skal foregå ved travbanen. Kom god 
tid.  EKSTRA Vil du have en rigtig køn tur gennem skoven? Så kør til 
Ekkodalen og parkér din bil der. Der er ca. 1200 m. til målområdet 
forbi Gammelborg m.v. GPS  Ekkodalsvejen 2, 3720 Åkirkeby – og 
fortsæt lige ud til P-plads.

 hammeren T0RSDAG 28. juli 2022
HVIS DU VIL HURTIGT VÆK, NÅR DU ER KOMMET I MÅL:
1. Sæt din bil på p-pladsen (betaling) ved Hammershus. Der er ca. 
800 meter til startområdet. GPS: Langebjergvej 26, Allinge. 2. Skal 
mod Gudhjem, Svaneke, Nexø efter løbet., så parker ved Sænevej 
eller i Sandvig by. Der er godt 2 smukke km til start. GPS Strandli-
nien 5, 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 Fe-
riecenter. 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. GPS: Langebjergvej 24, 3770 Allinge. 4. 
Sæt din bil ved Hammersø. Tæt på start. Frakørsel er vanskelig. 
Begrænset antal. GPS Sænevej 2, Allinge og følg anvisningerne.

DU KOMMER VÆK, NÅR SIDSTEDELTAGER ER KOMMET I MÅL
5. Der er et meget begrænset antal parkeringspladser helt nede 
ved start. Kan kun anvendes hvis du kommer meget tidligt – se-
nest kl. 15:00. Du må forvente, at du først kan køre derfra, når sid-
ste løber har forladt området. GPS  Sænevej 7 og følg anvisninger. 
Men glem alt om det, hvis du ikke er meget tidligt på den. Vejen vil 
være spærret.  Vejen op til fyret (mål) vil være spærret hele dagen.

 Rønne fredag 29. juli 2022
HVIS DU VIL HURTIGT VÆK
1. . Sæt din bil på det gamle landsstævnestadion. Der er ca. 800 
parkeringspladser. Der er ca. 700 m. til målområdet (400 meter til 
start). GPS 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 par-
keringspladser, så du kan kun bruge denne mulighed, hvis du er 
meget tidligt ude. GPS Torneværksvej 1, 3700 Rønne. 5. Sæt din bil 
ved Rønne Svømmehal. Begrænset antal parkeringspladser. Sæt 
din GPS til: Højvangen 1, 3700 Rønne


