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30 år på bagen
30 år på bagen er det blevet til 
for Aulum-virksomheden, der 
blev etableret af Grethe og Jens 
Bertelsen på hjemmeadressen 
tilbage i 1985. I starten omfattede 
sortimentet kun fritstående 
garderobeskabe, men snart kom 
dog også køkkenelementer med 
i sortimentet. I dag forhandler 
AUBO et bredt sortiment af 
inventar til køkken, bad, bryggers 
og garderobe.

aubo har hjertet på 
rette sted
AUBO er en familiær virksomhed, 
hvor alle har ret til at blive hørt og 
taget hånd om, og hvor alle yder 
deres bedste for fællesskabet. 
Dette gode arbejdsmiljø 
kommer bl.a. også psykisk syge 
flexjobbere til gode, der via deres 
ansættelse hos AUBO får en tryg 
arbejdsplads. 
Ønsket om at hjælpe svage og 

af Dan ØstergaarD, aUBO

Høj kvalitet, gennem-
tænkt design og fornuf-
tige priser er afgørende 
faktorer for det støt 
stigende antal kunder, 
der vælger at lade AUBO 
opfylde deres drøm om 
nyt køkken, bad, bryggers 
eller garderobe. 

aubo KøKKen & bad støtter op!

Hver onsdag eftermiddag griber Christian Østergaard fejekosten hos Aubo Production, hvor han har fritidsjob som feje-
dreng. Han er i øvrigt barnebarn af køkkenvirksomhedens stifter Jens Bertelsen (t.h). 

NYT FRA DANMARK RUNDT 2016 TUREN TIL FORDEL FOR

udsatte mennesker er noget der 
betyder noget for AUBO. ”Alle kan 
vi komme i en situation, hvor man 
har brug for en livline. Det giver 
os en rar følelse, at vi har mulighed 
for at være denne livline” udtaler 
salg- & marketingsdirektør Dan 
Østergaard. Derfor var det også 
helt naturligt for Dan at støtte op 
projektet for de kræftramte børn. 

stadig dansK
AUBO er i dag én af landets 
sidste køkkenleverandører på 
danske hænder alene, og også det 
gør en forskel. Som stifter Jens 
B. Bertelsen slår fast, så gør det 
en forskel for folk, at de handler 
med en vestjysk og familieejet 
virksomhed frem for en stor 

udenlandsk koncern.

aubo hjælper med at 
opfylde dine vildeste 
drømme
Hos AUBO findes der millioner 
af muligheder. Der kan laves 
store køkkener, små køkkener, 
hvide køkkener og røde køkkener. 
Men vigtigst af alt, er at AUBO 
har et køkken, der passer lige 
til dig. Et køkken med den 
rigtige størrelse i det rette design 
og passende til dit budget.  

Går du med drømme om nyt 
køkken, står AUBOs forhandlere 
altid klar til at hjælpe helt gratis og 
uforpligtende. Få lavet opmåling, 
kreative indretningsforslag 

et tilbud med tilhørende 3D 
tegninger, så du kan se hvordan 
det hele kommer til at se ud. 
Nærmeste AUBO forhandler 
findes på www.aubo.dk.

Bag AUBO står en ægte, 
levende familie. Stifter Jens 
Bertelsen og hans hustru Grethe 
Bertelsen er begge stadig aktive 
i virksomheden. Deres datter 
Marlene Bertelsen er ansat i AUBOs 
marketingsafdeling og siden 1996 
har svigersønnen Dan Østergaard 
haft ansvaret for eksporten.  

AUBO støtter Børnecancerfonden 
via Danmark Rundt 2016. 
Pressekontakt: Dan Østergaard – 
Tel: 40 18 49 07

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



vagn W. sørensen, styre-
gruppemedlem og deltager 
på turen danmarK rundt

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

Søndag den 12. juni 2016

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.

