
Danmark 
Rundt 2015

Nyhedsbrev nr. 7 - 1. august 2015

Dag 1 - Frederiksværk - Randers

Af ClAus Bodenhoff

Efter 7 måneders hårdt arbejde, hvor stort set al 
min fritid var gået med planlægning af Danmark 
Rundt 2015, var dagen endelig nået, - dagen hvor 
jeg skulle cykle af sted fra Frederiksværk og Dan-
mark rundt. Spændingen var stor og adrenalinen 
pulserede i min bevidsthed. Kunne jeg klare det, 
- og var man så dedikeret rundt omkring i Dan-
mark, som man havde givet udtryk for? Der var 
mange spørgsmål, og jeg vidste de ville blive be-
svaret hen ad vejen.

Det var stort, at møde op på Nordtorvet i Frede-
riksværk den 10. juni kl. 7. City Bakery stod klar 
med morgenbrød og kaffe til de morgenfriske og 
Halsnæs Avis og Din Tøjmand havde hjulpet til 
med at få tingene på plads. Borgmester, Steen Has-
selriis, var mødt frem på cykel, og i øvrigt holdt 
en fremragende tale, hvor Steen omtalte Frede-
riksværk som byen med de mange ildsjæle. Jeg 
er bestemt ikke den eneste. Borgmesteren havde 
medtaget en check på kr. 5.000 – som blev doneret 
direkte til Børnecancerfonden. BandetDanmark 
spillede op til en god start, og sangen som er skre-
vet og dedikeret til Danmark Rundt 2015, ”Som 
en Vinder” blev spillet og sunget denne smukke 
morgenstund. Borgmester Steen Hasselriis, Jens 
Veggerby, Henrik Ditlev m.fl. cyklede med til 
Hundested.

Min ‘wingman’, Vagn V. Sørensen, servicechef på 
vores Team Rynkeby Holbæk hold i 2014 og Tom-
my som kørte ledsagerbilen (kollega i Sparinvest), 
kørte med mig til Randers, hvor vi blev modtaget 
med applaus og positive tilråb af mange menne-
sker, da vi kørte over Gudenåen og ind i Randers by. 

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



Dag 2- Randers - Aars
Med udgangspunkt i Sparinvest Randers, gik tu-
ren mod Aars, - en lille by nordvest for Randers 
med ca. 8.500 indbyggere. Hele byen var klar til at 
tage imod os på 2. dagen og var gjort klar til fest, 
når jeg sammen med 7 kolleger ankom. Umiddel-
bart inden vi kørte ind igennem den brostensbe-
lagte hovedgade, stod mange børn fra byens skole 
klar for at cykle med ind i byen, og forrest af alle, 
var min ambassadør, Maja Dam Ibsen, som skulle 
cykle i front. 

Modtagelsen lidt uden for Aars var enestående. I 
Aars centrum blev vi modtaget af en masse men-
nesker, som stod langs den smukke flagallé, og da 
vi kom frem til Kimbertorvet var BandetDanmark 
i gang med sangen “Som En Vinder”. Større kunne 
det faktisk ikke blive.

I løbet af eftermiddagen blev vi alle præsenteret for 
en fantastisk indsamling, af en lang række forenin-
ger, handelsstandsforeningen, byens handlende og 
mange andre. Kl. 20.00 kunne borgmester Knud 
Kristensen løfte sløret for det totale indsamlings-
beløb, som lød på mere end 90.000 kr.

Aars viste vejen og med denne flotte indsamlings-
aktivitet, kom der ekstra kræfter til min videre tur 
rundt i Danmark. Det blev en god nattesøvn på 
Aars Hotel, der donerede værelset.

