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Vi,  Andreas, 6 år og Malou, 
7 år og jeg (mor) var med på 
skiferie sammen med en gruppe 
cancerbørn da Andreas har 
en godartet hjernesvulst. Alle 
hjernesvulster hører under 
Riget´s afd. 5054 (cancer). 
Andreas er i et behandlingsforløb 
på ca. 9 år indtil videre, og hvad 
der skal ske herefter vides ikke.
 Andreas´ tumor sidder 
så uheldigt, at den ikke kan 
opereres, og den laver en del 
’ballade’ i hjernen, som kommer 
til udtryk ved al for hurtig vækst 
og krævende adfærd.
 Malou har været påvirket 
meget af Andreas´sygdom, og 
hun har været, og er vel stadig 
det man kalder et skyggebarn.
 Vi tog på skiferie med 
”Cancerbarn” med Oslofærgen 
fra København. Vi var 140 
personer i alt, og heraf heldigvis 
mange hjælpere og alle med 
deres eget ’cancer-barn’.
 DFDS havde arrangeret særskilt 
børnepirat underholdning 
inden aftensmaden, og hvor 
vi spiste sammen i et afsnit af 
restauranten, og som de første 
for at skåne cancerbørnene mest 
muligt mod bakterier.
 Om aftenen var der 
underholdning og lege på 

skibet. Børnene kom også op 
til kaptajnen og så hvordan de 
styrer skibet, og senere var der 
hestevæddeløb med træheste. Al 
underholdning var fantastisk, og 
børnene fandt hurtigt sammen. 
Da vi ankom fredag til Oslo 
ventede to busser på os, og det tog 
ca. 3,5 time til Skeikampen, hvor 
vi nåede at få en lille time på ski. 
 Lørdag og søndag fik vi to hele 
dage på ski med undervisning 
fra kl. 9.30 til 14.00. Bagefter 
stod vi selv på ski. Der var 
også slædekørsel, hvor vi kørte 
op i terrænet og så bl.a. vores 
dronnings skihytte.
 Nogle af hjælperne kunne 
selv føre slæderne, således at 
de svageste børn også kunne 
komme rundt i området. 
Hjælperne havde mange kælke 
med når børnene trængte til en 
skipause, og så havde vi selv egen 
læge og sygeplejeske med på hele 
turen. 
 Vi spiste ude i terrænet på 
noget vi kaldte Basen. Basen 
var stedet, hvor der var masser 
af forsyninger som drikkevarer, 
kiks, slik og chokolade, så ingen 
’gik kold’ på pisterne.
 Der var mange skitrænere til 
rådighed for os, så alle fik noget 
ud af det uanset niveau.

 På hotellet var der 
swimmingpool, så hver dag efter 
ski afsluttede vi dagen med en 
badetur inden aftensmaden.
 Mandag kunne vi nå at stå 
en time på ski inden vi skulle 
tjekke ud, og herefter gik turen 
tilbage til Oslo med busserne. 
På båden var der endnu engang 
underholdning med pirat som 
oppustede balloner der lignede 
sværd, og børnene fik hver en 
skattekiste fyldt med slik.
Noget af det bedste på turen 
var,  at Andreas mødte en masse 
andre syge børn som er i samme 
situation som ham, og Malou 
mødte andre raske søskende. For 
os forældre var det fantastisk at 
møde andre i samme situation og 
udveksle erfaringer.
 Vi blev meget nært knyttet til 
en anden familie, hvor drengen 
på 10 var ramt af cancer. Søsteren 
på 7 år var ligeså gammel som 
Malou, og de fandt ud af de 
havde meget til fælles. Jeg tror 
også børnene fik talt om nogle 
ting, de ikke taler med os voksne 
om. Både Malou og søsteren er 
skyggebørn, det var nok også 
med til at knytte dem sammen.
 Hele turen var sponseret af bl.a. 
DFDS, som stod for sejlturen, 
kahytterne og underholdningen. 