Cycling clothing by Jens Veggerby

I 2014 mødte jeg Claus Boden-
hoff på Rynkeby Holdet i Hol-
bæk, hvor jeg kørte som service-
chef. Inden da havde jeg i 2012 og 
2013 deltaget på Rynkeby Holdet 
i Vordingborg på serviceholdet, 
hvor vi sørgede for rytternes pro-
viant, kufferter og diverse repara-
tioner af cykler m.m.
 I 2015 holdt jeg en cykelpause 
fra Rynkeby Holdet, da jeg skulle 
med Falck Sport på cykel til Prag. 
En herlig, men også hård tur, da 
samtlige byer i Tyskland ligger 
nede i et hul. Først går det rigtig 
godt ned ad bakke, men så skal 
man jo op igen og det kan være 
vældig hårdt, når man vejer over 
100 kg. Faktisk sled jeg hul i et 
par cykelbukser på den konto. 
 Claus havde fortalt mig en del 
om hans projekt, og jeg syntes 
det kunne være hyggeligt at tage 
med ham til Randers. Vi startede 
i Frederiksværk og tog færgen fra 
Hundested til Rørvig, og så gik 
turen videre ad Geopark i Ods-

herred via Sjællands Odde og til 
Molslinien. På færgen sad jeg og 
funderede lidt for mig selv, imens 
Claus fik sig en lur. Pokkers at jeg 
kun skulle med til Randers. Da 
Claus vågnede, snakkede vi om 
at det kunne være sjovt, hvis vi 
tog hele turen sammen. ”Det gør 
vi til næste år” sagde Claus. Super 
idé – vi aftalte at jeg skulle følge 
ham på den sidste etape i 2015, 
og så skulle der ellers planlægges 
til 2016. 

hvorfor lægge så meget 
tid og energi i projeKtet? 
For det første – har støtten til 
Børnecancerfonden og de syge 
børn en stor plads i mit hjerte. I 
mit næsten 40-årige virke i Falck, 
har jeg set mange triste skæbner, 
så hvis min støtte kan gøre en for-
skel, er det bare dejligt at kunne 
hjælpe på den måde. For det an-
det har sporten, det at cykle, gjort 
at jeg er kommet i form og tabt 
over 25 kg, sluppet al medicin til 

dæmpelse af blodtryk og hvor jeg 
var tæt på diabetes 2.
 Jeg er efterlønner og når jeg 
ikke er ude på min racercykel, er 
jeg ivrig fugle/naturfotograf og 
amatør ornitolog rundt om i ver-
den. Dette giver en masse frisk 
luft og dejlige stunder i naturen. 

Jeg glæder mig til at komme 
rundt i det danske land og være 
en del af holdet, som kan være 
med til at forsøde tilværelsen for 
de børn og familier, som har væ-
ret mærket af kræftens forban-
delse. 

 / Vagn V. Sørensen



Vi har glædet os til at kunne 
invitere til et brag af en koncert, 
når Hvidovre Kulturråd lægger 
arbejdskraft og lokaler til i 
Hvidovre Medborgerhus torsdag 
den 19. maj. Keld Blom Nielsen 
har været vores kontaktmand på 
arrangementet, og har gjort en 
stor indsats for at binde det hele 
sammen. Og vi har bl.a. igennem 
Booking Management v/Gitte 
Pedersen fået tilsagn fra en lang 
række kendte og spændende 
musikere, som hver for sig stiller 
op til den gode sag, nemlig en 
støttekoncert for Danmark Rundt 
2016, og hvor hver en indsamlet 
krone går til børn med kræft i 
Grønland og Danmark. 

Vi er stolte over at Kirsten Siggaard 

Andersen igen i år har valgt at 
være aftenenes konferencier, og 
på scenen vil hun præsentere 
navne som: 

bobo moreno
Siden slutningen af 1980’erne 
har Bobo Moreno sunget 
sig længere og længere ind i 
hjerterne på musikelskere i hele 
landet. Moreno er nemlig først og 
fremmest kendt som sanger med 
stort S, og som en af Danmarks 
bedste! For dét der har gjort det 
lidt pudsige navn, Bobo Moreno, 
verdensberømt i Danmark, er 
ganske enkelt evnen til at begejstre 
et hvilket som helst publikum med 
sin alsidige stemme. Gennem 
årene har han arbejdet med de 
største navne herhjemme, fra 

Sanne og D:A:D, til Radioens Big 
Band og Birthe Kjær. Også mange 
TV-optrædener er det blevet til, 
med medvirken i en bred vifte af 
musik- og underholdningsshows. 
Man har endda både hørt og 
set ham i et enkelt afsnit af DR’s 
Krøniken! Han kan desuden 
skrive ‘Kongelig Hofleverandør’ 
på visitkortet, efter en TV 
transmiteret optræden på 
Christiansborg, i forbindelse med 
kronprinsbrylluppet.

