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Danmark
Rundt 2015
af

Af Steen Hasselriis, borgmester i Halsnæs Kommune

Når Claus Bodenhoff den 10. juni starter cyklen op og begiver sig
Danmark Rundt er det med fuld opbakning fra mig og fra Halsnæs.
Og det gælder ikke kun, når starten går fra Nordtorvet, eller når vi
gør ham følge på de første kilometer gennem kommunen, nej, opbakningen gælder hele vejen rundt i landet, til han to uger senere igen
vender hjem til Halsnæs
I Halsnæs er vi ikke alene
kendt for vores naturskønne landskab med grønne
skove og vand på alle tre
sider. Vi er også kendt for
at være hjemsted for aktive
ildsjæle og nytænkende
iværksættere. Ildsjæle og
iværksættere, der tænker
i løsninger, når de møder
udfordringer. Ildsjæle og
iværksættere, der lige som
Claus Bodenhoff brænder
for deres projekter.
Og Claus han brænder for
sit projekt. Det kan ingen,
der har talt med ham, være
et sekund i tvivl om. Man
kan både se og mærke passionen, når han fortæller,
hvorfor han har valgt at
sætte sig i sadlen og samle
ind til fordel for kræftramte børn og deres familier.
Jeg er fuld af beundring,
når jeg ser på det arrangement, som Claus har
stablet på benene i forbindelse med Danmark
Rundt 2015. For det er
ikke kun selve cykelruten,
der bærer projektet. På
hele rundstrækningen har
Claus arrangeret events og
inddraget lokale aktører og

bidragsydere, der alle vil
være med til at støtte op
om det gode formål, nemlig indsamlingen til Børnecancerfonden.
Alle, der har børn, kan relatere til den ulykke, der
rammer en familie, når et
barn får konstateret kræft.
Og desværre rammer den
ulykke hvert år cirka 200
danske familier. For det er
ikke kun barnet, der bliver
ramt. Det gælder også søskende, forældre, ja, hele
familier. Det ved jeg af
egen erfaring, da jeg selv
har været tæt på en familie, hvor et barn blev ramt
af kræft.
Børnecancerfonden sætter
i disse tilfælde ind ved at
støtte børnene og deres familier direkte, lige som de
støtter op om forskningsprojekter, der har til formål
at gøre behandlingen af
børn med kræft bedre. Det
er et vigtigt arbejde, der
gør en stor forskel for de
familier, der har kræft helt
inde på livet. Jeg er derfor
som borgmester stolt over,
at en af vores lokale ildsjæ-

le har valgt at sætte fokus
på netop det område.
Arbejdet med at forebygge
sygdom og sætte ind med
støtte, når sygdommen
rammer, ligger også hos
os i kommunerne. Vores
medarbejdere har den direkte og i mange tilfælde
daglige kontakt med sygdomsramte og deres familier – og det både børn,
unge og voksne. Vi ved,
hvor vigtig den fysiske såvel som den mentale pleje
er, og derfor har vi i Halsnæs Kommune sat øget
fokus på netop sundhed og
forebyggelse.

det og udvikler sig både
fysisk og psykisk. Vi tager
os af hinanden – også hvis
udviklingen ikke går i den
ønskede retning og sygdommen rammer.

I Halsnæs vil vi skabe bedre muligheder for, at borgerne i alle aldre kan foretage det sunde valg. Vi har
endnu et stykke vej at gå
- bare for at nå et landsgennemsnit i sundhed. Den
selverkendelse betyder, at
vi sætter meget ind på at
sikre sundhed og velvære.
I Halsnæs oplever vi også
en ansvarlighed og hjælpsomhed over for hinanden.
Vi er opmærksomme på,
hvordan familien, vennerne og naboerne har

For det er vigtigt, at vores
nære omgivelser står klar
til at gribe os, hvis vi falder.
Lige som det er vigtigt, at
de, der har overskuddet,
er klar til at påtage sig et
ansvar og kæmpe for en
sag, der har brug for ekstra
støtte og opmærksomhed.
Nogle borgere støtter op
som frivillige ildsjæle i lokalsamfundet – mens andre kører landet rundt på
to hjul. Alle er de med til at
bidrage til vores samfund
og til, at vi alle kan føle

