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Jeg er rigtig glad for at kunne 
afsløre, at beløbets størrelse blev: 
kr. 458.600.  

Der gik mange tanker igennem 
mit hoved, da jeg tilbage i juli 
2014 cyklede sammen med en 
flok glade cyklister fra Team 
Rynkeby, Holbæk på vej mod 
Paris. Efter mange timer og mere 
end 4000 km. træning, dels på 
de danske landeveje og dels på et 
træningsophold på Mallorca, var 
målet for cykelturen næsten nået. 
Men mit engagement for at samle 
midler til de kræftsyge børn og 
deres familier i Danmark, havde 
jeg fortsat stor lyst og energi til 
at støtte. Ja, tænkte jeg den gang! 
Nu kommer jeg til Paris. Og hvad 
så, - skal jeg cykle til Paris igen i 
2015? 

Mine tanker svævede konstant 
tilbage til de børn i Danmark, 
som med garanti ville ønske det 
var dem der havde cyklet til Paris, 
hvis de havde kunnet. Men turen 
er selvfølgelig ikke for børn, og 
selvom de havde ville det, ville 
de være for syge til at tage med 
på sådan en tur. Tanken om hvad 
jeg skulle gøre i 2015 for fortsat at 
støtte de kræftsyge børn og deres 
familier, kørte rundt mit hoved! 

Jeg har spillet håndbold og 
fodbold det meste af mit liv. Og jeg 
har haft mange gode oplevelser 
på den konto. Jeg har været på 
træningslejre i Tyskland, på 
Island og Montreal i Canada. Jeg 
har spillet i klubberne, Lyngby, 
KB, Holbæk, Skovshoved, 
HIK og Melby-Liseleje IF, 
Frederiksværk Boldklub og i 
B67 og NUK i Nuuk Grønland. 
Igennem de seneste 20 år har 
jeg ligeledes haft den glæde, 
at spille på Stjerneholdet, med 
hvem jeg har rejst flere gange til 
Spanien, Thailand, Kenya og Den 
Dominikanske Republik og med 
store oplevelser og et fantastisk 
kammeratskab til følge. Jeg har 
været heldig, og samtidig har 
jeg en familie - en sød kone og 
tre børn - som altid har forstået 
og støttet mig, når jeg ofte tog af 
sted fra hjemmet.

Men efterhånden som jeg er 
blevet ældre og nu nærmer mig 
de 63 år, har alderen betydet et 
slid på mine ben og givet mig 
gigt i ankler og knæ. Og ikke 
mindst 3 operationer i mine knæ 
efter grimme sportsskader, har 
været en hård kost. Fodbolden 
er derfor lagt på hylden, og på 
opfordring af mine læger, Eilif 

af Claus Bodenhoff

Jeg har længe glædet mig til offi-
cielt, at skulle overrække direktør 
Marianne Benzon Nielsen, Børne-
cancerfonden det indsamlede 
beløb for Danmark Rundt 2015. 
Det var derfor en fornøjelse, at 
borgmester Steen Hasselriis stil-
lede lokale mv. til rådighed for et 
pressemøde  i går torsdag den 
5. november.

TAK frA DAnmArK runDT 2015

Trio Biler, Ballerup havde stillet en bil til rådighed til BandetDanmark

Larsen og Marianne Bagger på Gildhøj Idrætsklinik i Brøndby, er jeg 
begyndt at cykle og holde mig i form på denne måde. 

Med Stjerneholdet var jeg med på børneafdelingen på Rigshospitalet, 
da vi for nogle år tilbage spillede penge sammen til de kræftsyge børn. 
Og sammen med Michael Laudrup, Tommy Christensen, Vagn og 
Allan Nielsen blandt andre, oplevede jeg de syge børn på tæt hold. 
Disse indtryk sidder stadig dybt i mig, og derfor var det et stort mål og 
en fantastisk udfordring, at komme med på Team Rynkeby Holbæk i 
2014, og her være med til at samle penge ind til Børnecancerfonden. 

Og netop på turen med Team Rynkeby var det som nævnt, her jeg sad 
og tænkte på hvad jeg skulle gøre i 2015. Det slog mig igen og igen! 
Hvorfor ikke cykle en tur rundt i Danmark, og møde de kræftsyge 
børn, og nogle af de børn som jeg ønsker at gøre en indsats for? En 
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tur hvor jeg selv kunne sætte tempoet, selv kunne lægge ruten og køre 
præcis derhen hvor jeg havde lyst!! 