Kim Wagner
Hele Danmark stiftede 
bekendtskab med Kim Wagner 
og hans markante stemme, da han 
som den første herhjemme vandt 
det nye verdensomspændte TV-
koncept, Voice, i 2012 foran 1,3 

millioner seere.

Allerede 12 timer efter at 
Finaleshowet rullede over 
skærmen overtog hans vindersang 
´The Song, Oh!´ 1. pladsen på 
iTunes listen over mest solgte 
numre i Danmark.

Og selvom Kim først her kom på 
det danske verdenskort i den brede 
offentlighed, har han i mange år 
fungeret som kompetent musiker 
og sanger for flere af Danmarks 
største artister. Eksempelvis har 
Sanne Salomonsen også indspillet 
en af Kims sange.

Som solist har Kim været en del 
omkring i udlandet. England, 
Frankrig, Italien, Schweitz, 

Koncert den 19. maj 2016 i 
hvidovre medborgerhus



Monaco, Luxembourg, Holland 
og Sverige 

Kim Wagner er en unik sanger og 
musiker, og hans måde at vinde 
publikum på, når han spiller live, 
er et bevis på, at man kan nå ud 
til rigtig mange mennesker, hvis 
man leverer en intens og levende 
performance hver gang; og det gør 
Kim.

anders bircoW
Igennem årtier har vi stiftet 
bekendtskab med musikeren og 
entertaineren, Anders Bircow, 
som fik en uddannelse som 
bankassistent i Helsinge efter at 
have taget studentereksamen i 
Gentofte. Anders uddannede sig 
på Århus Teater som skuespiller 
og har siden optrådt på de fleste 
teatre i Danmark.

Anders Bircow dannede i 
1979 sammen med Thomas 
Eje og Preben Kristensen 
entertainergruppen Linie 3. 
Anders har også lagt stemme 
til mange tegnefilm, bl.a. Pelle 
Haleløs, og flere pixarfilm som 
bl.a. Toy Story, hvor han lægger 
stemme til dinosauren Rex. 
Anders Bircow er også den danske 
stemme til Mickey Mouse.

Tidligere på året var Bircow stand 
in for Asger Reher i Ørkenens 
Sønner show ’Een gang til for 
Prins Knud’, da Reher var for syg 
til at optræde i de sidste 14 dage 
af turneen. Bircow fik logenavnet 
Abdullah Madela.

per vers
Per Vers gestikulerer som en 
hiphopper og er også klædt som 
én med sin sorte hættetrøje og 
UNDERFEATED syet ind i den 
blå kasket. Sådan let på sned.
Men selvom han ligner alle sine 
kolleger, så er han noget andet og 
meget mere. På flere forskellige 
måder.

Det kunstneriske CV er for det 
første så langt, at man ikke tror 
sine egne øjne. Seneste punkt på 
albummet ’EGO’ som udkommer 
i april i år. Under det vrimler 
det med titler på mixtapes han 
selv har udgivet, plader hvorpå 
han har gæsteoptrådt, og med 
samarbejde med mange lige fra 
Frank Hvam, Niels Haugaard til 
Århus Symfoniorkester – samt to 
sejre ved det store, prestigefyldte 
og TV-transmittede MC’s Fight 

Night.