Borgmester i Halsnæs kommune Steen Hasselriis

os trygge til, når ulykken
rammer.
Der skal derfor fra min side
lyde en stor tak til Claus og
alle vores andre ildsjæle i
Halsnæs Kommune såvel
som i resten af landet for
det store arbejde, der hver
dag udføres for at hjælpe
andre.
Jeg håber derfor også,
Claus vil blive taget vel
imod på sin vej Danmark
Rundt, for det er et beundringsværdigt projekt han
har kastet sig ud i. Et er i
hvert fald sikkert, og det er,
at vi i Halsnæs står klar til
at tage godt imod, når turen og de trætte ben fører
Claus hjemad igen.

Hvad gør man når en kollega får en
skør idé - bakker op selvfølgelig?

Helle Skovgaard,
Sparinvest

Sådan lyder det fra Claus’
Sparinvest kolleger, som
engageret har fulgt Claus
i sine forberedelser, der
officielt startede i november 2014, men sikkert har
rumlet i hans hoved siden
sommeren 2014.
Vi er mange kolleger
der deler Claus interesse
for cykling - i flere år har
vi været en flok på 20
som har cyklet til vores
årlige weekedseminar fra
arbejdspladsen i hhv. Taastrup og Randers. - ture
på 100-130 km.
Vi deltager i flere cykelløb i løbet af året - lige
fra Århus-København over
Nordjylland Rundt til Tøserunden i Køge & omegn.

Det har været utroligt imponerende at følge Claus
forberedelser og turens udvikling og den omtale den
har fået. Den er gået fra at
være en enkelt mands gale
værk til at være et arrangement der involverer mange
kolleger og samarbejdspartnere fra nær og fjern.
På turen rundt i Danmark
er der flere kolleger der
cykler med på dele af ruten
for at gøre Claus selskab og
opleve den stemning der er
når han kommer frem i de
forskellige byer. F.eks har
et hold kolleger fra hvert
af kontorerne i Randers og
Taastrup valgt at køre med
Claus på de ruter der udgår
derfra. En kollega følger

med over Fyn og en kollega
tager den hårde vindblæste
tur fra Nordvestjylland til
Thisted.
Vi glæder os til at
følge Claus såvel på facebook: danmarkrundt og
via hjemmeside danmarkrundt2015.dk. Og vi er sikre på, at der vil blive taget
godt imod ham alle steder
hvor han kommer frem,
hvilket sker sammen med
en anden kollega, Tommy
Maltesen, som Sparinvest
har bedt om at køre ledsagerbilen under hele turen i
vores Sparinvest El-bil.
Rigtig god tur.
På vegne af egne og kollegerne i Sparinvest

En god oplevelse at leje cykel på
Mallorca

Brian Dandanell og Claus
Bodenhoff på Mallorca
i maj

I bestræbelserne på at gøre en sidste finish inden jeg starter på cykelprojektet
danmarkrundt2015.dk, tog jeg til Mallorca for at træne højdemeter i et lidt
bedre og varmere klima, end det vi har
kendt til igennem hele maj måned i Danmark. Desværre var et par af dagene omgivet af mørke skyer og lidt regn, men
ingen kunne tage fra mig, at jeg fik cyklet
og dermed fik flere kilometer i bag og
ben.
På Mallorca behøver man slet ikke
tage sin egen cykel med, med mindre
man er så ’hard core’, at man er nødt til at
det.
Igennem Veggerby Sport og Kultur
fik jeg kontakt til Brian Dandanell, som
sammen med sin hustru, Gitte, har sit
helt eget cykeludlejningsfirma på den
smukke ø, Mallorca. Her fik jeg en positiv modtagelse, som var med til at gøre
det hele uproblematisk. Det var nemlig
nemt og enkelt at bestille en cykel, når
blot jeg i en mail forinden min ankomst
tilkendegav ønsker om pedaler og størrelse.
Som aftalt kørte ’bussen med min
cykel’ frem foran Hotel Marina Postals
præcis kl. 12.00 på dagen, hvor jeg hav-

