
Returadresse: Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne

Træningsture – indtil 15/8
- hver mandag start fra Vibegårds Runddel kl. 18.30
- hver onsdag start fra Vibegårds Runddel kl. 19.00

Store Cykeldag søndag den 10. juni 2007
- en tur i det grønne med medbragt frokost og kaffe.
Start fra Vibegårds Runddel kl. 9.00 – se side 5

Sydbornholm Rundt søndag den 24. juni 2007  – se side 7

Nordbornholm Rundt søndag den 22. juli 2007  – se side 7

Bornholm Rundt søndag den 19. august 2007
Start fra Østre Skole fra kl. 9.00.

Startgebyret er 125 kr. pr. deltager. Dette inkluderer forplejning øen rundt
og ved mål, samt medalje og diplom.

TILMELDING INDEN 29/7:
Tilmelding sker ved indbetaling af startgebyret via home-banking eller med
FI indbetalingskort i en bank:
+73<       +85386298

Husk at skrive deltagernes navne og adresser i tekstfeltet.
Indbetaling via FI kort skal ske senest 29/7.

Eftertilmelding efter 29. juli  - højere startgebyr: 200,00 kr. - sker ved at
ringe til Bodil Munch tlf. 56 95 50 95

Eftertilmelding kan også ske ved nummerudleveringen:
lørdag 10.00 – 13.00 eller søndag 6.30 – 8.30

Læs mere på  www.cykelbornholmrundt.dk

Nr. 2 •••• juni 2007
Medlemsblad fra

Bornholms Cyklist Forbund, der er
Dansk Cyklist Forbunds lokalafdeling

på Bornholm

www.dcf.dk

Store Cykeldag søndag den 10. juni 2007
- en tur i det grønne med medbragt frokost og kaffe.
Start fra Vibegårds Runddel kl. 9.00

Læs mere side 5
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 BORNHOLMS CYKLIST FORBUND

Lokalafdeling af Dansk Cyklist Forbund
Midgårdsvej 14, 3700 Rønne
www.dcf.dk/lokalafd/bornholm
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Poul Munch , Midgårdsvej 14, 3700 Rønne, 56 95 50 95
Mikael Kofod , Myregade 3, 3700 Rønne, 56 95 49 45
Tim Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72

Bestyrelsessuppleanter:
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 56 95 82 83
Heinz Holm , Segenvej 3, 3700 Rønne, 56 99 91 00

Revisor:
Kell Andersen , Grummeløkkegade 2, 3770 Allinge, 56 48 02 91

Revisorsuppleant:
Ole Jønsson , Asavej 36, 3700 Rønne, 56 95 70 56

Turudvalg:
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Ole Jønsson , Asavej 36, 3700 Rønne, 56 95 70 56
Tim Lambrecht , Åkirkebyvej 40, 3700 Rønne, 56 95 17 72
Carsten Olsen , Nordskovvej 5, Rønne, 56 95 82 83
Arne Mortensen , Haslevej 122, 3700 Rønne, 56 95 60 03

Trafikudvalg:
Johan Lorentzen , Larsegade 9, 3700 Rønne,
56 99 03 40, fax 56 99 03 80, jl@b-byg.dk
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn@cykel.dk

Bladudvalg:
Erik Nielsen , Sankt Mortens Gade 45 B, 3700 Rønne,
56 95 23 75, eriksn@cykel.dk
Johan Lorentzen , Larsegade 9, 3700 Rønne,
56 99 03 40, fax 56 99 03 80, jl@b-byg.dk

Sydbornholm Rundt søndag den 24. juni kl. 9.00:
På turen er der mulighed for at få "tanket op" hos Q8 i Østermarie.

Distance: 55 km

Rute:  Østre Ringvej,
Vibegårds Runddel, Søndre
Ringvej, Søndre Landevej,
Pederskervejen, Pedersker
Hovedgade, Ølenevej,
Østermarie,
Almindingensvej, Segenvej,
Vestermarievej,
Hallebakken, Møllevangen,
Stavelund, Åkirkebyvej,
Vibegårds Runddel, Østre
Ringvej.

Start og mål: Østre Ringvej ved Netto, Vibegårds Runddel, Rønne.

Startgebyr: kr. 30,-

Sponsorer: Q8 i Østermarie v/ Verner Haagensen
Netto, Vibegårds Runddel, Rønne

Tilmelding: Ved startstedet i tidsrummet 8.00-8.45

Nordbornholm Rundt  - søndag den 22. juli kl. 9.00
Start: Røgeriet, Søndre Bæk kl. 9.00
Startgebyr: 25 kr. (børn u. 14 år 10 kr)
Depot: Rø kl. 10.00 - 12.00

Rute:
Søndre Bæk – Strandgade – Havnen –
Rundkørslen – Bykærvej - Kumlehøjvej
– Halledalsvej -  Kirkedalsvej – Simons-
gårdsvej – Rosendalsvej – Torpevej –
Bedegadevej –Juelsmindevej – Ægge-
bjergvej – Kuregårdsvej – Søndre
Lyngvej – Kongensmark – Sigtevej –
Brommevej - Røbrovej – Røvej – Olsker
– Rønnevej – Blåholtvej - Nordre Borre-
lyngvej – Borrelyngvej -  Strandvejen –
rundkørslen - Havnen – Strandgade –
Søndre Bæk.

