
Stor flok HLK´ere og fine resultater til Etape Bornholm 

Hele 9 HLK´ere og yderligere et par familiemedlemmer deltog i Etape Bornholm fra mandag den 

25. til fredag den 29. juli 2022, i alt en marathon distance på 42,2 km. 

Etapeløbet består af fem meget forskellige ruter rundt om på Bornholm. Alle etaper var 

begunstiget af fint vejr selvom det nok var rigeligt varmt den første dag mandag i Hasle med 27 

grader på en 10 km flad rute med varieret underlag. Tirsdagens etape foregik bl.a. i dybt sand i 

klitterne på Dueodde, onsdag er en meget kuperet skovtur i Almindingen midt på øen og torsdag 

stod den på ”bjergetape” med afslutning på toppen ved Hammer Fyr. ”Bakkespurten” de sidste 

435 m har en gennemsnitlig stigning på ca. 15 %, hvor en del er på en ujævn sti med sten, grus og 

rødder. Det er meget underholdende at følge løbere på vej op ad denne stigning. En del tager en 

noget af stigningen i gang men selvfølgelig ikke nogen af HLK-erne      . Fredagens sidste etape var 

en flad 10-km i Rønne og omegn. 

Deltagende HLK`ere var Jesper Faurschou og hans tre døtre, Carolien Milenaar, Frits, Rasmus 

Futterup og Lone Bak. Herudover var Jespers kone Line og mor Susanne tilmeldt men gennemførte 

ikke, da de i stedet valgte at agere ”hare” for Jesper´s yngste på 3 år på børneetaperne (foregik 

især ved at de skiftedes til at bære hende på skuldrene og så tog hun selv mod medaljen      ).  

Herudover deltog Carolien´s forlovede Larry Lombard og Rasmus´ to børn på 7 og 10 år samt 

Lone´s datter Laura og mand Brian på et par etaper 

Resultatmæssigt gik det super godt. Carolien blev en sikker nr. 2 samlet hos kvinderne efter at 

have været hurtigst på den meget kuperede 3. etape i Almindingen. Jesper Faurschou blev en flot 

nr. 3 samlet og vandt sikkert 35-39 års klassen. 

Som noget nyt var der en holdkonkurrence, hvor man skulle stille med 6 løbere. Rasmus Futterup 

havde samlet et slagkraftigt hold med 4 løbere fra HLK (Jesper, Rasmus, Carolien og Frits) 

suppleret af Heino Aaling fra Brørup løbeklub og Carolien´s forlovede Larry fra Sydafrika. De fire 

bedste samlede tider talte i holdkonkurrencen, som blev vundet med mere end 7 minutter til et 

blandet hold bestående af løbere fra Sparta, HRC og NBRO.  

Sidst men ikke mindst var der 4 repræsentanter for den kommende generation HLK-løbere, som 

løb meget fine tider, heriblandt den kun 6-årige Signe Faurschou, der løb sidste 4,2 km lange etape 

i tiden 21.26, svarende til 5.06 min pr. km. Med det tempo kan man godt forstå, at mor Line og 

farmor Susanne begge valgte at være hare for den yngste!! 

Link til resultater: https://www.sportstiming.dk/event/9339/results 

Alt i alt en superuge der selvfølgelig ikke blev dårligere af, at FCM gik videre i Europa og vandt 5-1 

over OB      . 
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Alle samlet en time før start på sidste etape i Rønne: 

 
 

Præmieoverrækkelse damer: 

 



 

Herrer klassevindere til præmieoverrækkelse: 

 
 

HLK-holdet på podiet til præmieoverrækkelse: 



 
 

 