de bestilt den. Og ud trådte en venlig
og smilende Brian Dandanell, som gav
en fin introduktion af cyklen, som jeg
skulle leje. En cykel af mærket ’Kemo’,
og et mærke som i øvrigt fandt fint i tråd
med mit forestående projekt, hvor jeg
som mange ved cykler Danmark Rundt
til fordel for kræftramte børn og deres familier. Endvidere fik jeg både kort og beskrivelser af nogle af de ruter, jeg skulle
cykle. Det var super positivt.
Cyklen var udstyret med slange og
pumpe, og begge dele fik jeg brug for.
For selvom der er rigtig gode veje at cykle
på og trafikken i øvrigt udviser stort hensyn, så var der pludselig en masse småsten på vejene i bjergene efter regnen, og
det betød punkteringer.
At jeg stod over for en person der
vidste hvad han talte om, er ikke så underligt. Brian Dandanell har været professionel bane cykelrytter i mange år
og har arbejdet på professionelle cykel
teams, med management, træning og
materiale specialist.
Jeg anbefaler klart, at man tager fat i
Brian, hvis man skal til Mallorca og cykle
og ikke selv har sin egen cykel med.
www.dandanellbikerental.com

BandetDanmark i
tourbus udlånt af
Trio Biler til
Danmark
Rundt
2015

Når BandetDanmark ved
Jan Nielsen og Klaus Nielsen drager afsted som
Tourband på Danmark
Rundt 2015, og støtter op
om indsamlingen til fordel
for kræftsyge børn, så er

de flot kørende og har til
lejligheden fået stillet en
’Tour-bus’ til rådighed af
Trio Biler i Ballerup.
Når der den 23. juni
køres sidste etape, vil Trio
Biler stå for et arrange-

ment kl. 11.00 på Energivej i Ballerup, hvor også
Claus Bodenhoff vil holde
et foredrag omkring sin tur
rundt i Danmark. Her vil
Jan Nielsen også underholde med et par sange, bl.a.

sangen som er dedikeret og
skrevet til Danmark Rundt
2015, ’Som En Vinder’.
Når der køres fra Trio
Biler omkring kl. 12. mod
Frederiksværk, vil der
være mulighed for at cykle

med, hvis man donerer 200
kr. til Børnecancerfonden
via danmarkrundt2015.dk

Hvorfor gøre noget og hvorfor gør vi noget?
Indsamlingen i Aars når sit foreløbige højdepunkt
11. juni. På vejen ind mod Aars forventer vi, at
flere følger Claus på cykel, heri blandt Maja Dam
Ibsen, som er vores daglige bevis i gadebilledet
og som er ambassadør for Danmark Rundt 2015
Det var en gang tilbage i 2014, at Claus første gang luftede idéen for
os i Aars, om at han ville kører Danmark Rundt på cykel i sommeren
2015 og samle penge ind til Børnecancerfonden.
”Jo nok en idé, men kan den gennemføres, og hvorfor skal vi gå
med?” var nok de tanker, der fyldte hovedet hos os i Aars.
Claus giver os en enestående mulighed for at vise byen frem og for
at samarbejde på tværs af forskellige organisationer og foreninger. Det
er selvfølgelig fint – men det kunne vi nok have gjort alligevel i anden
anledning.
Når vi skal ind til kernen af hvorfor, så samarbejder vi, investerer
ressourcer og forsøger at samle flest mulige penge, fordi vi synes, det
er vigtigt at sikre kræftramte børn og deres familier bedre muligheder
i den svære situation de står i.
Vi vil gerne være med til at sikre Børnecancerfonden fortsat har
mulighed for at hjælpe familier i Danmark, der kæmper i hverdagen
mod den ondskabsfulde sygdom.
Vi i Aars forsøger, at få hele kommunen til at bakke op om projektet. Det vil sige, vi forsøger at få børn i alle aldre til at være en del af
det. Vi forsøger at få virksomhederne med i indsamlingen, politikerne
går heller ikke ram forbi.
Det her er for alle, fordi sygdommen ramme alle. Den skelner ikke
på hvem du er, hvor gammel du er, hvor du kommer fra eller på nogen
anden måde.
I Aars ved vi, at naboen er tættere på end du lige tror, men vi ved
også at sygdommen kan bekæmpes, at den heldigvis ikke vinder hver
gang. Vi ser beviset i gadebilledet hver dag.
Når Claus ankommer til Kimbrertorvet, forhåbentlig sammen
med rigtig mange cyklister i alle mulige størrelser, bliver de modtaget
af Bandet Danmark.