Distance: 50 km
Mål: Røgeriet senest kl. 13.00

Denne tur arrangeres af Bornholms Cyklist Forbund i samarbejde med
Hasle Turist- og Erhvervsforening.
Tilmelding: Ved startstedet i tidsrummet 8.00-8.45
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Cyklist i Tasmanien

Jeg står inde på et af Hobarts distrikt posthuse. Det er efterår i Tasmanien og
sveden render mig med af ryggen. Varmen nærmer sig de 28 grader, og da
jeg lige er ankommet til Australien ugen før, har jeg endnu ikke helt vænnet
mig til ”det Australske efterår”. Posthuset ligger på en af de store bakker i
udkanten af Hobart, og for en gammel cyklist som jeg, er der noget der slår
mig her i vor Kronprinsesse Mary’s hjemby, Hobart – der er næsten ingen
cyklister, og slet ingen cykelstier.

Mit kamera har kun fanget et par enkelte cyklister på vejen op til posthuset, og
med de bakker der er her i byen (det er virkelig nogle der trækker tænder ud),
siger det sig selv, at der er en livlig handel af mountainbikes i Hobart – ingen
almindelige cykler er til at få øje på.

Da jeg træder ud af posthuset,
kommer der en racercykel op over
bakken, og suser hurtigt videre ned
mod bymidten, der er virkelig høj fart
på ned mod de mange lyskryds i
midtbyen, ikke underligt, at der er
påbudt ved lov, at køre med
cykelhjelm i Australien.

De cyklister, der ikke vil udsætte
deres liv for fare i trafikken, kører lige
så stille på fortovene (billedet), og
ingen galer efter dem, da det er

livsfarligt at bevæge sig ude blandt de mange biler i flere kørebaner.

Jeg kommer til at tænke på alle de cykelveje vi har på Bornholm, der er vi
virkelig heldige – i hvert fald om sommeren.

Om vinteren, er det en lidt anden sag - når man bor på Nordbornholm. Slet
ingen snerydning på cykelstier og fortove, men bare ud på kørebanen, hvor
biler og fodgængere ”glider” gennem sneen.

Jeg har om sommeren prøvet, at blive ”bedt” af politiet om, at køre på
cykelstien, da jeg cyklede på kørebanen pga. for mange turister m.v. på
cykelstien, noget af et paradoks til vinterens forhindringsløb, hvor man ikke har
andet valg end den farlige kørebane. Men at sammenligne det med, som de
stakkels cyklister i Hobart bliver budt, er nok lige i overkanten – og så kører de
oven i købet i den ”forkerte” side af vejen.

Erik Krog
Tejn
Pt. Hobart TAS Australien

OB-behandling

Kommunen er fortsat i gang med at lægge OB på vejene.

Reparationsmetoden hedder overfladebehandling ( OB ) og udføres både i fuld
bredde og i pletter ( PLET OB ). Der sprøjtes emulsion på belægningen, og
lige efter drysses skærver over, og der kan køres på belægningen igen.

Vedligeholdelsesmæssigt udgør OB og PLET OB to meget konkurrencedyg-
tige tilbud. Ved reparation i hele vejens / stiens bredde koster OB 1/4 af en
asfaltbelægning og holder ca. halvt så længe. På pletvise reparationer er
forholdet endnu mere udtalt. PLET OB koster ca. 1/4 af en traditionel asfaltlap
og holder lige så længe.

Det er altså en billig metode: Det koster en fjerdedel og holder halvt så længe
som alm. asfaltudlægning – dvs. det er halv pris.

Til gengæld bliver vejene betydeligt mere ujævne at køre på, ikke mindst for
cyklister.

Disse skærver er fra
Præstegårdsvejen, der er en
delstrækning af cykelvejen fra
Rønne til Vestermarie.

For at vise skærvestørrelsen er der
lagt mønter ud i størrelsen 1 kr., 2
kr. og 5 kr.

      
Udlægning af OB på Degnebrovejen 24. maj 2007
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Store Cykeldag søndag den 10. juni 2007

Mødested: Vibegårds Runddel i Rønne kl. 9.00

Store Cykeldag nærmer sig med hastige tråd i pedalerne.

Søndag den 10. juni skal der cykles. I år er 80 cykelture over hele landet en
del af Store Cykeldag.

Poul vil lede os
ud på en god
cykeltur, i et
tempo hvor alle
kan følge med.

Turens længde vil
blive ca. 45 km.

Den medbragte
kaffe og frokost,
vil blive indtaget
et sted i naturen,
hvor det nu
passer ind.

Yderligere
oplysninger tlf.
56955095

Alle ture kan nu ses på www.storecykeldag.dk.

Deltagerne der cykler på Store Cykeldag, kan være med i konkurrencen om en
rejse til Lanzarote og 30 spritnye cykler.
Det eneste, det kræver, er at man klikker ind på www.storecykeldag.dk efter
turen og skriver, hvor langt man har cyklet på dagen.

Målet er at se, hvor langt Danmark kan cykle tilsammen på en søndag.

Vi ved nogle af jer cykler rigtig langt – så husk også selv at få kilometerne
tastet ind i hele Danmarks cykelcomputer.

Rigtig god vind på Store Cykeldag !