Og efter udgivelsen af hans første 
egentlige album ’Vers 1,0’ fra 2005, 
der blandt andet rummede hittet 
og kaffehyldesten ’Black Power’, 
var han ude at rappe til svimlende 
900 arrangementer. Herunder 
også ved Dronning Margrethes 75 
års fødselsdag i 2015.

morten WittrocK og 
jens holtsø
Holtsø & Wittrock leverer et 
sjældent dansk bud på den 
ægte vare, når blues er bedst. 
En musikalsk rapport fra livets 
blindgyder, om afmagt og 
uforløste følelser, men også om at 
kærligheden findes et sted derude. 

Jes Holtsø har selv været hele turen 
igennem fra at være barnestjerne i 
Olsen Banden-filmene til at blive 
stofmisbruger – og komme ud af 
sit misbrug.
Det er ingen hemmelighed, at Jes 
Holtsø har levet et hårdt liv. Hele 
Danmark kender ham som ’Børge’ 
– den opvakte knægt i Olsen 
Banden-filmene og senere som 
flyttemand Olsens flabede søn i tv-
serien Huset på Christianshavn. 
Men trods en lovende start på en 
karriere indenfor filmverdenen, 
så ramlede Jes Holtsø ind i et 
fornedret liv med stofmisbrug 
og selv-isolation, der varede i 
næsten to årtier. Først da han 
var i midten af 30’erne, lykkedes 
det at få vendt bøtten og finde 
fodfæste igen. I 2009 dukkede 
han så til manges forbløffelse 
op i DR’s Talent-konkurrence. 
Kapelmester Morten Wittrock 
fik til opgave at stille et backing-
orkester til rådighed, og pludselig 
var Jes Holtsø igen på vej ud af 
de kunstneriske veje: Blues og 
soulmusik, tilsat funky og rockede 
oktaner.

Kirsten siggaard
Kirsten Siggaard, der oprindelig 
er bankuddannet blev kendt i den 
brede offentlighed, da hun stillede 
op til Dansk Melodi Grand Prix i 
1983. Hun deltog hvert år frem til 
1990, dog med undtagelse af 1989. 
Sammen med Søren Bundgaard 
vandt hun i 1984 med ”Det’ lige 
det”, i 1985 med ”Sku’ du spørg’ 
fra no’en”, og i 1988 med ”Ka’ du se 
hva’ jeg sa’”. De to udgjorde duoen 
Hot Eyes.
Kirsten Siggaard har desuden 
medvirket i flere teaterstykker 
og musicals. Bl.a. har hun spillet 

hovedpersonen Edit Piaf i ”Piaf” 
på Det Ny Teater i 1991. I 1993 var 
Kirsten med i ”Les Miserables” 
i Øster Gasværk. Hun har også 
medvirket i mange revyer, bl.a. 
Nykøbing Falster Revyen.

På koncertaftenen binder 
Kirsten Siggaard Andersen, 
som aftenens konferencier, den 
store ’musikbuket’ sammen til et 
overflødighedshorn af en god og 
underholdende musikoplevelse.

søren sebber og 
jan ”lune” carlsen
Jan ”Lune” Carlsen og Søren 
Sebber har vel nok begået dette 
års forårs/sommerbasker med 
denne meget Gasolin inspirerede 
sang ”Du sku’ møde hendes 
Søster”. Den strøg direkte ind på 
en fornem førsteplads på DR’s 
dansktop-liste.

Jan ”Lune”Carlsen lever af at være 
”Kim Larsen” og drager landet 
rundt med stor succes og Søren 
Sebber er et særdeles velkendt 
navn fra bl.a DR 1 ”Hit med sangen 
” og kapelmester på ”Fællessang 
på Charlie ”. Udover dette har 
Søren begået 4 egne albums med 
egne sange, og drøm dig tilbage 
til en tid hvor Christianshavn var 
kendt for mere end blot et hus 
med nogle hyggelige mennesker 
i Lørdags-primetime. De to 
musikere kan sætte gang i både 
nostalgien omkring de gamle 
Gasolin og Kim Larsen hit, og 
har et stort iternational repertoire 
med i bagagen. Det er ikke forkert 
at benævne Søren Sebber som 
Danmarks svar på Dire Staits, 
Mark Knopfler ....det er ikke bare 
Go’Gas, - det også go’ musik.