Dag 3 - Aars - Tversted
Dagen startede i Aars Golf Klub, hvor der var 
inviteret til charity golf og morgenmad. Bandet-
Danmark var med og det var mine gode venner, 
Camilla Andersen og Anders Dahl-Nielsen også. 
Vejret var pragtfuldt, og jeg tror at alle havde en 
super dag. Jeg fik lov til at slå den første bold ud, 
og på trods af at jeg ikke har spillet golf i over et år, 
var jeg så heldig at ‘ramme den lille kugle lige i r….’ 
og fik dermed vist vejen, inden jeg kørte videre 
mod Aalborg. I Aalborg - blev jeg 7 km inden cen-
trum - mødt af et lokalt motionscykelhold samt en 
Rynkekammerat, Stig Nicolaysen, som alle kørte 
med mig ind igennem byen til Jutlander Bank på 
Nytorv. Her blev der serveret noget at drikke, og 
jeg modtog en check på kr. 1.000 af Heidi Ø. Pe-
dersen, Jutlanter Bank. Og igen fik jeg mulighed 
for holde tale og takke og samtidig fortælle histo-
rien om Danmark Rundt 2015. Derefter gik turen 
videre til Frederikshavn. De første km ud af byen 
fulgte Stig Nicolaysen med mig, og her fortalte han 
mig om sit store projekt i 2016, hvor han skal køre 
‘Race Accross America’. En tur på 4.800 km på 12 
dage - respekt. I Frederikshavn skete modtagelsen 
ved Sparekassen Vendsyssel. Sammen med Erik 
fra Spar V cyklede vi den resterende del af turen til 
Tversted, hvor vi om aftenen hyggede os i et godt 
selskab og med god mad. Værterne var Spar V. ved 
Keld Kirkedall, Else og Erik. 



Dag 4 - Tversted - Hjørring - Thisted
Dagen startede med morgenmad i Sparekassen 
Vendsyssel, Hjørring, hvor vi hyggede os med 
nogle af sparekassens medarbejdere, og hvor jeg 
igen fik fortalt om projektet.

Team Hjørring fulgte med mig til Pandrup, hvor 
vi havde et lille pitstop ved Børglum Kloster, hvor 
DR’s julekalender tidligere er blevet optaget. Et 
meget smukt sted, men også det eneste sted denne 
dag, hvor der var en lille smule højde på etapen. 

I Pandrup blev vi modtaget af Team Møllehjulet 
ved Sparekassen Vendsyssel, hvor Joan Sørensen 
havde sørget for gode sandwich og masser at drik-
ke. Efter en halv times tid gik det så mod Thisted. 
Team Møllehjulet skulle senere til et privat arran-
gement, men fulgte mig på vej ca. 15 km, hvorefter 
jeg cyklede alene til Thisted.

Regnen undgik vi ikke, og da vi kom frem til Thi-
sted blev det bare værre. Men alt i alt endnu en 
super god dag. 

Dag 5 - Skive - Viborg - Holstebro
Det blev en af turens hårdeste dage med vesten-
vind på 14 m/sek. Og turen fra Viborg til Hol-
stebro gik stik vest, og her kom udfordringen! 
Ved ankomsten til Andelskassen i Viborg blev vi 
modtaget af bankdirektør Jan Petersen og afde-
lingsdirektør, Tage Malling. Tage havde sørget for 
forplejning og det var lige, hvad vi havde brug for. 
Langsomt blev lokalet fyldt op med motionsryt-
tere, over for hvem jeg fik mulighed for at fortælle 
om turen. Samtidig kunne jeg takke bankdirektør, 
Jan Pedersen, for bankens store engagement i pro-
jektet. Snart var vi 21 personer klar til at fortsætte 
turen mod Holstebro, hvor Andelskassen done-
rede 250 kr. pr deltager og gav samtidig 5 kr. pr. 
kørt km. Efter ca. 10 km hoppede de første af, og 
her var flere børn iblandt, som alle skulle returnere 
til Viborg. Flot at cykle så langt, når nogle af bør-
nene ikke var mere end 10 år. I Gammelstrup 38 
km fra Viborg hoppede Viborg Motion Cykelklub 
af. Men forinden dette skete, modtog jeg fra hol-
dets aktivitetskoordinator, Jes Johansen beskeden 
om, at Cykel Motions Viborg donerede 7.500 kr. 
Fra Gammelstrup valgte Lars S. Sørensen at følge 
mig hele vejen til Holstebro, og det var på trods 
af, at Lars skulle returnere til Randers. Han tog en 
tur på godt 100 km denne søndag formiddag for 
Danmark Rundt 2015, ligesom 21 andre tog turen 
for projektets skyld.