Det blev starten på Danmark runDt 2015. Og på en tur der 
udviklede sig i hast og og sendte mig på cykel rundt i vores vidunderlige 
land. Her mødte jeg utrolig mange dejlige mennesker, som støttede op 
omkring projektet.  Med mig rundt i Danmark fra start til slut havde 
jeg min kollega, Tommy, som min arbejdsgiver Sparinvest, havde 
stillet til rådighed inkl. en ledsagerbil. I bilen lå min bagage, og mine 
2 ekstra reserve cykler.

Med stor opbakning fra Halsnæs Avis inden turen startede, blev der 
efterfølgende i mere end 30 lokalaviser (nogle endda flere gange) 
skrevet om min cykeltur. Og 12 lokalradioer inkl. P5 og Monica 
Krogh-Meyer interviewede mig og støttede mig Danmark rundt. TV2 
Nord, Glad TV i Esbjerg og TV2 på Tour v/Michael Stærke gav mig 
også sendetid på skærmen, og endda midt under Tour de France på 
en dag hvor regnen stod ned i torve i Danmark, og hvor rigtig mange 
seere så mig på skærmen, fik jeg knap 4 minutters eksponering live 
på TV2. Det var for vildt, og jeg er ydmyg og taknemmelig for al den 
opmærksomhed, som har været med til at bidrage til indsamlingen og 
det flotte resultat på 458.600 kr.

Jeg skylder at takke mange mennesker for at turen lykkedes, og jeg 
ved det er farligt at starte på at nævne navne med risiko for at glemme 
nogle. Men jeg beder om undskyldning, hvis det viser sig at jeg har 
glemt nogle. For der er virkelig mange der var med til at gøre turen 
mulig og til den succes, som jeg i al beskedenhed må betragte den 
som.

Direktør i Rynkeby Fonden, Carl Erik Dalbøge var den første der 
gav mig tommelfingeren opad og støttede, og som han udtalte, denne 
vanvittige idé. Efterfølgende bakkede direktør i Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon Nielsen også op. 

Da jeg på Facebook søgte efter en grafiker, som kvit og frit ville hjælpe 
mig med logo, hjemmeside, nyhedsbreve etc. henvendte der sig 6 
professionelle grafikere. Og tusind tak til alle jer. Jeg valgte Merete 
Møller, Tekst og Idé, som bor tæt på mig, og som jeg havde kendt 
igennem mine ungdoms år i Liseleje. Merete er en vanvittig dygtig 
grafiker, kreativ, hurtig og alligevel skarp og omhyggelig. Hun har 
været bag mig hele vejen, og stået for alt grafisk arbejde. Merete, du 
ved hvor meget jeg har værdsat dit arbejde, og jeg er super glad for, at 
vi kan fortsætte samarbejdet i 2016.

The Sweet Company, Hillerød ved kostvejleder, Vibeke Lund har 
igennem hele forløbet sørget for at jeg indtog den rigtige fordeling 
af proteiner og kulhydrater, og Vibeke har stået bag mig med 
kostvejledning og coach i det hele taget. En vigtig del af projektet, 
hvilket betød at jeg på intet tidspunkt gik sukkerkold, dehydrerede 
eller fik det dårligt. Jeg er glad for, at Vibeke Lund er med igen i 2016.

Veggerby Sport og Kultur v/Jens Veggerby har været min coach for 
træningen, og har bidraget med mange gode og vigtige råd, og givet 
mig en super vejledning omkring min cykeltur, og samtidig har Jens 
Veggerby leveret cykeltøjet, som er et Italiensk fabrikat. Denne støtte 
har ligeledes været ufattelig vigtig, og en personlighed som Jens, der 
har stået mig bi hele vejen, var næsten med til at ’give mig vinger’. 
Professionelt og menneskeligt bidrog Jens til turens gennemførelse. 
Veggerby Sport og Kultur har allerede designet tøjet til Danmark 
Rundt 2016 og bakker op igen.

AMBASSADøR
Det har været en fornøjelse at lære familien Dam Ibsen at kende på 
turen rundt i Danmark. 15-årige Maja Dam Ibsen fra Aars, som 
er raskmeldt efter at have fået konstateret leukæmi som 4 1/2 årig 
har været en fantastisk ambassadør for projektet. Det har været en 
enestående oplevelse, at komme så tæt på en familie, som har været 

Maja Dam Ibsen udnævnes til ambassadør for Danmark Rundt 2015

ramt af kræft, og som netop er garant for at de penge der indsamles 
omkring Danmark runDt 2015 falder i de rette hænder igennem 
Børnecancerfonden. Og bekræftelsen om at der er brug for pengene er 
indiskutabel. Tusind tak, Maja. Du er et vidunderligt menneske med 
en dejlig familie, som jeg er glad for at have lært at kende.

Protektor Anders Birchow, skuespiller

Jeg havde på Danmark runDt 2015 ønsket to projektorer, og 
begge imødekom mit ønske og støttede op på hver deres måde. 
Anders Bircow, skuespiller satte et foredrag på auktion og samtidig 
lavede jeg et interview med Anders, som kom på hjemmesiden 
Danmarkrundt2015.dk. Et interview som bakkede helt og holdent op 
om projektet. 

Michael V. Knudsen cyklede med de sidste 8 km ind til Skjern, og 
var på den måde med til at sætte fokus på turen i det vestjyske. Jeg er 
stolt over at to så store ikoner bakkede mig op, og samtidig er jeg dybt 
taknemmelig for deres indsats. Begge har sagt ’ja’ til at være med igen 
i 2016.

Det har også glædet mig meget, at Europas bedste fodboldspiller 
tilbage i 1977 gav mig fine ord med på vejen i et af mine nyhedsbreve. 
Allan Simonsen er et stort menneske og en af de største legender i 
dansk idræt. Tusind tak, Allan.

Visuel Vision gjorde med sin imponerende streg et illustrativt indslag 
i mit nyhedsbrev, da Claus Bekker tegnede en karikatur af mig på min 
Rynkeby-cykel. En sjov tegning, som var ment som et sjovt input i en 
alvorlig sag.  Jeg håber Visuel Vision vil bidrage med en ny tegning i 2016? 



Protektor Michael V. Knudsen, håndboldspiller i BSV

TRyK AF FLyER
For at formidle budskabet om Danmark runDt 2015, fik jeg 
opbakning fra Jan Thomsen og JT-Gruppen, som trykte den flotte 
flyer, som jeg har haft med rundt på turen. Jan bakkede hurtigt op. Og 
på trods af en fejl i det første optryk udøvet af mig selv, genoptrykte Jan 
Thomsen en ny flyer uden at beklage sig. Jan, du troede på projektet og 
bakkede mig solidt op. Tusind tak.

Jan Thomsen - JT-Gruppen.dk

Tak til Aars-gruppen: Nicolai Holm, Bettina Breiner, Søren Friis og Orla Kjær-
Christensen for solid opbakning til projektet

Hermed var der lagt op til en større planlægning, som efter en samtale 
i Jutlander Bank med Orla Kjær-Christensen gav mig yderligere 
mod på opgaven. Orla sagde straks, at han og nogle venner i Aars ville 
bakke op og være en del af indsamlingen. Det endte med en byfest 
og stort set alle 8.500 indbyggere i den lille by nordvest for Randers 
satte alt ind og samlede 100.898 kr. sammen. Det er for vildt og jeg er 
meget taknemmelig for opbakningen. Selvfølgelig er Aars igen med på 
rutekortet i 2016. Også en stor tak til Aars kommune og borgmester 
Knud Kristensen.

Handelsstandsforeningen i Tinglev

Tak til Conny og Bernd Søndergaard, som sammen med 
bagermester, Thomas Grisell havde formået af få 10 personer fra 
Handelsstandsforeningen i Tinglev, til at bakke op med en flot 
donation og en festlig modtagelse på Torvet i Tinglev.

VISITKORT
Efter et møde med KNUDTZON GRAPHIC A/S v/Erik Petersen og 
Søren Lund fik jeg lavet både visitkort og brevpapir. En stor hjælp 
- og ikke mindst visitkortet gav en solid snert af professionalisme, 
når jeg var i dialog med donorer til projektet, og kunne aflevere dette 
visitkort. En super flot gestus af en tidligere samarbejdspartner, som 
bidrog stort til projektet.

yOUTUBE - FILM OG VIDEOER
Jeg har ofte i processen haft brug for professionel hjælp til video og 
konvertering af filer til YouTube etc. Her har Martin Timm fra MTH 
Design bistået mig næsten dag og nat. Martin er klar igen i 2016.

Starten i Frederiksværk den 10. juni.
Det var mig en stor glæde, da Halsnæs’ borgmester, Steen Hasselriis 
mødte frem tidligt om morgenen på dagen, hvor Danmark runDt 
2015 skulle starte. Borgmesteren holdt en flot tale, og havde et flot beløb 
med som donation fra kommunen. City Bakery og Helge Jørgensen 
havde inviteret til morgenkaffe og rundstykker, og det havde flere end 
50 personer sagt ’ja tak’ til og var mødt frem. Musikken blev på dagen, 
som på så mange andre dage på turen, leveret af BandetDanmark. 

Jan Nielsen, BandetDanmark havde skrevet sangen ”Som En 
Vinder” og dedikeret den til Danmark runDt 2015. Og Dicentia 
DK A/S havde doneret et optryk på 600 eksemplarer, som kunne 
tages med rundt på etaperne. En fantastisk sang og en flot gestus af 
BandetDanmark v/Jan og Klaus Nielsen samt Dicentia DK A/S. 

STøTTE FRA FæRGESELSKABERNE:
Molslinien støttede flot op med fri overfart fra Sjællands Odde til 
Århus og på turen blev vi inviteret på frokost.

Hundested/Rørvig overfarten havde ligeledes støttet op med gratis 
overfart fra Hundested til Rørvig. Og det samme havde FÆRGEN.DK 



på ruterne Fynshav/Bøjden og Taars/Spodsbjerg.

En flot støtte som betød, at vi kunne komme rundt i Danmark uden at 
skulle betale for nogen færgeoverfart overhovedet. Tusind tak.

STøTTE FRA PENGEINSTITUTTER På TUREN RUNDT
Det var tidligt i planlægningen, at direktør Jan Pedersen under et 
besøg i loungen i Flensburg, trak mig til siden og fortalte mig, at 
Danske Andelskassers Bank gerne ville støtte Danmark runDt 
2015. Da jeg under min tur rundt i Danmark kom til Viborg, havde 
Jan Pedersen tilbudt et beløb pr. medarbejder der deltog på turen 
mod Holstebro. En særdeles indbringende dag idet 21 ryttere deltog. 
Tusind tak, Jan Pedersen.

I Frederikshavn tog Sparekassen Vendsyssel imod mig, og her fik 
jeg følgeskab til Tversted, hvor Sparekassen havde booket værelse. 
Og tre af sparekassens medarbejdere inviterede på lækker middag, 
inden øjnene blev trætte og benene skulle på langs. Næste dag gik 
turen til sparekassens afdeling i Hjørring, og her modtog jeg med stor 
tak en donation til de kræftramte børn. Fra Hjørring cyklede flere af 
sparekassens medarbejdere med på etapen mod Thisted.

I Skjern Bank i Skjern, var der også en donation, og her havde banken 
booket værelse til Tommy og jeg på nabohotellet. Michael V. Knudsen, 
der som tidligere nævnt cyklede med de sidste 8 km. ind til Skjern, og 
jeg fik en fin modtagelse i banken.

Og med stor opbakning af Team Rynkeby Vestjylland blev vi budt 

Borgmester Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune

Bandet Danmark Jan og Klaus Nielsen der skrev sangen ”Som en Vinder”

på morgenkaffe og basser i Skjern Bank i Esbjerg. Her modtog jeg 
yderligere et beløb til projektet. Tak til Team Rynkeby Vestjylland, som 
i øvrigt cyklede med til Ribe, Tønder og endte i Tinglev. Tak til Skjern 
Bank i Esbjerg.

Kreditbanken i Aabenrå havde ved ankomsten til Sønderborg også 
doneret et beløb, og bankens marketingchef, Roland Kjer mødte selv 
op med beløbet ved modtagelsen på Comwell Sønderborg.

HOTELLER På TUREN
Hotel Randers havde inviteret til overnatning, da jeg ankom til byen. 
Men to dage inden vi ankom til Randers brændte hotellet på tragisk 
vis. På trods af store problemer i den forbindelse med mangel på 
værelser i byen, tilbød Hotel Kronjylland overnatning og med stor 
tak tog jeg imod.

Ved ankomsten til Aars, var jeg inviteret til overnatning på Hotel 
Aars, og gæstfriheden her var fantastisk. Men da byen jo festede for 
at støtte Danmark runDt 2015, blev det nu ikke til så mange timer 
på hotellet. Men stor tak, -også fra BandetDanmark, som kørte med 
og spillede i Aars, fik tilbudt overnatning her. Tusind tak, Morten 
Nørgaard (ejer af Aars Hotel).

Hotel Best Western i Skive havde med positiv velvilje inviteret os på 
overnatning, som de eneste gæster udover et helt sølvbryllups selskab. 
Tusind tak.

I Sønderborg stod hoteldirektør, Helle Miang, Comwell Sønderborg 
og ventede med frugt og champagne. Udover overnatningen på hotellet, 
havde Helle Miang og hendes familie sammen med revydirektør fra 
Sønderborgrevyen, Leif Maibom og frue, indsamlet et flot beløb til 
kræftramte børn. Helle inviterede på middag og efterfølgende blev jeg 
inviteret til at se revyen. En dejlig oplevelse og tak for alt.

På Comwell Køge Strand, stod personalet klar og tog imod vores 
ankomst med en flaske magnum champagne og et indsamlet beløb fra 
medarbejderne. Super flot og tusind tak for støtten.

På Hotel Schaumburg i Holstebro, stod der også et værelse klar til os, 
og en super morgenforplejning og et glad personale sendte os af sted 
på vej mod Skjern.

MATERIELLET VAR I ORDEN
For at kunne køre denne tur uden frygt for at gå ned på materiellet, 
har det været en super god oplevelse, at mærke Ditlev Cyklers ånde 
i nakken hele vejen rundt. Først og fremmet blev mine 3 cykler gjort 
totalt klar til turen, men dernæst blev ledsagerbilen udstyret med 
diverse reservedele, så intet kunne gå galt. Fantastisk service, og det 
glæder mig at Ditlev Cykler er med igen i Danmark Rundt 2016.

KONCERT TIL FORDEL FOR Danmark runDt 2015
Tusind tak til Gitte Petersen, som sammen med Hvidovre 
Medborgerhus og Hvidovre Kulturråd havde gjort det muligt 
at arrangere en støttekoncert til fordel for Danmark Rundt 2015. 
Stor tak for deltagelsen til: Michella Evely og Ronnie P., Bobo 
Moreno og Søren Sebber Larsen, Rikke Mølgaard, Arvid Nielsen, 
BandetDanmark og tryllekunstner, Lasse Lisby. Det hele blev 
professionelt bundet sammen af en veloplagt konferencier, Kirsten 
Siggaard. Igen blev der indsamlet et pænt beløb til de kræftsyge børn.

T-shirt og caps
Total Salg i Frederiksværk v/Dennis Perschke gjorde det muligt, at 
jeg med på turen rundt i Danmark havde både caps med broderet logo 
og T-shirts med ruten påtrykt. Tusind tak.

 
 
 



Styregruppen Danmark rundt 2016

Vagn W. Sørensen, på serviceholdet Team Rynkeby i Vordingborg (2012/13) og 
servicechef Rynkeby Holbæk (2014)
kurt Elmegaard, rytter på Rynkeby Øresund (2015)
Ebbe Eldrup, rytter Rynkeby Øresund (2015)
Henrik aslund Pedersen, tidligere rytter på Rynkeby Vordingborg og revisor for 
Børnecancerfonden 
merete møller - www. meretemoller.dk
Claus Bodenhoff, rytter på Rynkeby Holbæk (2014)

Decentrale styregrupper

Aars, Viborg, Esberg, Tinglev, Lolland, Køge

Dette er det sidste nyhedsbrev, der udgives i forbindelse med projektet Danmark 
rundt 2015 og udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bi-
dragsydere og andre interessenter. Alle nyhedsbreve ligger på danmarkrundt2015.
dk.  Abonnement tilsendes via tilmelding på www.danmarkrundt2016.dk

rEDaktør 
Claus Bodenhoff 
Maagevej 15 
3300 Frederiksværk 
Mobil +45 21682068 bodenhoff8@gmail.com

MANGE TAK
Inden turen startede, var jeg af Aalborg Håndboldklub inviteret til en 
times spinning i Jutlander Bank Arena ved et VIP-arrangement inden 
en håndboldkamp mod Ribe-Esbjerg. For at stille op her modtog jeg 
et beløb på kr. 10.000 og ved at cykle i Jutlander Banks logotrøje, kom 
der yderligere 5.000 kr. ind på kontoen i Jutlander Bank, hvor der var 
oprettet en konto til Danmark Rundt 2015.

Forstander, Jørn Warm, Deutsche Nachschule i Tinglev overrækker en donation 
til Claus Bodenhoff 

Også en stor tak til Deutsche Nachschule i Tinglev. Eleverne cyklede 
med ind til byen de sidste 5 kilometer, hvor jeg modtog en flot 
donation af skolens forstander, Jørn Warm.

En stor tak til det økologiske mejeri, Naturmælk i Tinglev og 
Mejerichef, Leif Friis Jørgensen, som inviterede på formiddagskaffe, 
speciel sundhedsdrik og en donation. Der er nu indgået aftale med 
Naturmælk, som på mejeriets mælkekartoner i hele juni måned 2016, 
vil illustrere Danmark Rundt 2016. 

Restaurant Guldægget og Michael Mikkelsen i Esbjerg inviterede 
ved ankomst til byen på sandwich, kaffe og vand. På trods af det 
dårlige vejr med masser af regn, blev der disket flot op til alle inkl. 
hjælperyttere mfl. Tak til Johnny Olson, som fik istandsat denne 
modtagelse. Spillestedet, Tobakken, inviterede efterfølgende til 
Esbjerg Revy, hvor mine tidligere kolleger i Varde Bank, Karen Muff 
og Ole Rytz Jørgensen deltog sammen med Tommy og jeg.

Cykel Motion Viborg deltog med et flot følgeskab fra Viborg mod 
Holstebro med 7 mand. Cykelklubben havde indsamlet en flot 
donation på 7.500,- kr.

Tak til Team Hjørring for flot assistance fra Hjørring til Pandrup. 
Her var der en flot modtagelse i Sparekassen Vendsyssel. Herfra 
fulgte Team Møllehjulet os på vej med en 13 mand stor gruppe af 
motionscykelryttere de næste ca. 50 km frem mod Thisted. 

Radio Rødovre bidrog udover flere direkte radiointerviews med en 
flot modtagelse på Rådhuspladsen i Rødovre, og med donationen fra 
pengene indkommet fra lytterønskerne. Den Skallede Kok ristede 
pølser og City Bakery havde lavet pølsebrød og lækre kager. Kære 
Riffi Haddoui, du skal vide at din støtte har været fantastisk og er 
skyld i indsamlingen blev forøget med mere end 22.000 kr.

På den sidste etape fra Taastrup var der pitstop hos Trio Biler i 
Ballerup. Og også her var der en festlig modtagelse, idet Trio Biler 
havde inviteret kunder og medarbejdere til at cykle med på den sidste 
strækning til Frederiksværk. Også Trio Biler bidrog med en flot 
donation. Og det er glædeligt, at de er med igen i 2016.

Radio Rødovre og Rødovre Kommune tog imod med et flot arrangement

TAK OGSå TIL DONORERNE
Sparinvest, Greenland Supporters, Rema 1000, Restaurant Babette, 
Garanti Invest, Dansand, Jutlander Bank, Aalborg Håndbold, Aubo 
Productions, AL Finans, Greve ApS, Jønsson Byg, SG Flensburg 
Handewitt, Vinspecialisten i Randers, Capella Play, 4 x J og PNO 
og ’Fart og Tempo’ i Ballerup v/Lars Jørgensen, Merete Addis, Kurt 
Elmegaard og Marian Nielsen.

Mange idrætsprofiler og flere klubber har gjort det muligt, at vi 
hos auktionshuset www.damonline.dk kunne indsamle midler til 
Danmark runDt 2015. Tusind tak til alle implicerede.

Med disse ord siger jeg tak fra Danmark runDt 2015, og et 
forhåbentligt gensyn omkring Danmark runDt 2016, når der køres 
fra den 7. – 18. juni.
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