ronni garner og linse 
Kessler
Det startede med sangen ”Lidt 
for Blond”, som blev et verbalt 
hit i hele Danmark, samt på 
Youtube, hvor deres video er set 
over 3 millioner gange, så kom 
”Julesangen”, og igen har vi over 
én million visninger på Youtube.
Nu er de aktuel med deres nye 
sang ”KNALLERT”  feat Muri & 
Mario. Tilsammen har de over 
en million følgere på de sociale 
medier, så de brager bare af sted.
I 2013 udkom ”Lidt for Blond” 
med Ronni Garner feat. Linse 
Kessler, som blev nomineret til 
årets musikvideo ved New York 
Winter Film. I 2014 udkom 

”Julesangen” med Linse Kessler og 
Ronni Garner med en fantastisk 
Julevideo på Youtube. 
I 2016 udkom ”Knallert” med 
Linse Kessler, Ronni Garner 
feat. Muri & Mario. Sangen er 
lavet på reggaeton rytmer med 
et dejligt hint af kærlighed og 
sommer, dog stadig med deres 
humor, som er flettet ind i sang 
og video. ”Knallert” er et modsvar 
på hitsangen ”Lidt for Blond”. 
Ronni er i øvrigt en fremragende 
musiker med et stort og alsidigt 
repertoire. 

arvid nielsen
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 sang kor 
for mange kendte danske artister 
(Sanne, Erann DD, m.fl.), foruden 
jeg var med på mange større 
TV-shows, Sportskavalkader og 
DMGP.

Undervejs nåede jeg også at spille 
med i den 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 
lydtekniker, manden bag lyden 
for kunstnere som Ray Charles, 
Aretha Franklin, Jennifer Lopez 
og ikke mindst Michael Jackson, i 
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 jeg det mig klart, hvor 
mit musikalske hjerte er i dag, - i 
en genre jeg håber, at få mulighed 
for at bringe ud til danskerne i en 
moderne form, - nemlig country!

Arvid Nielsen cykler med i 
”Danmark Rundt 2016”, og er vores 
’husmusiker’ på ankomststederne.



Per Vers 
Arvid Nielsen
Anders Bircow 
Linse Kessler & Ronni Garner  Søren Sebber & Lune CarlsenBobo Moreno & Kim Wagner Jes Holtsø & Morten WitrockKonferencier: Kirsten SiggaardEntré 150 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
Tak til alle der har støttet op om projektet: Kirsten Siggaard, Per Vers, Arvid Nielsen, Anders Bircow, Linse Kessler  

& Ronni Garner, Søren Sebber & Lune Carlsen, Bobo Moreno & Kim Wagner, Jes Holtsø & Morten Witrock,  

K2 Kommunikation, Hvidovre Kulturråd, KODA, Sjøbeck Øl og Vand A/S, Cafe Halvleg v/ Keung og Hvidovre Avis.

GÅR UBESKÅRET TILBØRNECANCER- 
FONDEN

 
kun150 kr.

+ GEBYR 20 KR.

 

Støttekoncert for BørnecancerfondenTORSDAG DEN 19. MAJ KL. 19.00 TIL 23.30
HVIDOVRE MEDBORGERHUS - HVIDOVREVEJ 280 - 2650 HVIDOVRE



Fredag den 13. maj vil Vinderød 
Skov omkring Enghaven være 
fuld af elever fra Frederiksværk 
Skole, Enghaven, som løber for 
Danmark Rundt 2016. Ruten er 
på 1 km med start og slut ved 
shelteren, og her nydes efter 
løbet lidt vådt og tørt, doneret af 
SPAR i Enghaven.

Eleverne har hver især fundet 
sponsorer hjemme i familien. 
Hver sponsor vælger at støtte 
med et beløb for hver løbet km. 
Det er ikke beløbet der bliver 
fokuseret på, men det at hver elev 
bidrager med en indsats. (beløbet 
kan være alt fra 50 øre til ingen 
øvre grænse) og efter 1 times løb 
vender klasserne hjem til skolen. 
Efter hver omgang får alle elever 
en streg på håndryggen, og 
denne streg udløser hjemme det 
aftalte beløb, som sponsoren kan 
vælge at indsætte på mobilpay 
eller SWIP. Der vil også være 
mulighed for at komme 

kontanter i indsamlingsbøtter, 
som vil stå på skolens bibliotek 
og på kontoret. 