Aars vil være på den anden ende når Claus kommer til byen 11. juni

Den dag bliver for alle. Den indledes med et skoleløb i det ny renoverede anlæg i midt byen, derfra bevæger indsamlingen sig over
til Kimbrertorvet midt i byen, hvor der bliver X-factor, indsamlingsshow, musik fra Bandet Danmark, fællesspisning (hvor overskuddet
går til indsamlingen), holmgang anno 2015 og meget mere. I skyggen
af den frygtelige sygdom, hylder vi livet en aften i juni.
Dagen efter bliver med en tidlig start til charity golf match på Aars
Golfbane. Her vil Claus slå matchen i gang mens Bandet Danmark
underholder ved frokosten, som er en del af arrangementet.
Udover højdepunktet d. 11. juni 2015, har der været flere indsamlinger løbende, både via messer, net auktion, indsamlingsbøsser og
i foreninger / klubber. Vi glæder os til at se jer alle i Aars d. 11. juni
2015 og til at overrække en portion penge til Danmark Rundt 2015.
Venlig hilsen
Søren Friis, Aars Golfklub
Orla Kjær-Christensen, Jutlander Bank
Nikolai Holm, Messecenter Vesthimmerland
Bettina Breiner, Vesthimmerlands Kommune

PRESSENOTE
Danmark Rundt til fordel for Børnecancerfonden:
Fødderne i pedalerne og hjertet på rette sted
Claus Bodenhoff fik idéen sidste år, mens han på en råkold og regnvåd julidag sled sig op ad bjerg/bakketoppene
med Team Rynkeby på vej mod Paris. ”Hvorfor sidder jeg her og tramper i pedalerne i stedet for hjemme – tæt på de
kræftramte børn og deres familier, som det hele handler om?” tænkte han. Tanken blev til handling, og 10. juni går
starten til solo-etapeløbet Danmark Rundt 2015 med start og slut i hjembyen, Frederiksværk.
Hver uge får et barn i Danmark diagnosen kræft. Det rammer hele familien, som mister fodfæstet og svinger mellem håb og angst, mens de kæmper livets sværeste og helt urimelige kamp. ”Jeg støtter Børnecancerfonden, fordi de
rækker en omsorgsfuld og hjælpende hånd direkte til de kræftramte børn og deres familier. Det skaber bedre vilkår
for deres hverdag, det redder liv, og det bidrager til, at flest mulige børn overlever kræften og igen får livet foran sig.
Fx som Maja Dam Ibsen, der er en 13-årig kræftoverlever og ambassadør for Danmark Rundt 2015.”

”Tro på det” lyder opfordringen fra ambassadøren
Maja var kun 4 år, da kræften ramte, og på trods af en årrække præget af indædt kamp og isolation fra omverdenen
er hun i dag konkurrencesvømmer med guldmedaljer om halsen. ”Maja er en rollemodel, vi alle kan lære meget af, for
hun er solstrålehistorien om, at der er håb, selv når alting ser mest sort ud. Hun oplevede selv, hvordan bl.a. Børnecancerfonden hjalp konkret med TV/DVD, da hun var i isolation, og senere et sommerhusophold, så familien kunne
samle fornyet energi. Det er den slags, der gør en kæmpe forskel, og det er præcis derfor, jeg klikker fødderne i pedalerne og tramper 1200 km gennem hele Danmark for at gøre opmærksom på Børnecancerfondens arbejde.” I dag har
Maja og hendes familie indvilget i at stille op og rådgive andre familier, der rammes på samme måde og helt konkret,
er der nu kontakt med en familie i Kalundborg, hvor datteren på 6 år har fået konstateret kræft. Denne kontakt er
skabt igennem Danmark Rundt 2015.