Dag 6- Holstebro - Skjern
Jeg glædede mig til at skulle til Skjern. Ikke mindst 
fordi jeg på vejen til Skjern skulle møde min pro-
tektor og gode ven, Michael V. Knudsen. 

Det blev en god tur fra Holstebro, selvom der på 
ruten var lidt flere bakker end de forrige dage. 
En kilometer efter byen, Hanning ventede jeg på 
Knudsen, og det var super fedt at se ham springe 
på cyklen. Det gik rigtig godt de sidste 8 kilome-
ter ind til Skjern, men jeg skulle træde til. Selvom 
Knudsen ikke har cyklet så meget i mange år, er 
han er trimmet og kom direkte fra træning i BSV/
Bjerringbro Silkeborg. Som chauffør, mens Knud-
sen var på Rynkeby-cyklen, havde han medtaget 
holdkammeraten, Kasper Nielsen.

I Skjern blev vi modtaget i Skjern Bank, hvor vi 
fik lidt at drikke og dejlig frugt og en donation 
på 3.000 kr. Og så blev jeg overrasket over at min 
gode samarbejdspartner fra Messecenter Herning, 
Annette Richter, var mødt op for at byde mig vel-
kommen.

Det var fedt, at Knudsen og Kasper Nielsen havde 
tid til kaffe og rabarberkage på hotellet, inden de 
kørte videre til Kolding, hvor de om eftermidda-
gen skulle spille Lasse Boesens testimonial kamp.

Dag 7 - Skjern - Grindsted
Det var en råkold morgen at stå op til, og jeg var 
ikke umiddelbart oplagt til at køre den relative 
korte distance på 45 km. Men det er jo i disse situ-
ationer, man skal tænke på at andre har det meget 
værre og det er dem, det handler om – nemlig de 
kræftramte børn og deres familier. Og jeg er sikker 
på, at de gerne ville bytte med mig!! Ja, jeg er hel-
dig, at jeg kan, og det er derfor jeg gør det. Tager 
turen Danmark rundt til fordel for disse børn.

Turen ud af byen gik fint og snart var jeg af sted 
på landevejen mod Grindsted. Heldigvis havde jeg 
den dag en god vind i ryggen, og det betød natur-
ligvis meget på min gennemsnitshastighed. Men 
jeg syntes også, at det var på tide, at jeg tilsmiltes 
af vinden, som havde været en hård modstander 
det meste af vejen rundt i Danmark. Med et enkelt 
pitstop i Sdr. Omme, kørte jeg den sidste tur ind til 
Grindsted, hvor vi hurtigt fandt hotellet som ligger 
i udkanten af byen.



Dag 8 - Grindsted - Esbjerg
Vejrudsigten lovede dårligt vejr i løbet af onsda-
gen, og derfor traf jeg en beslutning sent aftenen 
før. Den gik ud på, at jeg tog tidligere af sted fra 
hotellet, og kørte cykelteamet fra Esbjerg i møde 
omkring Tofterup, ca. 18 km fra Grindsted. En pi-
vende sydvestenvind var ‘min makker’ fra dagens 
start, hvor regnen lod vente på sig. Efter Tofterup 
mødte jeg ‘mine fire trækkerdrenge’ med Johnny 
Olsson i spidsen. Tak for det, for selvom jeg kæm-
pede mig frem mod vinden, og det trods alt gik 
okay med ca. 20 km/t, så var det en befrielse, at 
møde disse bredskuldrede mænd, og få lov til at 
ligge i læ af dem hele vejen til Esbjerg, hvor reg-
nen væltede ned. Café Guldæggets ejer, Michael 
Mikkelsen havde sørget for varmelamper og kaffe 
og gode sandwich, så vi fik hurtigt varmen. Radio 
Viktoria og TV Glad Esbjerg var på pletten, og jeg 
fik igen og igen fortalt historien om, hvorfor jeg 
kører Danmark rundt. Det blev en super dag og 
endelig fik jeg kontakt til min tidligere kollega, Ka-
ren Muff, fra tidligere Varde Bank. Jan Mols, som 
er leder af spillestedet ’’Tobakken”, og som var en 
af ’trækkerdrengene’ inviterede os i Esbjerg revyen, 
hvor vi blev underholdt rigtig meget. Hvor var det 
dejligt at ‘komme hjem’ igen til Esbjerg, hvor jeg i 
1985 – 1987 var souschef i Varde Banks centrale 
marketingafdeling. Tak til Esbjerg, Johnny Olsson, 
Moove, Michael Mikkelsen, Café Guldægget, Jan 
Mols, Karen og Ole for en fantastisk dag.