 Det er en meget tryg måde at 
rejse på. Jeg havde aldrig turdet 
tage på skiferie alene med mine 
børn tidligere, men var helt tryg 
på rejsen.
 En tur som denne er ’guld 
værd’, og mange familier har slet 
ikke overskud og økonomisk 
mulighed for at rejse, og derfor 
er det fantastisk at der findes 
sponsorer, der give de kræftsyge 
børn mulighed for at komme ud 
og få en oplevelse.
 Det var lidt underligt at opleve, 
at en familie fortalte mig, at 
godartede tumor’ er slemme og 
måske de værste, fordi de ikke 
kan behandles hvis de sidder 
uheldigt. Det var en øjenåbner 
for mig, at vi faktisk har været 
meget igennem og klaret det 
godt som familie, og jeg blev 
rigtig stolt af os selv. Sådan har 
jeg ikke tilladt mig selv at tænke 
før. Mærkeligt er det også, at vi 
heldigvis glemmer hvor hårdt 
det har været. Denne her tur 
har givet os så meget og gør 
hverdagen meget nemmere. 
 Det var er et stort arrangement 
”Cancerbarn” har stillet på 
benene for os. Jeg takker 
”Cancerbarn” og alle jer som 
støtter op omkring de kræftsyge 
børn - de har brug for det.

af Claus Bodenhoff

140 cancerbørn med familier nød skituren til 
norske Skeikampen sponseret af bl.a. DFDS

Andre hjælper og gør en 
stor indsats for kræftsyge 
børn. En tidligere kollega 
Marianne Kurland, har for-
talt om hendes og sønnens 
historie, som jeg gerne 
bringer her:

Når donation giver mening …



Danmarks ældste motionscykelløb – her kan alle være med...

Søndag den 7. juni 2015

Arrangører  Sjælsø Rundt ejes i fællesskab af  
Veggerby Sport & Kultur og Berlingske, som håber  
på at se både nye og gamle deltagere til en af årets  
festligste og mest sociale cykel-events.
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Man skal kunne æde dig selv 
… i overført betydning

Det er, når vi præsterer det 
umulige og giver det sidste, 
vi ikke vidste, vi havde, at 
vi rykker os for alvor. Uan-
set om man vinder etapen 
eller opnår et skud selvre-
spekt ved at slå sig selv på 
målstregen, så er grænse-
overskridelser altid for-
bundet med en sejrfølelse, 
som kan bruges til meget 
andet godt i livet end til at 
nå sine sportslige mål. Når 
det er sagt, skal kroppens 
”udgifter” og ”indtægter” 
selvfølgelig balancere på 
den lange bane.

Danmark Rundt 2015 
er en stor mundfuld
Claus Bodenhoff har sat 
sig et stort mål. Han vil i 
form til at kunne cykle og 
cykle og cykle mange kilo-
meter hver eneste dag for 
at nå Danmark rundt på 
14 dage. Så han træner og 
træner og har allerede lagt 
mange kilometer bag sig på 
landevejen efter arbejde, 
på feriedage og i weeken-
der. Så langt så godt. For-
leden dag mødtes Claus og 
jeg igen for at undersøge, 
om hans kostvaner og træ-

Klumme v/Vibeke 
Lund, The Sweet 

Company

 

Har man store sportslige ambitioner og høje mål med sit liv eller sin træning, kommer man ikke 
udenom at skulle overskride sine egne grænser - en gang imellem
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ningsindsats fungerer og 
spiller optimalt sammen. 
Da vi lige før jul sammen 
lagde en første strategi for, 
hvordan han skulle ind-
stille kostkanonen, var han 
ikke begyndt den hårde cy-
keltræning endnu. Derfor 
var det spændende her fire 
måneder senere og langt 
inde i cykeltræningsforlø-
bet at konstatere, hvordan 
fordelingen af fedt- og mu-
skelmasse i kroppen havde 
ændret sig.

Musklerne er 
maskinrummet
Claus var som udgangs-
punkt ikke for tyk. Hans 
fedtprocent var helt nor-
mal, da vi mødtes første 
gang. Alligevel – og for at 
gøre cykelturen lidt lettere 
– ville han gerne smide 
nogle kilo. Men uden – 
gud forbyde det - at være 
på kur eller diæt.

Et fint lag spæk på
 kroppen er sundt
Jo større muskler jo mere 
kraft kan der lægges i pe-
dalerne. Men kropsfedt har 
bestemt også sin beretti-

gelse. Hård fysisk træning 
svækker nemlig umiddel-
bart kroppens immunfor-
svar, og for at råde bod på 
det, skal kroppen hurtigst 
muligt have både god mad 
og hvile. Fedtlaget har en 
vigtig funktion her, fordi 
det indeholder hormoner 
og antistoffer, der beskytter 
og holder kroppen kamp-
klar overfor forkølelser, 
infektioner og det, der er 
værre. Mavefedt derimod 
trækker i den usunde ret-
ning. Til sammenligning 
er rygning noget af det 
mest usunde, man kan 
byde sig selv. Alligevel er 
det meget farligere og for-
bundet med langt større 
risiko for at udvikle hjerte-
karsygdomme at have store 
mængder fedt siddende på 
maven.
 Til begges store over-
raskelse viste målingerne 
forleden, at Claus havde 
tabt muskelmasse i betyde-
ligt omfang. Det havde han 
ikke kunnet se på sin egen 
badevægt derhjemme, 
men her hos mig var bud-
skabet ikke til at tage fejl af. 
Nu skulle vi bare finde ud 
af, hvor hunden (læs: kød-
benet) lå begravet.  Det vi-
ste sig nu, at Claus har haft 
et lidt for ensidigt fokus på 
at få kulhydrater nok i for-
bindelse med træningen 
og derfor ikke havde været 
tilstrækkelig omhyggelig 
med at få proteiner med 
rettidig omhu. Trænings-
pas på 2-3 timer kræver, 
at man har spist et større 
hovedmåltid (sammensat 
efter tallerkenmodellen) 
senest to timer før afgang. 
Desuden skal der spises 
mere end blot en banan på 
ruten. Den skal som mini-
mum suppleres af en rug-
brødsmad med leverpostej, 
kødpålæg eller ost. 

Det åbne vindue lukker 
30 minutter efter hård 
træning
Og efter træningsophør 
kan det ikke gå hurtigt nok 
med at få guffet et restitu-

tionsmåltid, der består af 
omkring 80 procent pro-
tein og 20 procent (frugt)
sukker. For hvert minut, 
der går ud over den første 
halve time efter endt træ-
ning, kan man lægge en 
time til, før man er klar til 
næste træningspas. I ”det 
åbne vindue” umiddelbart 
efter træning er kroppen 
optimalt gearet til at optage 
protein, og hvis det kombi-
neres med en lille smule 
simple kulhydrater i form 

af drue-, frugt- eller tilsat 
sukker, fremmer det opta-
gelsesprocessen yderligere.

Tilfældet Claus
Jeg konkluderede forleden 
dag, at Claus efter alt at 
dømme har været alt for 
dygtig til ikke at spise for 
meget, men alt for dårlig 
til at få nok protein - ikke 
bare i kosten generelt, men 
også med den rette timing i 
forhold til sin træning.  
 Han har med andre 
ord ædt sig selv forstået på 
den måde, at han har tæret 
på sin muskelmasse for at 
skaffe tilstrækkeligt med 
energi til at klare distan-
cen. Vi har derfor aftalt, at 
hans daglige morgenmål-
tid skal op på dobbelt dosis 
blødkogte æg (2 stk.) og at 
han skal være særlig op-
mærksom på at have mad- 
og væskedepoterne fyldt 
godt op, når han springer 

på nakken af racercyklen i 
eftermiddagstimerne.

Et glas skummetmælk
og en banan
Heldigvis er Claus glad 
for skummetmælk, der er 
en god kilde til protein. 
Jeg har også talt varmt om 
skyr, som han eventuel kan 
have med på køl til som-
mer, når det for alvor går 
løs. Skyr indeholder ikke 
bare en hulens masse pro-
teiner, men også vigtige 

vitaminer der er guld værd 
for en hårdt prøvet cykel-
rytterkrop.

Møllers Tran og 
D-vitamin
Jeg har anbefalet Claus at 
tage en daglig skefuld le-
vertran samt at få styr på 
sin D-vitaminstatus hos 
egen læge. Begge dele har 
stor indflydelse på, hvor 
godt kroppen kan tackle 
udfordringen med de lan-
ge cykelture 14 dage i rap 
til sommer. Det er med et 
glimt i øjet, at jeg har sat 
en ”røvfuld” ind på Claus’ 
konto, men budskabet 
er alvorligt nok: Der skal 
mere fokus på kosten. 
Hård fysisk træning er kun 
sund business for kroppen, 
hvis den samtidig får al 
den kærlighed og omsorg, 
den har brug for i form af 
god næring og godt med 
søvn og hvile.



Når man kører ned ad 
Nørregade i Hundested, 
undgår man ikke at stoppe 
op og kigge på det store 

udvalg af cykler, som Dit-
lev Cykler kan præsentere 
- både indenfor og uden-
for. Går man ind i butik-

Ditlev Cykler i Hundested

Ditlev Cykler holder til i Nørregade i Hundested
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VI TILBYDER10-20 MDR. RENTEFRI LÅNPÅ ALLE IKKE NEDSATTE CYKLER

Nørregade 25C • Hundested • Tlf. 55 34 55 02  
info@ditlevcykler.dk • www.ditlevcykler.dk

GRATIS HJELM 
VÆRDI 399,-

 TIL KONFIRMANDER DER
 KØBER NY CYKEL I MAJ

KOM NED OG FIND DIN

NYE CYKEL HOS DITLEV CYKLER
KÆMPE UDVALG

TREK XCALIBER 8
KR. 6.999,-

Når jeg den 10. juni starter 
min cykeltur rundt i Dan-
mark, og her bestræber 
mig på at gøre en indsats 
for de – desværre alt for 
mange - kræftramte børn 
og deres familier, så er det 
efter et større og måske 
mere omfattende projekt, 
end jeg først havde tænkt 
mig. Da jeg efter turen 
med Team Rynkeby Hol-

bæk til Paris i juli 2014 
kom hjem og tænkte: ”Skal 
jeg tage endnu en tur til 
Paris eller hvad skal jeg i 
2015”? - så havde jeg ikke 
forestillet mig, hvor stor en 
event det ville udvikle sig 
til. Fra tanken om blot at 
cykle en lang tur fra by til 
by og håbe på, at man ville 
støtte op omkring denne 
event, til i dag hvor turen 

er inde i den sidste plan-
læggende fase, med hotel-
ler, arrangementer etc., må 
jeg konstatere, at jeg er ble-
vet overvældet over, hvor 
meget der skal på plads 
med hensyn til koordine-
ring af tiderne ved start og 
ankomst, og mødet med 
’Danmark’ rundt på eta-
perne. 
 En af de større udfor-

Tommy, elbilen og Sparinvest følger mig 
Min gode kollega Tommy Maltesen
følger mig Danmark Rundt i elbilen 

ken, bliver man mødt af 
en super venlig og meget 
kompetent indehaver, 
Henrik Ditlev, 46 år, som 
har en lang karriere bag sig 
indenfor reparationer af 
cykler mv.
 Henrik har været i cy-
kelbranchen i mere end 28 
år, hvoraf de 10 år var i Ole 
Ritters cykelværksted. Her 
blev der opbygget et større 
know how omkring cykel-
reparationer og lignende.  
Der er altid tid til en god 
anekdote og en masse vi-
den, som man som cykel-
motionist kan tage med 
hjem og bruge i hverdagen.
I dag er Ditlev Cykler pri-
mært beskæftiget med salg 
af cykler og reparationer 
af enhver slags. Butikken 
fører bl.a. Trek, Principia, 
Raleigh, Nishiki, Winther 
og Puky. Og i butikken er 
der tilmed et større udstyr 
af reservedele, så stort set 

alle reparationer kan klares 
hurtigt af den kompetente 
cykelmekaniker.
 Danmark Rundt 2015 
har indgået et super sam-
arbejde med Ditlev Cykler, 
så Claus Bodenhoff i dag er 
gearet til at imødekomme 
stort set alle udfordringer, 

som måtte opstå på turen. 
Det er bestemt ikke mate-
riellet, som Claus går ned 
på, og for at give energi og 
næring, er der også fyldt 
godt op med gel og barer i 
cykeltasken.
 Du finder altid et godt 
tilbud i butikken.

dringer undervejs bliver 
utvivlsom dét, at komme 
rigtig frem ad de rigtige 
cykelveje. Og skulle jeg 
punktere, kan tidsfakto-
ren også begynde at drille. 
Hvad gør jeg så, når døgnet 
kun har 24 timer, og spe-
kulationerne begynder at 
hobe sig op? 
 Jeg er på det nærmeste 
blevet reddet på målstre-

gen, idet min arbejdsgi-
ver, Sparinvest, har valgt 
at støtte mig yderligere 
end den donation, som al-
lerede er givet. Det er en 
fantastisk fornemmelse at 
ha’, når man får stillet en 
medarbejder og en bil til 
rådighed, når jeg cykler 
turen rundt i Danmark fra 
den 10. – 23. juni. 
 Min kollega, Tommy, 
vil sørge for via GPS’en i 
elbilen, at vi kommer frem 
til den valgte destination, 
og skulle jeg punktere eller 
få anden defekt, så er der 
sørget for en ekstra cykel, 
som monteres på taget af 
bilen. Endvidere vil Tom-
my sørge for, at punkterede 
slanger lappes undervejs, 
og jeg kan således alene 
koncentrere mig om at 
cykle og nå frem til næste 
bestemmelsessted. I bilen 
er endvidere alt, hvad der 
er behov for undervejs, så 
jeg hverken går sukkerkold 
eller kommer til at mangle 
proteiner eller kulhydra-
ter. Alt er afstemt til dagen 
i mindste detalje. Det er 
super flot, og jeg modta-
ger denne opbakning fra 
Sparinvest som et kæmpe 
skulderklap.



BOBO MORENO ARVID NIELSENRIKKE MØLGAARD SØREN SEBBER LARSENBANDETDANMARK  MIDNIGHT BLUESTRYLLEKUNSTNER LASSE LISBY MICHELLA EVELY OG RONNIE P.KONFERENCIER: KIRSTEN SIGGAARD

MED JAN NIELSEN FRA  ‘STJERNE FOR EN AFTEN’  
MED ‘DEN SKALDEDE KOK’

Entré 100 kr. plus gebyr 20 kr. Billetter kan købes på Billetlugen.dk eller i døren, så længe 

der er ledige pladser. Entré og bar går til Børnecancerfonden.
Arrangører: Hvidovre Kulturråd, Hvidovre Musikråd. Lokal initiativtager: Gitte Pedersen
Tak til alle der har støttet op om projektet: Kirsten Siggaard, Bobo Moreno, Rikke Mølgaard, Søren Sebber Larsen, Arvid 

Nielsen,BandetDanmark - med Jan Nielsen fra ‘Stjerne for en aften’, Midnight Blues -  med ‘Den skaldede kok’, Michella Evely og 

Ronnie P., Lasse Lisby med trylleri. K2 Kommunikation og PR, Hvidovre Musikråd, Hvidovre Kulturråd, KODA, Sjøbeck Øl og Vand 

A/S, Cafe Halvleg v/ Keung, Hvidovre Avis og initiativtager Gitte Pedersen.

GÅR UBESKÅRET TILBØRNECANCER- 
FONDEN

 
kun100 kr.
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VI SAMLER IND TIL

+ GEBYR 20 KR.

 
Entré

Støttekoncert for BørnecancerfondenTORSDAG DEN 28. MAJ KL. 19.30 TIL 23.00
HVIDOVRE MEDBORGERHUS - HVIDOVREVEJ 280 - 2650 HVIDOVRE

Støttekoncert i Hvidovre
Torsdag den 28. maj kl. 
19.30 afholdes der støtte-
koncert i samarbejde med 
Danmark Rundt 2015. Her 
vil en række kunstnere 
være med til at give en mu-
sikalsk oplevelse fra sce-
nen. Hvidovre Kulturråd 
og Hvidovre Musikråd, har 
i samarbejde med booker 
Gitte Pedersen, taget imod 
opfordringen til at afholde 
denne musikaften og gået 
’all in’ for at være med til at 
skaffe midler til projektet. 
Gitte Pedersen har sam-
mensat et varieret program, 
hvor man bl.a. kan opleve 
en af de helt store kvinde-
lige vokaler, Rikke Møl-
gaard og navne som Bobo 
Moreno, Midnight Blues 
med Den Skaldede Kok og 
Søren Berlev på trommer, 
det danske svar på Mark 
Knofler: Søren Sebber 
Larsen mfl. Sidst, men be-
stemt ikke mindst, vil man 
kunne opleve sangen som 
er dedikeret til Danmark 
Rundt 2015. Den er skrevet 
af BandetDanmarks stærke 
vokal, Jan Nielsen. Her er 
der tale om en iørefalden-
de og tekstmæssig meget 
rammende sang, ’Som en 
vinder’, som giver stof til 
eftertanke. Hele koncerten 
er bundet sammen af kon-
ferencier, Kirsten Siggard. 
Mød frem og og støt op, - 
billetten koster kun 100 kr. 
+ gebyr og beløbet går ube-
skåret til Danmark Rundt 
2015 der donerer hele belø-
bet til Børnecancerfonden. 
Billetter kan købes via bil-
letlugen.dk - Hvidovre bib-
liotek, Hvidovrevej 280 og i 
døren.

Støt Børnecancerfonden via Danmark Rundt 2015 
www.indsamling.boernecancerfonden.dk/

Du kan også indsætte dit bidrag på 
Jutlander Bank  | Konto 9217-207-21-55761



Anders Bircow er den 1. maj indtrådt som protektor for Danmark 
Rundt 2015, og det er med stolthed, at Claus Bodenhoff siger:  ”Netop en 
person som Anders, der har så stort og bredt et netværk og er afholdt af 
mange, vil med sit store hjerte for – ikke mindst – de kræftramte børn, 
kunne være med til at synliggøre vigtigheden omkring dét at støtte de 
børn og familier, som hvert år rammes af denne forfærdelige sygdom”.
 Om sin rolle som protektor for Danmark Rundt 2015 siger Anders 
Bircow:  ”Danmark Rundt 2015 er i stand til at give den rette vejledning og 
nogle lyspunkter, som kan hjælpe til med hvordan man med ryggen mod 
muren kan komme videre” og det er der behov for i en svær situation.
 På spørgsmålet om hvad Anders Bircow selv ville gøre, hvis et af hans 
børn blev ramt af kræft, lyder det: ”Jeg vil smide alt ind for at redde mit 
barn, men jeg tror man vil føle en vis afmagt. Men med støtte og en stor 
indsats vil jeg nok komme igennem det sammen med min familie. Jeg har 
i hvert faldt set, at det kan lykkes, men der skal kæmpes”.
 Som en gestus har Anders Bircow tilkendegivet, at han vil stille op til 
et foredrag i en virksomhed, og lade hele beløbet indgå i Danmark Rundt 
2015 indsamlingen til fordel for kræftramte børn og deres familier. Skulle 
der være en virksomhed, som ønsker Anders Bircow ud til et foredrag og 
dermed være med til at støtte indsamlingen til fordel for kræftramte børn, 
så kan man kontakte Claus Bodenhoff, tlf. 21682068 eller sende en e-mail 
på clb@sparinvest.dk.

Om Anders Bircow:
Anders Bircow (født 15. december 1951) er en dansk skuespiller og komiker. 
Han er gift med Marion Bircow, med hvem han har to døtre; fra sit tidligere 
ægteskab med Charlotte Bircow har han også to døtre.
Han blev født på Frederiksberg og gik på folkeskoler i Nærum, Ramløse og 
Helsinge. Han fik en uddannelse som bankassistent i Helsinge efter at have 
taget studentereksamen i Gentofte. Han arbejdede senere som lærer i Vor-
god vest for Herning. Derefter uddannede han sig som skuespiller ved Aar-
hus Teater og har siden optrådt på de fleste teatre i København. Under stu-
diet på skuespillerskolen mødte han Asger Reher, Søren Piilmark og Preben 
Kristensen med hvem han dannede sangkvartetten Barbershop Harmony i 
midten af 70’erne. Gruppen ophørte omkring 1978.
I 1979 dannede han sammen med Thomas Eje og Preben Kristensen den 
populære entertainer-gruppe Linie 3. Anders har også lagt stemme til 
mange tegnefilm, bl.a. flere pixarfilm, ligesom han er Mickey Mouses danske 
stemme. 

Anders Bircow og Michael V. Knudsen, 
protektorer for Danmark Rundt 2015

Michael V. Knudsen er den 15. maj indtrådt som protektor for Dan-
mark Rundt 2015, og med stor glæde i stemmen siger Claus Bodenhoff:  
”Jeg har igennem Sparinvests sponsorat i SG Flensburg-Handewitt kendt 
Michael igennem de seneste 5 år. Jeg er kommet  meget ofte  i Campushalle 
i Flensburg, og har set og oplevet Michael V. Knudsen som et kæmpe ikon 
ikke kun i den danske sportsverden, men også i den tyske. En gentleman 
på sit felt, og en personlighed som ingen kan sætte en finger på. Altid med 
tid til at svare på spørgsmål, og altid tid til at skrive den sidste autograf til 
de mange fans, som dybest set er med til at betale spillernes lønninger”. 

Michael Vestergaard Knudsen er født 4. september 1978 i Hobro. Han 
har, siden sin landsholdsdebut på det danske håndboldlandshold tilbage 
i 1999, spillet 234 landskampe for Danmark og har scoret 779 mål. I 2005 
skiftede Michael  V. Knudsen til den tyske topklub SG Flensburg-Hande-
witt og blev dermed holdkammerat med landsmændene og landsholds-
spillerne Søren Rasmussen og Lasse Boesen. Efter en stor karriere i SG 
Flensburg-Handewitt skiftede Michael i 2014 til Bjerringbro-Silkeborg, 
hvor han har skrevet kontrakt frem til 2017. Hans styrker er på positio-
nerne som stregspiller og som midterforsvarer, men han er undertiden 
blevet brugt som bagspiller i en snæver vending. Han regnes for at være 
blandt verdens bedste stregspillere. 
 Tidligere har Michael V. Knudsen spillet for bl.a. Viborg HK, Skjern 
Håndbold. Og med landsholdet har Michael V. Knudsen vundet: EM 
bronze i 2002, EM bronze i 2004, EM bronze i 2006, VM bronze i 2007, 
EM guld i 2008, VM sølv i 2011 og EM sølv i 2014.
 Med sin populære status som håndboldikon i Bjerringbro-Silkeborg 
og sin i øvrigt glorværdige karriere bag sig , vil Michael V. Knudsen kunne 
være med til at booste behovet for den store støtte, som de kræftramte 
børn og deres familier har behov for at modtage.  ”At se uskyldige og syge 
børn som slet ikke har oplevet livet endnu, gør mig meget ondt, og det 
er ikke retfærdigt”, siger Michael V. Knudsen, og ligner bestemt en mand 
der mener hvad han siger. For sådan er Michael V. Knudsen, - en populær 
idrætsmand, som man altid kan stole på, og som altid går ind for holdet, 
fremfor at tænke på sig selv først.
 Danmark Rundt 2015 byder såvel Anders Bircow som Michael V. 
Knudsen velkommen på ’holdet’ – her hvor vi vil støtte og hjælpe kræft-
syge børn og deres familier.

Foto: Ingrid Anderson-Jensen
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