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Nu er den første og måske største 
udfordring gennemført, nemlig at 
gennemføre turen i 2015. Jeg tænker 
på hvordan jeg cyklede igennem 
mere en 36 byer på min vej rundt i 
Danmark. Jeg fik mulighed for at 
’slå et slag’ for syge børn med kræft, 
og for hvor meget behov de har for 
at få nogle oplevelser i en i forvejen 
særdeles traumatisk hverdag.

Turen rundt i Danmark 2015 blev 
en på mange måder fantastisk 
rejse. Sjældent er jeg blevet mødt 
af så mange søde, forstående og 
hjælpsomme mennesker. Først og 
fremmest de mennesker der bakkede 
mig op på turen rundt. Her tænker 
jeg meget på min utrættelige grafiker, 
Merete Møller (Tekst og Idé), som 
iscenesatte hele den grafiske linje. 
Men også arbejdsgruppen i Aars, 
som var med til at ’drive’ mig i gang, 
og støttede mig hele vejen rundt. 
Indsamlingsbeløbet fra Aars på kr. 
100.800 kr. taler sit eget tydelige 
sprog. Og for at skabe synligheden, 
har det haft en kolossal værdi, at 
Veggerby Sport og Kultur donerede 

af Claus Bodenhoff

Alting har en begyndelse, - lille 
som stor. Når jeg tænker tilbage 
på en fantastisk tur med Team 
Rynkeby Holbæk til Paris tilbage i 
juli 2014, på de tanker jeg havde 
undervejs og ikke mindst efterføl-
gende, gående på at gøre turen 
til ”Danmark Rundt” – her hvor de 
kræftsyge børn, som jeg så gerne 
ville gøre en indsats for, bor - så 
er det pludselig som om det er 
mange år siden.

forberedelserne er i fuld gang

Claus Bodenhoff og styregruppen har lagt sidste hånd på ruten 2016

NYT FRA DANMARK RUNDT 2016 TUREN TIL FORDEL FOR

cykeltøjet, som jeg kørte rundt i.  De 
mange donationer fra virksomheder 
og privatpersoner, var med til at 
gøre forskellen, og et fantastisk 
indsamlingsbeløb på kr. 458.600 er 
rigtig mange penge.  

5. november 2015 var borgmester 
Steen Hasselris vært ved et 
pressemøde i Byrådssalen i Halsnæs 
Kommune, med et flot tragtement 
leveret af City Bakery. At opleve 
denne support fik mig til at melde ud, 
at jeg igen i 2016 kører turen rundt i 
Danmark. I 2016 kører jeg ikke kun 
for at samle penge ind til de kræftsyge 
børn i Danmark, men har valgt også 
at inddrage de grønlandske børn, 
som er en del af rigsfællesskabet. 
De skal også have mulighed for at få 
lidt godt ud af pengene, når de f.eks. 
skal til behandling på Rigshospitalet 
i København.

Og netop fordi vi bringer fokus med 
ind omkring Grønland, har det også 
været en stor glæde, at min gode ven 
fra min egen tid i Grønland, Rasmus 
Lyberth, har givet tilsagn om at 

skrive ’årets sang’ til Danmark Rundt 
2016. En sang jeg allerede har hørt i 
sin ’first take’. Glæd jer til den bliver 
færdig.

En anden ændring i forhold til 
Danmark Rundt 2015 er, at jeg har 
nedsat en gruppe af gode venner 
og bekendte, som skal bidrage med 
at gøre Danmark Rundt 2016 til et 
endnu større projekt, end vi så det 
sidste år. 

ny styregruppe 
Det er med stor glæde, at vi i dag er 8 
personer i den centrale styregruppe, 
som ud over mig selv består af:

Kurt Elmegaaad, formuerådgiver 
i Danske Bank (Team Rynkeby 
Øresund 2015), 
Vagn W. Sørensen, (serviceholdet 
Vordingborg 2012/2013 og 
servicechef på Team Rynkeby 
Holbæk 2014)
Ebbe Eldrup, Overlæge Herlev 
Hospital (Team Rynkeby Øresund 
2015)
Henrik Aslund Petersen, revisor 

og revisor for Børnecancerfonden 
(Team Rynkeby Vordingborg 
2012/2013)
Nickie Isaksen, Isaksen Design
Jørgen Hansen, marshal på Team 
Rynkeby Holbæk 2014/2015)
Merete Møller, grafiker (Tekst & Idé)

Med andre ord, har jeg fået et solidt 
og velfungerende team med mig, og 
vi glæder os alle til Danmark Rundt 
2016, hvor vi har sat overliggeren højt. 
Vi håber på at indsamlingsbeløbet 
vil blive fordoblet i sæson nr. 2.

Endvidere er der nu etableret 
decentrale hjælpegrupper rundt 
omkring i Danmark: Randers, 
Aars, Viborg, Esbjerg, Tinglev og 
på Lolland har allerede vist stor 
aktivitet, og vi forventer os alle et 
rigtig godt samarbejde, når vi her i 
planlægningen får brug for de lokale 
kræfter rundt i landet, og i de byer vi 
kommer rundt i.

planlÆgningen er 
startet
Vi er allerede langt i planlægningen 
og indsamlingen er startet. En række 
kendisser støtter op som protektorer 
igen i år. Ud over håndboldspiller, 
Michael V. Knudsen og skuespiller 
Anders Bircow, har den tidligere 
fodboldspilller, Kim Vilfort sagt ja 
til at blive protektor. Vi er stolte over 
og glade for at Kim, som selv kender 
til kræften, har valgt at bakke os op.  
Kim er således med, når vi holder 
cykelevent den 5. marts i HFTC, 
Hillerød, hvor forhåbentlig rigtig 
mange cykelentusiaster, vil være 
med til gøre en forskel i de 4 timer 
der skal trædes i pedalerne. 

Og så er vi allerede begyndt at få 
forskellige donationer ind i form af 
effekter, som der kan bydes på når 
auktionerne går i gang. Senest har 
vi modtaget et flot maleri af den 
tidligere , Gasolin-legende, Franz 
Beckerlee, som selv har mærket 
kræften på sin egen krop tilbage i 
1986.

Støt Børnecancerfonden via Danmark Rundt 2016
 

Mobil pay dit beløb til 21 78 30 33
 eller direkte på Danmark Rundt 2016, Reg. 4183 konto 11659837

 Swipp 24 94



Vi er også så heldige, at Veggerby 
Sport og Kultur igen i år sponsorerer 
cykeltøjet til de 5, der starter fra 
Hundested Havn den 7. juni. 
På dagen vil City Bakery stå 
for morgenmaden, hvor byens 
indbyggere inviteres til morgenmad 
inden turen går ned til Rørvig Færgen 
og videre til Sjællands Odde og første 
overnatning i Grenå. Efterfølgende 
er målbyerne Randers, Aars, 
Hjørring, Viborg, Herning, Esbjerg, 
Tinglev, Sønderborg, Sakskøbing, og 
sluttelig Køge inden vi lander den 18. 
juni i Frederiksværk.

På turen rundt har vi, som det kan ses 
andet sted i dette nyhedsbrev, vores 
egen ’Toursanger’, Arvid Nielsen, 
som gerne cykler med på etaperne 
og underholder når vi kommer frem 
til slutbyen på de enkelte etaper. Det 
bliver underholdende og vil være 
med til at gøre turen til en fest. 

Koncert den 19. Maj i 
Hvidovre Medborgersal
Det er en stor glæde, at kunne 
fortælle, at Hvidovre Kulturråds 
støtte gør det muligt at afvikle en 
koncert. Vi har samlet en buket af 
dygtige musikere, som alle stiller op 
’kvit og frit’ for den gode sag, og vil 
give alle, der møder op og har købt 
billet, en stor musikalsk oplevelse. 
Det vender vi tilbage til snart. Tak til 
Hvidovre Kulturråd.

Hvordan Kan  
Man donere?
Der er flere muligheder for at 
donere. Du kan donere direkte på 
vores konto i Børnecancerfonden: 
Reg. 4183 konto 11659837 samt på 
Mobile Pay 21 78 30 33 eller Swipp 
24 94.

Vi tager også gerne imod effekter, 
så har du ting du mener kan have 
en værdi ved bortauktion, er du 
velkommen til at kontakte Claus 
Bodenhoff, tlf. 21 68 20 68. Vi 
bruger i år fortsat auktionsportalen, 
Damonline.dk

nyHedsbreve Mindst én 
gang Hver Måned
Igen i år vil der blive udsendt et 
nyhedsbrev, og det kan allerede 
afsløres nu, at Nyhedsbrev nr. 2 vil 
omhandle vores nye ambassadør, 
Simon Schmidt, 15 år, fra Græsted i 
Nordsjælland.

følg Med på  
de sociale Medier
Vi opfordrer til at man følger med 
på de sociale medier på www.
danmarkrundt2016.dk og facebook 
siden hedder: danmarkrundt2016.

opbaKning til 
cyKelturen
Lokale Claus Bodenhoff, Frede-
riksværk, gør det igen til sommer 
Claus Bodenhoff, nemlig genta-
ger succes’en fra 2015 og cykler 
Danmark rundt i 2016 til fordel 
for børn med kræft og Børnecan-
cerfonden– udelukkende med 
det formål, at samle penge ind, så 
de kræftsyge børn i et traumatisk 
livsforløb, kan få del i pengene til 
f.eks. forkælelseslegater, en iPad 
eller lignende.

Dermed gentager Claus Boden-
hoff sidste sommers succes, hvor 
han trampede næsten 500.000 
kroner ind til børn med kræft og 
deres familier. Claus Bodenhoff 
starter sin tur til sommer den 7. 
juni med afgang fra Hundested 
og cykler efter 12 etaper rundt 
om i vores smukke Danmark, og 
slutter turen den 18. juni i hjem-
byen Frederiksværk.

Selv om der er flere måneder til, 
at Claus Bodenhoff indleder sin 
tour så er forberedelserne og træ-
ningen i fuld gang. Således har 
han netop påbegyndt et tre må-
neders træningsprogram i Fre-
deriksværk Motions Center for at 
være fysisk og psykisk klar til den 
krævende tur landets rundt. Med 
stor støtte fra motionscentrets in-
struktører, bliver Claus gjort klar 
til årets tur.

Vi vil meget gerne bidrage med 
hjælp til Claus”, lyder det fra 
Freddy Hejgaard fra Frederiks-
værk Motions Center, han fort-
sætter: ”Efter Danmark Rundt 
2015, har Claus brug for at adres-
sere nogle fysiske udfordringer, 
samt at påbegynde skadesfore-
byggende træning til Danmark 
Rundt 2016. Vi har sat ham på 
et forløb der er målrettet dette 
formål” udtaler Freddy Hejgaard 
og fortsætter ”Claus er ikke den 
klassisk byggede cykelrytter, så 
der er områder han skal arbejde 
på, mens han omvendt har andre 
kvaliteter der betyder, at han kan 
klare udfordringerne på en så 
lang tur”, slutter Freddy Hejgaard.

Også Claus Bodenhoff er lykkelig 
for aftalen med det lokale moti-
onscenter og samarbejdet med 
den personlige træner Robert 
Andersen: ”Det er rigtig fedt, at 
komme i gang med træningen ef-
ter nogle måneder, hvor det ikke 
var muligt at træne på grund af 
jeg fik modermærkekræft”, slut-
ter Claus Bodenhoff – som nu er i 
fuld gang med træningen.

/ Af Thomas Quvang

stort ja taK til invitation  / Af Kurt Elmegaard

Kurt Elmegaard, 55 år, sekretær i styregruppen for Danmark Rundt 2016

 
Da Claus Bodenhoff kontaktede mig i august måned sidste år og spurgte, om 
jeg var interesseret i, at være med i Styregruppen for Danmark Rundt 2016, 
behøvede jeg ikke lang tid til at beslutte mig. Det blev et stort JA TAK.

Og hvorfor så det.? Jeg havde jo lige været igennem et langt forløb med Team 
Rynkeby Øresund i 2014/2015 og brugt meget af min kostbare fritid på  
indsamling til Børnecancerfonden. Jamen jeg oplevede jo netop i det forløb, 
hvor meget det egentlig rørte og betød for mig, at kunne være med i et fæl-
lesskab, som kunne gøre en forskel til fordel for kræft ramte børn. 

Når det handler om børn rammer det altid lige ind i mit hjerte. Det smerter 
mig, at se når børn bliver ramt af en så alvorlig sygdom som cancer. Nok 
fordi jeg selv har børn, som betyder så meget for mig. 

Jeg synes,  at det er urimeligt og meningsløst, at børn rammes af cancer. 
Det er derfor for mig så vigtigt, at der indsamles til kræftramte børn via 
Børnecancerfonden. Jeg ved, at private donationer gør en meget stor forskel 
indenfor cancer området.

For nylig fik jeg så sygdommen meget tæt på, da en af mine gode venners 
barnebarn på 3 ½ år fik konstateret leukæmi. Det har ramt og rørt mig ekstra 
meget og sætter bare det hele endnu mere i perspektiv, i forhold til at jeg i år 
har valgt at være med i styregruppen for Danmark Rundt 2016 til fordel for 
disse børn.

I tilgift hertil, får jeg nu lejlighed til, at komme det meste af Danmark rundt 
på cykel og opleve mange skønne og smukke steder i det ganske land, som 
jeg sikkert ellers ikke vil få mulighed for. Tak Claus, fordi du har ”lukket” 
mig ind i dit selskab. Jeg glæder mig rigtig meget til, at vi sammen med de 
øvrige i styregruppen, skal gøre en stor indsats for kræft ramte børn frem 
mod og under touren rundt i juni måned.

Til daglig er jeg Formuerådgiver i Danske Bank i bankens Finanscenter i Hil-
lerød i et til tider stresset job. Jeg henter i min fritid en masse god energi, når 
jeg sammen med andre passionerede mennesker, arbejder og cykler til fordel 
for børn, som har det svært. Det giver god mening for mig.

Støt Børnecancerfonden 

Mobile Pay 21 78 30 33



Hvert år får 200 børn i Danmark 
under 18 år kræft. Når et barn får 
kræft, bliver hele familiens liv sat 
under pres. Sygdom, indlæggelser og 
bekymringer udfordrer hverdagen 
for både det syge barn, forældre og 
søskende. Behandlingen af et barn 
med kræft kan tage op til flere år.

Børnecancerfondens formål er at 
skabe bedre vilkår for børn med 
kræft og deres familier. Siden 
fonden blev stiftet i 1995 har vi 
bl.a. uddelt forkælelseslegater til 
kræftsyge børn, udlånt fondens 
feriehuse til familierne og hvert år 
afholdt forskellige arrangementer i 
og udenfor børnekræftafdelingerne. 
Sideløbende arbejder vi med at 
oplyse om børnekræft og med at lave 
informationsmateriale til børnene og 
deres familier. Børnecancerfonden 
er desuden den danske 
enkeltorganisation, der de sidste 
tyve år har støttet mest forskning i 
børnekræft – alene i 2015 uddelte 
fonden 45 millioner til forskning og 
andre udviklingsprojekter til fordel 
for børn med kræft.

Det kan vi kun gøre, fordi en masse 
gavmilde mennesker hvert år har 
lyst til at støtte vores kamp mod 
børnekræft. 

KrÆftforsKning 
redder børn
I dag overlever fire ud af fem 
børn en kræftsygdom i Danmark. 
Overlevelsen er steget med knap 
tyve procent siden 1995, og det 
skyldes ikke mindst etableringen af 
stærke, danske forskningsmiljøer 
og det internationale samarbejde, 
som Danmark indgår i på 
børnekræftområdet. Vi ved stadig 

ikke hvorfor, børn får kræft, men 
vi ved, at de får andre og mere 
aggressive kræftsygdomme end 
voksne. Det er derfor nødvendigt 
med selvstændig og systematisk 
forskning i kræft hos børn.

På trods af de mange fremskridt 
er kræft stadig den hyppigste 
medicinske dødsårsag hos børn over 
ét år. Og børn med kræft gennemgår 
stadig lange og komplicerede 
hospitalsindlæggelser med risiko for 
bivirkninger og fysiske og psykiske 
senfølger.

varige sKader Hos 
KrÆftoverleverne
Den øgede overlevelse for børn 
med kræft skyldes bl.a., at 
behandlingen er intensiveret de 
sidste tyve år. Konsekvensen er, at 
halvdelen af de børn, der overlever, 
har varige bivirkninger efter 
behandlingen eller får senfølger 
flere år efter, der gør, at de ikke 
har samme muligheder som deres 
jævnaldrende. Børnekræftoverlevere 
plages af fx nedsat frugtbarhed, 
indlæringsvanskeligheder og 
organskader, og de har samtidig 
en øget risiko for helt nye 
kræftsygdomme. Og der er stadig 
børn, der dør af kræft. Børn, der fx 
får en hjernetumor eller visse af de 
solide tumor, har stadig dårligere 
odds end andre børn med kræft.

Børnecancerfonden oprettede i 2015 
to ny professorater i børnekræft, der 
skal se på bivirkninger og senfølger 
af behandlingen af børn med kræft. 
Samtidig søger fonden fremadrettet 
at sætte fokus på forskning indenfor 
især kræftsygdomme med de 
dårligste prognoser. For så længe, 

børn Med KrÆft Har brug 
for danMarK rundt 2016

De sidste tyve års investeringer i forskning har betydet mange konkrete 
fremskridt fx: 

•		 De fleste børn med kræft behandles i dag efter protokoller, der 
udvikles i nordiske og internationale forskningssamarbejder.

•		 Danske læger deltager i vidensdelingen og udviklingen af 
protokollerne, som bringer den nyeste viden ind i behandlingen, 
og forældre kan derfor være trygge ved, at børn i Danmark får den 
bedste kræftbehandling.

•		 Børn med den mest udbredte leukæmivariant (ALL) har i 
Danmark den bedste udsigt i verden til at overleve uden tilbagefald. 
Overlevelsen er i dag 90 %. 

•		 Overlevelsesraten for leukæmivarianten AML er også steget markant 
– fra 30 til 70 pct. 

•		 Overlevelsesraten for børn med neuroblastom er steget fra 40 til 75 
pct. pga. forbedringer af behandlingen.

•		 Knoglemarvstransplanterede børn med ALL i Danmark har den 
højeste overlevelsesrate i Norden. I 1995 døde mere end hvert andet 
transplanterede barn med ALL – i dag overlever fire ud af fem.

der er børn, der dør af kræft eller får 
et svært liv efter behandlingen, er der 
brug for forskning. 

claus bodenHoff tager 
børnecancerfonden 
danMarK rundt
Børnecancerfonden er en privat 
fond. Vi modtager ikke midler fra 
andre kræftorganisationer, men 
arbejder alene på baggrund af bidrag 
fra privatpersoner, virksomheder, 
indsamlinger, foreninger og andre 
fonde. Vi er med andre ord helt 
afhængige af, at andre har lyst til at 
hjælpe os i kampen mod børnekræft. 

Sidste år satte Claus Bodenhoff sig 
i sadlen for et beundringsværdigt 
projekt. På hans første cykeltur 
Danmark rundt 2015 samlede han 
458.600 kroner ind, og vi er meget 
taknemmelige for, at Claus og hans 
nye hold tager endnu en tur i 2016. 

Ikke kun på grund af det flotte 
økonomiske bidrag det kan medføre, 
men Danmark Rundt gør i høj grad 
også en forskel for børn med kræft, 
ved at bringe fokus på børnekræft 
rundt i hele Danmark og engagere 
en masse generøse virksomheder 
og lokalsamfund i den vigtige kamp 
for, at alle børn en dag overlever 
kræft til et godt liv uden varige 
skader. Danmark Rundt er en vigtig 
ambassadør for Børnecancerfonden, 
og vi er stolte over, at Claus Bodenhoff 
igen i år cykler for børnene.

Har du lyst til at læse mere om 
forskning og behandling af børn med 
kræft, har Børnecancerfonden netop 
udgivet en rapport over udviklingen 
de sidste tyve år. Den kan læses og 
bestilles på fondens hjemmeside: 
http://boernecancerfonden.dk/
nyheder/ny-rapport-20-aars-kamp-
mod-boernekraeft/

Borgmester Steen Hasselriis, Claus Bodenhoff, direktør Marianne Benzon Nielsen, Vagn W. Sørensen, Jens Veggerby, Kim Vilfort, Henrik Aslund Petersen og 
Kurt Elmegaard ved overrækkelsen af donationen 2015 i Byrådssalen, Halsnæs kommune



cykelevent til fordel for

Hver cykel koster kr. 1.000,00 og man kan være op til fire personer om én cykel. Rent praktisk, så starter vi med 
en introduktion til cyklerne og herefter skyder vi de fire timer i gang – efterfølgende kan der hver time skiftes 
rytter på cyklen. For virksomheder der ønsker at deltage, vil eksponering på Facebook, danmarkrundt2016.dk og 
Nyhedsbreve DR2016 være en del af prisen på 3.000 kr. pr. cykel (husk det er fradragsberettiget).

I samarbejde med danMarK rundt 2016, arrangerer Hillerød Fysioterapi & Træ-
ningscenter (HFTC) et fire timers cykelevent, hvor hele overskudet går ubeskåret til 
Børnecancerfonden!

lørdag den 5. marts 2016 fra kl. 13.00 til 17.30  
hos Hftc, Milnersvej 39, 3400 Hillerød

Inden cykeleventet starter varmer vi op med spændende foredrag fra initiativtagere til danMarK 
rundt 2016

Kl. 11.00  Foredrag v/Kurt Elmegaard
 Alkoholikeren forklædt som den pæne bankmand

Kl. 11.45  Foredrag v/ Kim Vilfort
 Protektor for danMarK rundt 2016

Kl. 12.15  Foredrag v/Claus Bodenhoff
 danMarK rundt 2015 og 2016 - hvordan og hvorfor?

Kl. 14.00  Musik: Søren Sebber og Jan Lune Carlsen

Vi sørger for energidrik fra GU, frugt og ikke mindst fed underholdning med bl.a. live-
musik og forskellige overraskelser.

Vi glæder os til, at vi sammen kan samle en masse penge ind til kræftsyge børn og 
deres familier - så skynd dig og find nogle holdkammerater og kom og og gi’ den gas.

obs: Tilmeldingen sker ved betaling i receptionen hos HFTC eller kontakt Danmark 
Rundt 2016, Kurt Elmegaard - 40995006 eller mail kurte.elmegaard@gmail.com - 
husk først til mølle!

HFTC og danMarK rundt 2016

sKynd dig - b
egrÆnset antal pladser



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, rytter på Rynkeby Vordingborg (2012/13) og revisor 
for Børnecancerfonden 
Nickie Isaksen - Isaksen Design
Merete Møller - www. meretemoller.dk
Claus Bodenhoff, rytter på Rynkeby Holbæk (2014)

decentrale styregrupper

Randers, Aars, Viborg, Esberg, Tinglev, Lolland, Køge

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidrags-
ydere og andre interessenter. Alle nyhedsbreve ligger på danmarkrundt2016.dk.  
Abonnement tilsendes via tilmelding på www.danmarkrundt2016.dk

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

GRaFISk 
tILRetteLÆGGeLSe 
Merete Møller 
Grafisk Design 
www.meretemoller.dk

Musiker Arvid Nielsen er klar til både cykeltur og underholdning på Danmark 
Rundt 2016

arvid nielsen er toursanger på 
danMarK rundt 2016              / Af Arvid Nielsen 

Sidste år havde jeg fornøjelsen af, at spille til støtte for Børnecancerfonden 
ved et arrangement i Hvidovre Medborgerhus, hvor Hvidovre Kulturråd var 
arrangør af koncerten. Ved den lejlighed traf jeg Claus Bodenhoff, som var 
idémanden bag Danmark Rundt 2015, - en cykeltur Danmark rundt til og 
hvor der blev samlet midler ind til børn med kræft og deres familier. 

Jeg har selv kørt en del på cykel, og syntes idéen om at cykle Danmark rundt 
er en rigtig god – og ikke mindst indsamlingsformålet, ligger mig tæt på sinde. 
På sådan en tur har man således glæden ved, at støtte en god og vigtig sag, 
som rigtig mange kan bakke op om, samtidig med, at man kommer rundt og 
oplever det smukke Danmark.

Så I år vil jeg glæde mig til, at cykle rundt i landet sammen med Claus, og så 
vil jeg benytte lejligheden til at spille nogle gode sange for folk i målområ-
det på udvalgte steder. Det bliver en god sommer med Danmark Rundt 2016. 
Kom ud og vær med – så laver vi en fest ud af det.

Efter stor succes på de danske radiostationer i 1989 med flere numre, herunder 
hittet, “Så Længe Det Swinger”, rejste jeg i ’92 til København, hvor jeg kom til 
at synge kor for mange kendte danske artister (Sanne, Erann DD m.m.fl.) for-
uden at jeg var med på mange større TV-shows, Sportskavalkader og DMGP.

Undervejs nåede jeg også, at spille med i den nærmest historiske danske ny-
opførelse af musicalen, “Hair”, og - i den mere kuriøse ende – fik jeg et møde 
i stand med en manager på Hollywood Boulevard, til hvem jeg dog takkede 
nej til både at synge for Fleetwood Mac og for den amerikanske bassist Stu 
Hamm.

For et par år siden fik jeg opfyldt en drengedrøm, nemlig at arbejde sammen 
med den legendariske lyd-teknikker, manden bag lyden for kunstnere som 
Ray Charles, Aretha Franklin, Jennifer Lopez og ikke mindst Michael Jackson, 
f.eks. MIS “Thriller”-album, Bruce Swedien. En oplevelse som jeg har valgt 
at tage med på min vej, og en oplevelse som gav mig en stor erfaring i den 
internationale musikverden.

Efter et par år som bosiddende i USA gjorde det mig klart, hvor mit musikal-
ske hjerte er i dag, - i en genre, jeg håber, at få mulighed for at bringe ud til 
danskerne i en moderne form, - nemlig country!

Jeg glæder mig til at komme med rundt på turen, som starter i Hundested den 
7. juni. Og allerede her vil jeg underholde i startområdet, når Halsnæs kom-
mune og City Bakery stiller op og ønsker os alle, der enten cykler eller sidder 
i ledsagerbilerne, som Trio Biler har stillet til rådighed, en rigtig god tur rundt 
i Danmark.

Franz Beckerlee har doneret et af sine værker til Danmark Rundt 2016

franz becKerlee og andre donerer 
effeKter til danMarK rundt 2016 

Danmark Rundt 2016 vil i løbet af året afholde auktioner på de mange ind-
komne effekter, som f.eks. signerede spilletrøjer fra håndbold- og fodbold-
spillere, samt kunstværker af interessante og måske kendte kunstmalere. 

Først og fremmest er vi stolte over at den tidligere Gasolin-legende, Franz 
Beckerlee har doneret os et flot billede, som Franz selv har malet. Og netop 
Franz ved hvad det betyder, når vi gør en indsats for børn med kræft, idet 
Franz Beckerlee selv tilbage i 80’er blev ramt af kræften, men som han siger: 
”Jeg er en servivor” og Franz Beckerlee maler fortsat hver eneste dag i sit 
atelier på Amager.



SPONSORatOVeRSIGt betaLte SPONSORateR

1  HOVedSPONSOR       kr. 25.000,00 OK

2 PReMIUM                   kr. 20.000,00 OK

3 GULd                           kr. 15.000,00 OK

4 bRONZe kr.   7.500,00

5 bRONZe kr.   7.500,00 OK

6 bRONZe kr.   7.500,00

7 SøLV kr.  10.000,00

8 SøLV kr.   10.000,00

9 bRONZe  kr.   7.500,00

10 bRONZe kr.   7.500,00

11 SøLV kr.   10.000,00 OK

12 SøLV kr.   10.000,00

13 bRONZe kr.   7.500,00

14 bRONZe kr. 7.500,00

SPONSORatOVeRSIGt betaLte SPONSORateR

15 aLM. SPONSOR kr. 5.000,00 OK

16 aLM. SPONSOR kr. 5.000,00 OK

17 aLM. SPONSOR kr 5.000,00 OK

18 bRONZe kr. 7.500,00

19 GULd                           kr. 15.000,00

20 HOVedSPONSOR kr. 25.000,00 OK

21 SøLV kr.  10.000,00

22 SøLV kr.  10.000,00

23 SøLV kr.  10.000,00

24 aLM. SPONSOR kr. 5.000,00 OK

25 aLM. SPONSOR kr.5.000,00

26 bRONZe kr. 7.500,00 OK

27 aLM. SPONSOR kr. 5.000,00

28 aLM. SPONSOR kr. 5.000,00

SPONSOROVeRSIGt  
tøJSPONSORateR FebRUaR 2016 

Støt Børnecancerfonden via Danmark Rundt 2016
 

Mobil pay dit beløb til 21 78 30 33
 eller direkte på Danmark Rundt 2016, Reg. 4183 konto 11659837

 Swipp 24 94