Eleverne vil opleve glæden 
ved uegennyttigt at deltage i 
en aktivitet som støtter et godt 
formål, og det giver ekstra 
mening, at det er børn der 
hjælper børn. Efter afholdelse af 
skoleløbet vil den klasse, der har 
løbet flest km i forhold til antallet 
af elever i klassen, modtage en 
præmie fra SPAR Enghaven til 
fælles glæde i klassen

Arrangementet er med at til 
samle skolen, og fordi det er 
en aktivitet på tværs af klasser 
giver det energi til oplevelsen af 
at være del af en større enhed. 
Eleverne får bevæget sig og 
oplever den smukke natur så 
tæt på skolen, så det er på alle 
måder en win win. Vi glæder os 
til som skole at aflevere et beløb 
til Børnecancerfonden, som 

arbejder på at lette hverdagen for 
så mange børn og familier med 
kæmpestore udfordringer.

Anne Marie Ankjær Andersen, 
som er initiativtager til skoleløbet 
i Frederiksværk siger: Jeg er rigtig 
glad for at min skoleledelse har 
besluttet at Frederiksværk Skole, 
Enghaven deltager i skoleløbet 
Danmark Rundt 2016. Sidste 
år deltog vi i Team Rynkebys 
skoleløb, og det var overvældende 
at opleve den entusiasme som 
greb mange elever. Både elever 
og lærere meldte tilbage, at det 
havde været en fantastisk dag, 
og med kolossal opbakning fra 
forældre og pårørende kunne vi 
aflevere en stor pose penge til 
Børnecancerfonden. Jeg håber, at 
der vil være ligeså stor interesse 
for at deltage i dette års skoleløb 
Danmark Rundt 2016, som jo 
oven i købet er startet op af en 
lokal entusiast, slutter Anne 
Marie Ankjær Andersen.

frederiKsværK sKole,  
enghaven løber for børnene

Skoleløbet for Danmark Rundt 2016

SPONSORBEVIS
___________________________________

har indsamlet _____________________ kr.

Beløbet går ubeskåret til

Anne Marie Ankjær Andersen står for 
skoleløbet den 13. maj 2016. 

Har du lyst til at arrangere et løb 
f.eks. på dit barns skole så kan 
du kontakte DR2016 via www.
danmarkrundt2016.dk og så vil vi 
sørge for materialer du skal bruge. 
Husk alle pengene går ubeskåret til 
et fantastisk formål.



frederiKsværK sKole,  
enghaven løber for børnene

LØB ALT HVAD DU KAN 
OG VÆR MED TIL AT 

HJÆLPE BØRN MED KRÆFT
 

 Tilmeld dig Enghaveskolens

Skoleløb for Danmark Rundt 2016  
og hjælp med at indsamle penge 

13. maj 2016
 

Skoleløbet finder sted på skolen. Løb alt hvad du kan i tidsrummet  
mellem kl. 9. og 14.00. Tilmeld dig på skolen senest den  

5. maj til Anne Marie Ankjær Andersen.
 

Der er mulighed for betaling på Mobile Pay 
Danmark Rundt på 21 78 30 33

Hver omgang du løber går ubeskåret til



veggerby sport & Kultur 
tøjsponsor på dr2016
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Udover vores større cykel-events har VSOK en masse andre store 
og små opgaver, som vi løser året rundt for vores kunder. 

Som udgangspunkt kan vi løfte alle opgaver indenfor "cykel-paletten", 
så har du en god idé, som du mangler hjælp til at føre ud i livet, 

så er VSOK måske firmaet, der kan bringe dig videre.

HUSK
SJÆLSØ 
RUNDT 

12. JUNI

annoncer.indd   4 07/03/2016   10.27

Tre sensommerdage fra den 6. - 9. oktober i det 
smukke, historiske Rom og deltagelse i den store 

italienske Granfondo den 9. oktober 
med start/mål ved Colosseum.