Dag 9 - Esbjerg - Tinglev
Efter en super aften i Esbjerg Revyen og en god 
nats søvn, stod vi op og fik et godt solidt morgen-
måltid på Hotel Scandic i Esbjerg. En lang tur på 
105 km lå forude. Vi blev bedt om at møde i Skjern 
Bank Esbjerg, som havde inviteret til morgenbas-
ser og kaffe. Og det lokale Team Rynkeby Vestjyl-
land stillede op med 7 ryttere og ville køre med til 
Tinglev. Skjern Bank, Esbjerg donerede kr. 2.000. 
Carina fra Radio Victoria og Team Rynkeby skæn-
kede mig en T-shirt fra radioen samt en model 
Team Rynkeby Holbæk cykel. Det var stort, når 
man tænker på, at Team Rynkeby selv samler mid-
ler ind til samme formål. Her blev der udvist stor-
hed. Efter en god tur først til Ribe og siden Tøn-
der, kørte vi videre mod Tinglev, hvor jeg skulle 
overnatte. Det var super fedt at lære Rynkerne fra 
Team Vestjylland at kende, og de fulgte med hele 
vejen. Et par kilometer inden Tinglev, blev vi mod-
taget af elever fra Den Tyske Efterskole, og senere 
på skolen modtog jeg af forstander Jørgen Warm 
en check på kr. 3.000. Herefter gik turen til Brug-
sen i Tinglev, hvor Handelstandsforeningen havde 
udfærdiget et flot velkomstbanner og overrakte 
en check på 10.000 kr.  Senere på eftermiddagen 
holdt jeg et foredrag for netop Handelsstandsfor-
eningen, hvor jeg personligt også fik lov til at takke 
de enkelte medlemmer for deres enestående dona-
tion.



Dag 10 - Tinglev - Sønderborg
Jeg overnattede hos gode venner i Tinglev, Conny 
og Bernd Søndergaard. Bernd havde tidligere givet 
udtryk for, at han ville cykle med til Sønderborg. 
Det blev en super tur uden de store bakker, så på 
den måde lignede ruten den samme, som jeg hav-
de kørt med mine nye Rynke-venner fra Esbjerg. 
På vejen til Sønderborg havde Bernd aftalt, at vi 
skulle besøge Mejeriet Naturmælk, hvor der var 
modtagelse med kaffe og ostemad. Og jeg fik her 
en check på kr. 3.000 overrakt at direktør Leif Friis 
Jørgensen. Jeg fik en kort introduktion til økologi 
og mejeriets produktion m.v. Desværre havde vi 
ikke tid til at se produktionen, men det vil jeg gøre 
ved en senere lejlighed. Jeg fik også en flot tilken-
degivelse om, at hvis jeg kørte turen igen i 2016, 
ville Mejeriet Naturmælk bakke op igen. Ved an-
komsten til Sønderborg var der modtagelse på Ho-
tel Comwell Sønderborg, og der stod boblevand, 
frugt og nogle glade mennesker. Hoteldirektør, 
Helle Miang, holdt tale og sammen med sin fami-
lien, medarbejdere og revydirektør Leif Maibom 
med frue, fik jeg yderligere kr. 4.200 til indsamlin-
gen. Jeg var rørt, og havde efterhånden svært ved 
ikke at vise følelser over den måde, som jeg blev 
modtaget på rundt omkring i Danmark- det var 
enestående! Helle Miang og Leif Maibom invitere-
de på revymiddag, og senere på aftenen oplevede 
jeg en fremragende Sønderborg Revy.

Dag 11 - Sønderborg - Maribo
Vi startede dagen kl 06.45 og så gik det ellers af 
sted over Als og til Fynshav, hvorfra færgen sejlede 
til Bøjden.

Ved ankomsten til Bøjden, stod mine kolleger, Jens 
Mostrup Rasmussen, Lars Toft og Anders Chri-
stensen klar med cyklerne og ventede, og Anthon 
(Jens’ nevø) kørte ledsagerbilen, idet Lars og Jens 
skulle hjem, når vi nåede Maribo. Anders fulgte 
med hele vejen til Spodsbjerg, og steg i øvrigt på 
igen senere på turen i Vordingborg. Det er værd-
sat, at kollegerne, såvel som Sparinvest, bakker så 
massivt op omkring denne tur. Turen på Sydfyn 
og ned over Taasinge og til Spodsbjerg var utrolig 
smuk, og i øvrigt uden de store bakker, så det gik 
relativt stærkt og blev en super tur, og igen i et godt 
selskab, som på så mange andre af turens etaper.

Det viste sig, at vi for første gang på turen løb ind 
i et overnatningsproblem i Maribo. Heldigvis blev 
vi reddet hen på aftenen, og var nødt til at flytte 
til et andet sted. Vores gode samarbejdspartner i 
Sparinvest, Henrik Pedersen, fra Restaurant Ba-
bette i Vordingborg, har en god bekendt, som har 
et Bed + Bike og her blev dørene straks åbnet for 
os. Det er et rigtig hyggeligt sted, og vi fik en sær-
deles venlig modtagelse ved ankomsten af stedets 
ejer, Karsten Schiøtz.



Dag 12 - Maribo - Køge
Da vi tidligt på formiddagen ankom til Restaurant 
Babette, tog min gode samarbejdspartner, Henrik 
Pedersen, flot imod med et veldækket bord med 
lækre pølser, oste, juice og kaffe.

Line Isager og Anders Christensen (kolleger i Spa-
rinvest) mødte frem som aftalt, og cyklede sam-
men med mig på dagens etape. Henrik Pedersen 
foreslog en lidt længere rute over Faxe, men også 
en meget smuk rute, og det var vi bestemt ikke 
kede af. 

Turen gik direkte til Køge, hvor vi var inviteret på 
besøg hos en kollega, Helle Skovgaard, som di-
skede op med lækkerier og boblevand til de trætte 
cykelkroppe og ben, og til den efterhånden trætte 
chauffør i ledsagerbilen, Tommy. For første gang 
mærkede jeg ømhed i den venstre læg, men ikke 
noget der forhindrede mig i at cykle videre.

Comwell Køge Strand tog flot imod og udover 
en dejlig flaske bobler (Magnum 1,5 liter), havde 
medarbejderne samlet en donation sammen af 
egen lomme. Super flot. 

Dag 13 - Køge - Rødovre

Det var en morgen, som næsten alle an-
dre, – bortset fra at der i løbet af natten 
var kommet regnbyger ind fra syd. Skal 
jeg virkelig af sted i det vejr? Men der var 
ingen tvivl, og kl. 9.15 cyklede jeg mod 
Køge Torv. Inden længe stødte min kol-
lega, Helle Skovgaard, til, og snart kom 
yderligere tre ryttere fra Reach Out cykel-
holdet. Sammen begav vi os alle 5 på vej 
mod Rødovre, og selvom det regnede og 
blev mere og mere vådt, var det faktisk en 
rigtig hyggelig tur, hvor vi fik snakket en 

masse på vejen. Den korte etape gjorde, 
at vi havde tid nok, for vi skulle først være 
på Rødovre Rådhusplads kl. 12.00. 

Det blev en fantastisk modtagelse på 
Rødovre Rådhusplads hvor Radio Rød-
ovre og Riffi Haddaoui med personale 
og mange mennesker var mødt op. Mor-
ten Bødskov, Borgmester Erik Nielsen 
Rødovre Kommune, kostvejleder Vibeke 
Lund, Helge Jørgensen fra City Bakery, 
min søster Janne, musikbooker Gitte 
Petersen, og tidligere kolleger og mange 
flere. På pladsen stod ’Den Skaldede Kok’ 
og stegte pølser. 

BandetDanmark, som har leveret og de-
dikeret sangen ’Som En Vinder’ og som 
har fulgt mig rundt i Danmark, stillede 
også op, og Jan og Klaus Nielsen gav den 
’fuld gas’, som de sædvanligvis gør. Dette 
band er så fremragende, og de fortjener 
at blive hørt af mange mange flere. Lyt til 
sangen, – den kan stadig skaffes, hvis man 
vil donere kr. 100,-. Send mig en sms med 
navn og adresse, når du har doneret be-
løbet på kr. 100, så sender jeg cd’en med 
sangen retur. 

Riffi Haddaoui stod for hele iscenesæt-
telsen sammen med Radio Rødovre, og 
jeg er Riffi meget taknemmlig. Han har 
bakket op og gjort et kæmpe arbejde for 
mig. Riffi styrede auktionen over mange 
effekter, som f.eks. Daniel Aggers signe-
rede BIF trøje, Anders Bircows foredrag, 
Rødovre Ishockey’s trøje og et årskort til 
klubbens kampe, et gavekort til Fart og 
Tempo i Ballerup skænket af Lars Jørgen-
sen på 8.000 kr., Morten Bødskovs kam-
pagnejakke fra Socialdemokraterne, som 
var signeret af såvel Morten Bødskov selv 
og HelleThorning Schmidt. Auktionerne 
gik rigtig godt, og samtidig med at mange 
havde fået mulighed for at ønske et mu-
sikstykke i radioen, hvis radioen done-
rede 100 kr., betød, at der fra Rødovre 
Radio blev afleveret et beløb på 22.000 kr. 
til kræftramte børn og deres familier.

De fem indsamlingsbøsser jeg har haft 
med rundt blev åbnet ved Sparinvest’s in-
terne revisor, Claus Pommer og kollega, 
Helle Skovgaard, og sammen talte de to 
beløbet op til ca. 14.000 kr., som de sør-
gede for blev sat i banken.



Dag 14 - Tåstrup - Balleup - Frederiksværk

Det var på mange måder en vemodig start på dagen, – jeg vidste, 
at når jeg var igennem den, ville det være uigenkaldeligt sidste 
gang i denne omgang, at jeg pumpede cyklen og kørte fra et sted 
til et andet. Men det var også en glædens dag, en dag hvor jeg 

vidste, at jeg nu var så tæt på målet, og at det ikke kunne gå galt. 

Dagen startede med brunch hos Sparinvest, og alle kolleger i 
øst Danmark samt nogle enkelte fra Randers var mødt op for 
at være med til at sætte mig i gang med den sidste etape. Jeg fik 
mulighed for at fortælle kollegerne om turen, og det betød rigtig 
meget for mig, at min arbejdsplads havde støttet så kraftigt op, 
som den har gjort. Vi var syv der kørte mod Ballerup kl. 09.40 
og to kolleger fra Randers havde taget turen herover, for at støtte 
mig og køre med til Trio Biler i Ballerup, hvor Trio Biler havde 
inviteret medarbejdere og kunder med på den sidste etape frem 
mod Frederiksværk. Hos Trio Biler havde Line og Mette gjort 
klar med nødder, chokolade, frugt, vand og kaffe, og vi hyggede 
os og talte om turen fra Sparinvest til Ballerup. 

På et tidspunkt fik jeg igen mulighed for at fortælle lidt om 
turen, og om vigtigheden omkring det at møde de kræftsyge 
børn og deres familier og tale med og til dem. Det har været 
et af mine mål med denne Danmark Rundt 2015, udover – na-
turligvis – at samle midler ind til disse hårdt prøvede familier. 
BandetDanmark mødte igen op og spillede en buket af deres 
fremragende sange, og naturligvis også sangen ’Som En Vinder’.

Min wingman, Vagn V. Sørensen, som var med på 1. etape 
vendte tilbage til sidste og 14. etape, og på toppen af Thors Bak-
ke mødte vi en skoleklasse fra Arresø Skole Magleblik, som stod 
og ventede på at skulle cykle med de sidste kilometer til Fre-
deriksværk. Og det var en forløsning at se de glade børn stå og 
tage imod os og vide, at nu var der kun et par kilometer tilbage. 
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I al beskedenhed kan jeg glæde mig over 
at have udført en ’bedrift’, som mange 
havde været i tvivl om, om jeg kunne 
gennemføre. En lidt vanvittig ide, udtalte 
Team Rynkeby Fondens direktør, Carl 
Erik Dalbøge, da jeg præsenterede ideen 
for ham, som den første tilbage i novem-
ber 2014. Men da Carl Erik i samme mo-
ment sagde, at hvis nogen skulle kunne 
klare det, så var det mig. Så var jeg sikker 
på, at jeg ville gennemføre min idé. 

Dermed var startskuddet gået, og den 
første og meget vigtige opbakning var på 
plads. Siden kom Marianne Benzon Niel-
sen, Børnecancerfonden, kostvejleder 
Vibeke Lund, The Sweet Company, Riffi 
Hadaoui, Rødovre Radio, Jens Veggerby, 
Veggerby Sport og Kultur, Henrik Ditlev, 
Ditlev Cykler i Hundested, BandetDan-
mark og – sidst, men ikke mindst - min 
uundværlige og super dygtige grafiker 
Merete Møller, Tekst & Idé.  Efter hver eta-
pe har jeg, som det sidste inden jeg lagde 

hovedet på puden, sendt billeder og tek-
ster og Merete har så været tidligt oppe – 
billedbehandlet og korrekturlæst, og har 
så opdateret www.danmarkrundt2015.dk 
og facebook: danmarkrundt2015, tjek-
ket lokale nyheder og presse, så alle og 
enhver interesserede hver morgen kunne 
læse om gårsdagens etape. Hvilket frem-
ragende arbejde, Merete Møller har gjort. 
Jeg var glad og stolt over at være kommet 
hjem igen efter 14 dage på min cykel i ofte 
både regn og blæst, men til tider også i 
solskin. Jeg har ikke haft en eneste punk-
tering, og jeg har undervejs været bakket 
godt op af min ledsager, Tommy Malte-
sen, Sparinvest, som kørte ledsagerbilen. 
Tommy og jeg er gode kolleger, men vi 
har aldrig været sammen i længere tid ad 
gangen, - og det kræver altså noget tilpas-
ning. Men vi fandt rytmen, og ikke på et 
eneste tidspunkt var der uoverensstem-
melser. Indtrykkene er voldsomt store, 
og mange ting skal på plads i mit hoved, 
før jeg egentlig er helt klar over hvad det 

er for en tur jeg har gennemført. Men jeg 
kan bekræfte, at det har været en super 
tur, som jeg ikke ville have undværet, selv-
om mange af etaperne blev kørt i pivende 
modvind, og både op- og ned ad bakke 
og med en del regn. Men formålet med 
turen har været afgørende, og når det så 
allerværst ud, tænkte jeg på de børn, som 
så gerne ville have cyklet i stedet for mig, 
men som ikke har mulighed for det pga. 
sygdom. Det var en motivationsfaktor 
der havde betydning. At der så undervejs 
i hele forløbet blev samlet et pænt beløb 
sammen til de kræftsyge børn og deres 
familier gør bestemt ikke turen ringere. 
Mit ønske var 100.000 kr. men det blev 
til mere end 420.000 kr. som overrækkes 
til direktør Marianne Benzon Nielsen på 
et senere tidspunkt. Der er så mange jeg 
gerne vil takke for støtten, og som jeg er 
helt overvældet over. Ingen nævnt, ingen 
glemt. Men jeg vil skrive en personlig hil-
sen til alle, - det er da det mindste jeg kan 
gøre. Tusinde tak.

Tusinde tak
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