
     

VETERANCYKELTUR - BORNHOLM RUNDT 

Hej veteran 

Hvis du er skadet eller overvægtig veteran, har du har mulighed for at deltage i Veteran-
støttens ”Bornholm Rundt” på cykel.  

Arrangementet gennemføres fra søndag den 13. september til torsdag den 17. september 
2020.  

Kystlinjen Bornholm Rundt er ca. 110 km. Ca. samme distance skal vi tilbagelægge over 4 
dage, fordelt på forskellige etaper, så vi får set lidt af, hvad Bornholm kan byde på. 

Du vil blive samlet op ved Informationen, der placeret midt på Københavns 
Hovedbanegård, søndag kl. 10.00, og derefter tager vi samlet bussen til Bornholm. 
Hjemrejsen foregår på samme måde, og du vender tilbage til Hovedbanegården igen 17. 
september kl. ca. 19.45. 

Jeg har vedlagt en tentativ tids- og indholdsplan for arrangementet, så du kan se hvilke 
aktiviteter, der bliver gennemført. 

4 personer har givet tilsagn om at hjælpe til ved arrangementet. Der er Vagn Risager, 
Vagn Sørensen, Michael Platz og Kenny Lemvig. 

Jeg selv hedder Knud Holm Eriksen og er pensioneret major. Jeg har været soldat i 42 år 
og er selv veteran fra Makedonien og Afghanistan. 

 
TILMELDING:  
 
Tilmeldingen åbner den 04. AUG 2020. 
 
Du tilmelder dig på:  
Veteranstøttens hjemmeside fra 04. AUG 2020.  
Der er plads til max. 8 veteraner efter "først til mølle".  
 
Jeg kontakter dig telefonisk, så snart din tilmelding er registreret.    
 
Vi håber meget, du vil deltage.  
 
Allerbedste hilsner 
Knud H. Eriksen 
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Lidt om Bornholm. 

Under Harald Blåtand blev Bornholm en del af kongeriget Danmark, og øen byder på 
masser af spændende historier, fra vikinger til sørøvere, og selv de specielle rundkirker 
giver grobund for skrøner og legender. Det nordligste Bornholm blev udsmykket med 
Nordeuropas største og stærkeste fæstning, Hammershus, som vi naturligvis skal besøge. 
Svaneke er kendt som Bornholms gastronomiske centrum. Her brygger man øl, laver 
lakrids, producerer gin og meget mere. I Gudhjem oplever vi skærgårdsidyl og små 
hyggelige gader, det bliver næsten ikke mere bornholmsk. Naturen på øen er også unik, 
og vi kan nyde Bornholms frodige landskab, afbrudt af klipper, strandenge og ikke mindst 
smukke, brolagte middelalderbyer med små, farverige bindingsværkshuse. Albatros’ lille 
rundrejse binder Bornholms mange spændende seværdigheder sammen til en lille 
Danmarkshistorie. 