Priser ex. fly fra 5.999,- 

Hotel H H H H

Morgenmad 
Deltagergebyr 

Guidet cykeltur med Jens Veggerby 
Fælles middag på lækker italiensk restaurant

 Lufthavnstransport i Rom
Mulighed for tilkøb af ekstra nat, mad, mm.

GRANFONDO 
C A M P A G N O L O  R O M

Mere info samt betingelser på vsok.dk
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VSOK blev oprettet i 1999. VSOK 
har en bred palet af aktiviteter in-
denfor cykling i sin portefølje. Vi 
forhandler sponsorater til både 
firmaer og private, ligesom vi er 
agent- og management-bureau 
for professionelle sportsfolk. Vi 
arrangerer motionscykelløb og 
laver VIP-events til store arran-
gementer, som f.eks. 6-dages- og 
gadeløb i hele Danmark. Vi sam-
mensætter eksklusive rejser med 
fokus på cykling. Vi laver spe-
cialdesignede cykeltræningspro-
grammer for firmaer og private 
samt holder foredrag og peptalks 
om mod, motivation og viljestyr-
ke. VSOK er en markant profil 
indenfor markedsføring af dansk 
cykelsport. Vi er at finde på de 
fleste store sportsmesser, hvor vi 

profilerer vores aktiviteter, lige-
som vi er specialister i merchan-
dise og specialdesign af cykeltøj- 
og udstyr.
 
jens veggerby
Direktør i VSOK, Jens Veggerby, 
(f. 1962) kørte i 16 år som profes-
sionel cykelrytter. Han startede 
som 7-årig i klubben ABC og fik 
hurtigt smag for den to-hjulede. I 
1982 flyttede han til Italien for at 
bliver professionel. Senere boede 
han også i USA og i Belgien. Be-
drifterne tæller bl.a. 5 Giro D’Ita-
lia, 2 Tour de France og samtlige 
forårsklassikere. 125 6-dagesløb 
blev det til, med 13 sejre. Han har 
kørt for Fanini, Vini Ricordi og /
Eleven, og blev senere sponsore-
ret individuelt.

I 1999 dannede Jens Veggerby 
managementfirmaet VSOK, da 
han året før var blevet kørt ned 
og måtte indstille sin aktive kar-
riere, men det fik ham ikke til at 
slippe sin passion for sporten. I 
dag er Jens Veggerby et stort aktiv 
indenfor mange større cykelløb i 
bl.a. Danmark. Mange cykelmoti-
onister vil kunne nikke genkende 
til løb som ’Sjælsø Rundt’, ’Århus 
– København’ og ’GRANFONDO 
Campagnolo’.

natascha veggerby
Daglig tovholder på alle VSOK’s 
projekter. Kundekontakt, PR, 
markedsføring, nye tiltag. VSOK 
samarbejder med et fast stab af 
konsulenter, der hver især er eks-
perter på deres felt, hvad enten 

det handler om markedsførings-
strategier, branding, merchan-
dise, logistik, sikkerhed, PR og 
presse, økonomiske og juridiske 
forhandlinger ifm. sponsorater, 
træningsprogrammer m.m.

meget mere end 
cyKelløb...
Udover større cykel-events har 
VSOK en masse andre store og 
små opgaver, som vi løser året 
rundt i landet for vores kunder. 
Som udgangspunkt kan vi løfte 
alle opgaver indenfor ”cykel-pa-
letten”, så har du en god idé, som 
du mangler hjælp til at føre ud i 
livet, så er VSOK måske firmaet, 
der kan bringe dig videre. Vil dit 
firma f.eks. styrke aktiviteter, der 
giver glade og sunde medarbej-



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

dere og give en hjælpende hånd 
til et bedre arbejdsmiljø, hvor alle 
cykler mere og bruger bilen min-
dre? Eller vil jeres firma tilbyde 
noget helt unikt for jeres kunder 
og netværk?

Veggerby Sport og Kultur kan til-
byde et aktivt samarbejde - eller 
udvide det eksisterende. Sammen 
kan vi finde løsninger, der passer 
til lige præcis din virksomhed.

Hvert år hjælper VSOK 20-25 
virksomheder med løsninger in-
denfor hele cykelpaletten, hvad 
enten det er intensivt trænings-
program mod et fælles mål, cy-
keltøj, cykelevents m.m.

Jens Veggerby og Claus Bodenhoff er 
ved at få de sidste detaljer på plads 
inden produktionen af cykeltøjet til 

Danmark Rundt 2016.



CBP er gået sammen med Danmark Rundt 2016 og Børnecancerfonden om årets store kampagne i bager-
butikkerne. Vær med, få mere trafik i din butik og støt samtidig en god sag.

De sidste forhandlinger med CBP, Christina Deleuran, Claus Bodenhoff, Thomas Brogaard, bagermester i Tinglev og idé-manden til CBPs kampagne og direktør 
Marianne Benzon Nielsen fra Børnecancerfonden.

– Årets kampagne giver masser af trafik i butikken – 

bag for en god sag 

Ideens ophavsmand er bagermester Thomas 
Brogaard Grisell i Tinglev. Den kom til ham, 
da en motionscykelrytter fulgt op af nogle børn 
fra den dansk/tyske efterskole i Tinglev trillede 
gennem hans by sidste sommer.

Motionscykelrytteren havde valgt at køre Dan-
mark Rundt, og besluttet at gøre det til støtte for 
Børnecancerfonden. Thomas blev grebet af den 
gode sag og de mange mennesker, turen kunne 
engagere i 2016. Han spurgte derfor sig selv, 
hvordan han kunne bidrage. 

lad os bage!
Løsningen blev den simple at bringe bagerhånd-
værket i spil. Hvorfor ikke bare bage et godt 
brød eller en lækker kage – og så sælge den for 
nogle kroner ekstra, som skulle gå til Børnecan-
cerfonden via motionscykelturen, som kommer 
rundt i mere end 36 større byer? En nem måde 
at give sine kunder mulighed for at hjælpe børn 

med kræft og deres familier.

Thomas gik til CBP med ideen. Han ville have 
så mange bagere med som muligt. Og CBP slog 
til med det samme. Når man får serveret en ide, 
der på én gang giver bagerne flere kunder i bu-
tikken og støtter en god sag, er der ikke noget at 
betænke sig på.

vær med på bølgen
Nu er CBP klar med kampagnen. Den begyn-
der i april og løber sommeren igennem, eller så 
længe, den enkelte bager har lyst til at være med. 

Højdepunktet bliver i juni, hvor 2016-udgaven 
af Danmark Rundt kommer gennem mange 
danske byer, og hvor der bliver en masse pres-
seomtale i alle typer medier – også de lands-
dækkende. Naturmælk har samtidig valgt at 
dedikere deres mælkekartoner til promovering 
af cykelturen.

”mine Kunder sætter pris 
på, at vi støtter sagen”
Bagermester Helge Jørgensen fra 
City Bakery i Nordsjælland støttede 
også Danmark Rundt i 2015. For 
ham er det vigtigste at hjælpe arran-
gøren Claus Bodenhoff til at lykkes 
med sit cykelløb.

– Han yder et stort arbejde for at 
samle penge ind til Børnecancerfon-
den, og det vil jeg gerne støtte, for-
klarer Helge. Men det er også skønt, 
at jeg fik mange positive tilkendegi-
velser fra mine kunder sidste år. De 
værdsatte i høj grad vores støtte. Jeg 
er naturligvis med i år igen og glæ-
der mig til, at det bliver meget stør-
re end sidste år – bl.a. ved hjælp af 
CBP’s kampagne.



– Årets kampagne giver masser af trafik i butikken – 

bag for en god sag 







NEDENSTÅENDE VIRKSOMHEDER 
DONERER VIA DR2016 TIL BØRNECANCERFONDEN

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)
Henrik Aslund Pedersen, rytter på Rynkeby Vordingborg (2012/13) og revisor for Børnecancerfonden 
Nickie Isaksen, