
Så er det snart tid til at vi skal til at tænke på pinsen, hvor de vandreglade tager til Bornholm og 
vandrer igen, og som altid er forældre og søskende også velkomne til at tage med. 

Spejdermarchen Bornholm Rundt arrangeres i et tværkorpsligt samarbejde mellem de Bornholmske 
spejdere, og Rødovrespejderne har de sidste mange år haft deltagere med. 

Den samlede tur er 105 km, som tilbagelægges på tre dage. Det er også muligt at blive kørt på dele 
af turen, så man kan sagtens være med uden at skulle gå hele vejen. Forældre er meget velkomne på 
Bornholm Rundt. 

Turen foregår på den måde at vi tager af sted fredag morgen (så husk at tage fri fra skole og arbejde 
fredag d. 3. juni). 

Fredag eftermiddag starter selve marchen i Rønne, og frem til søndag tilbagelægges de 105 km, på 
en opmærket rute, som for en stor dels vedkommende følger kysten rundt. 

Mens vi går sætter nogle af vores gode hjælpere spejdernes telte op til os på overnatningsstederne 
(campingpladser) og der bliver sørget for mad og andre fornødenheder undervejs. 

Mikroer og minier skal være ledsaget af forældre, der går med, eller have en aftale med andre 
voksne om at de følges med dem. Tempoet, der bliver gået i, og antallet af pauser, varierer rigtig 
meget, så lederne kan ikke følges med alle børn.

Vi mødes på Rødovre Station fredag d. 3. juni kl. 9.30. Vi skal med toget mod 
Hovedbanegården.

Vi rejser med Bornholmerbussen fra Hovedbanegården ca. kl. 10.45 og 
ankommer til Bornholm ca. kl.13.50.  
Selve marchen starter fredag kl. 14.50 i Rønne. 

Vi tager færgen hjem mandag morgen (2. pinsedag) og 
kommer tilbage til Rødovre Station mandag eftermiddag. 

Når vi kommer nærmere turen får I, der skal med, flere praktiske oplysninger.

Hele denne herlighed, hvor børnene får en oplevelse sammen med andre spejdere og evt. sammen 
med familien, midt i noget af Danmarks skønneste natur, koster 950 kr. pr person

Endelig tilmelding afleveres og betales senest 10. maj 
Du kan tilmelde dig og betale på rødovrespejderne.dk

3. – 6. juni 2022