Hvert eneste lille støttebeløb gør en stor forskel
Direktøren for Team Rynkeby Fonden, Carl Erik Dalbøge, kalder Danmark Rundt for 2015 en spændende – og lidt
vanvittig – idé. Claus Bodenhoffs arbejdsgiver, Sparinvest, bakker op ved at donere et pengebeløb og stille en ledsagervogn til rådighed inkl. chauffør. Og direktør for Børnecancerfonden, Marianne Nielsen, lover at bruge hver eneste doneret krone til at forbedre situationen for de ramte familier. ”Hver eneste lille bitte bidrag tæller”, siger Claus
Bodenhoff og understreger, at alle beløb går 100 % ubeskåret til Børnecancerfonden. Danmark Rundt 2015 har fået
sin egen sang, der hedder ”Nyd livet” og er skrevet, sunget og dedikeret af Jan Nielsen specielt til dette formål.
Claus Bodenhoffs solo-etapeløb starter som nævnt i Frederiksværk 10. juni 2015 kl. 08.25. Forinden serveres der
kaffe og rundstykker i tidsrummet fra kl. 07.30 – 08.45, hvor også BandetDanmark optræder, og bl.a. spiller sin dedikerede sang til projektet ’Nyd livet’. Her vil byens borgmester holde tale for projektet inden Claus Bodenhoff begiver
sig ud på sin vej gennem Danmark, hvor han besøger mere end 37 byer. Med sig på turen til Hundested deltager
foruden borgmester i Halsnæs kommune, Steen Hasselriis selv, og direktør i Børnecancerfonden, Marianne Nielsen,
direktøren for Team Rynkeby Fonden, Carl Erik Dalbøge, coach og tøjsponsor, Jens Veggerby, cykelhandler og donationsgiver, Henrik Ditlev, Hundested m.fl.
Forinden er der mulighed for at høre mere om Danmark Rundt 2015, når Claus Bodenhoff er på besøg hos Monica
Krogh-Meyer i radioprogrammet: ’MONICAS MØDESTED’, som sendes på søndag mellem kl. 14 -16.00.
Hvis du også har hjertet på rette sted, så følg med på danmarkrundt2015.dk eller facebooksiden danmarkrundt2015.

På onsdag er der afgang

af Thomas Quvang
Halsnæs Avis

Claus Bodenhoff
indleder sin tur
Danmark Rundt
2015 på Nordtorvet i Frederiksværk
Mere end 7 måneders forberedelse kulminerer onsdag morgen den 10. juni,
når den lokale ildsjæl,
Claus Bodenhoff indleder
sin tour – Danmark Rundt
2015 på cykel.
Selvfølgelig
indleder
Claus Bodenhoff sin mission i hjembyen Frederiksværk, og det sker onsdag
morgen med afgang mod
Hundested kl. 08.30.
Inden da byder City
Bakery på kaffe og rundstykker på Nordtorvet fra
kl. 17.15. Her vil der tillige
være taler fra borgmester,
Steen Hasselriis samt fra
hovedpersonen Claus Bo-

Nordtorvet i Frederiksværk danner rammen om starten til Danmark Rundt 2015 på onsdag

denhoff selv. Dertil vil BandetDanmark spille sangen
’Som En Vinder’, en sang
der er skrevet udelukkende
til Danmark Rundt 2015 –
projektet.
Sommerfugle i maven
På turen til Hundested får
Claus Bodenhoff følgeskab
af flere prominente personligheder, der alle har
valgt at bakke op omkring
projektet, at samle penge
ind til Børnecancerfonden.
Bl.a. vil borgmester, Steen
Hasselriis cykle med, ligesom tidligere professionelle
cykelrytter, Jens Veggerby,
en repræsentant fra Team

Rynkeby, det lokale erhvervsliv samt direktøren i
Børnecancerfonden, Marianne Benzon Nielsen mfl.
gøre Claus selskab på den
første del af turen.
”Selvfølgelig er der
sommerfugle i maven, lige
nu vil jeg egentlig bare
gerne af sted og jeg glæder
mig helt vildt”, lyder det
fra Claus Bodenhoff, der
i samme moment tilføjer:
”Formen er på plads, selvom vejret ikke har været
med mig den seneste måned. Heldigvis har jeg haft
en fin træningstur til Mallorca, hvor der kom masser
af kilometer i benene, før

jeg skal igennem 37 større
byer, inden jeg vender hjem
til Frederiksværk den 23.
juni.
Halsnæs Løb & Motion
tager imod
Når Claus Bodenhoff på
onsdag starter sin tur Danmark Rundt på cykel for at
skaffe penge til Børnecancerfonden, kører han mod
Hundested for at nå Rørvig færgen. Claus vil blive
mødt ved Hundesteds byskilt ca. kl. 08.55 af en flok
løbere fra Halsnæs Løb &
Motion. Løberne vil følge
Claus og hans medcyklister
på den sidste strækning

ned til færgen.
Det er håbet, at lokale
firmaer og godgørende
privatpersoner vil støtte arrangementet med et beløb.
Det kan gøres enten ved at
donere et beløb pr. løber eller ved blot at give et beløb.
Lene Halberg kan kontaktes på tlf. 50 72 72 74 for at
aftale beløbets størrelse og
overdragelsen af beløbet.
Den 1. august vil Hundestedløbet finde sted og hele
overskuddet herfra vil også
tilfalde Børnecancerfonden.
Herfra kan vi kun sige
én ting: Rigtig god tour,
Claus.

Støt Børnecancerfonden via Danmark Rundt 2015
www.indsamling.boernecancerfonden.dk/
Du kan også indsætte dit bidrag på
Jutlander Bank | Konto 9217-207-21-55761

Frederiksværk, onsdag
den 10. juni 2015
Når jeg den 10. juni har gjort cyklen – eller cyklerne for
jeg har to reservecykler med på turen rundt i Danmark
– klar, så sker det med en folkefest i Nordcentret fra kl.
07.30. Her inviterer City Bakery på kaffe og rundstykker,
og BandetDanmark spiller op til lidt morgenfest. Her vil
man også blive vidne til sangen som er dedikeret til Danmark Rundt 2015: ’Som En Vinder’. Sangen er skrevet af
BandetDanmark og tegner til at blive et hit i de byer, hvor
jeg stopper op.
Om Danmark Rundt 2015-sangen:
’Som En Vinder’ har et budskab fra tekstforfatter og komponist Jan Nielsen/BandetDanmark: ”Lyt til din vilje til at
vinde, se de små fremskridt, mærk at de styrker modet –
og brug dem til at få troen på, at du kan møde glæden
igen. På den måde gør du en stor forskel for dig selv – og
giver livet lov til at foregå. Ikke mindst i en periode, hvor
du er presset.”
Sangens tekst indeholder et umiddelbart kontroversielt løfte om, at ”drømmen giver varme i dit hår”. Om den
sætning forklarer Jan: ”Det må på alle måder være rædselsfuldt at være et skaldet, kræftramt barn, der fryser om
hovedet. Men ved at give sig selv lov til at drømme, kan
man skabe en varme, der omfavner, trøster og heler – ind
i sjælen og helt ud i både lilletåen og hovedbunden.”
Starten onsdag den 10. juni kl. 07.30
Omkring starten på onsdag den 10. juni vil vi opleve, at
såvel direktøren i Børnecancerfonden, Marianne Benzon
Nielsen, direktør i Team Rynkeby, Carl Erik Dalbøge, direktør i Veggerby Sport og Kultur, Jens Veggerby, indehaver af Ditlev Cykler, Henrik Ditlev, redaktør på Halsnæs
Avis, Anders Nordstrand og – ikke mindst – borgmester,
Steen Hasselriis cykler med fra Frederiksværk til Hundested. Og måske mange andre, for skulle man have lyst til at
cykle med, skal man blot donere 200 kr. – som ubeskåret
går til Danmark Rundt 2015 og dermed til Børnecancerfonden.
Turen mod Hundested starter præcis kl. 08.30, idet jeg
skal nå en færge mod Rørvig kl. 09.25. Jeg fortsætter fra
Rørvig mod Sjællands Odde, hvorfra jeg sejler til Århus.
Fra Århus går turen direkte til Randers, hvor 1. etape afsluttes.

Programmet onsdag den 10. juni 2015
Kl. 07.30 City Bakery serverer kaffe og rundstykker i Nordcentret
Kl. 07.50 Borgmester Steen Hasselriis holder tale
Kl. 08.00 Claus Bodenhoff holder tale
Kl. 08.25 Alle ryttere gør sig klar til afgang
Kl. 08.30 Afgang
Kl. 09.00 Morgenfesten afsluttes
BandetDanmark underholder denne morgen

Totalsalg har
leveret
T-shirt og
Caps til
Danmark
Rundt 2015
Det var med store forventninger, da direktør i Totalsalg, Dennis Perschke kontaktede mig og fortalte at
han gerne ville støtte Danmark Rundt 2015. Dennis
har en virksomhed, som
leverer alt tryk på tekstiler
blandt andet, og det var her
Dennis tilkendegav, at han
gerne ville støtte med et
antal T-shirts og Caps. Ideen var, at hvis folk på ruten
rundt i Danmark donerede
et beløb, så kunne de eventuelt tilkomme enten en Tshirt eller en Cap afhængig
af hvor stort et beløb der
blev doneret.
Jeg har netop modtaget hele sendingen, som vil
være med i ledsagerbilen
når starten går på onsdag
mod Hundested. Denne

morgen ved arrangementet i Nordcentret, vil der
være mulighed for at putte
penge i de medbragte indsamlingsbøsser, og hvis
beløbet er på mindst 100
kr. kan man være heldig og
få en Cap. Til gengæld skal
man blot donere 200 kr. for
at gøre sig fortjent til den
flotte T-shirt. Så tag bare
’kolde kontanter’ med, når
du skal møde Danmark
Rundt 2015-touren rundt
i Danmark. Hver en krone
går ubeskåret til børn med
kræft.
Kig ind på www.totalsalg.dk. Her vil du få en seriøst og professionel snak
med Dennis, som sætter en
æra i at gøre dit trykønske
til din tilfredsstillelse.
Dennis Perschke direktør i Totalsalg med den flotte caps og T-shirts

Sponsorer af Danmark Rundt 2015

SPONSORER

Production A/S

Marian Nielsen
Merete Addis
Knudtzon Graphic A/S
Totalsalg v/Dennis Perschke
damonline auktioner
jt digital solutions
kyhl designcenter
Restaurant Banphai
Frederiksværk Motionscenter
Aalborg Håndbold
Nissan Trio Biler
Scandic
FÆRGEN.DK
EI-Udstillinger ApS
Euro Workers

Nyhedsbrevet udgives i forbindelse
med projektet Danmark Rundt
2015 og udsendes til abonnenter,
samarbejdspartnere,
sponsorer,
bidragsydere og andre interessenter. Abonnement tilsendes via
tilmelding på www.danmarkrundt2015.dk
Redaktør
Claus Bodenhoff
Maagevej 15
3300 Frederiksværk
Mobil +45 21682068 bodenhoff8@gmail.com
GRAFISK
TILRETTELÆGGELSE
Merete Møller Grafisk Design
www.meretemoller.dk

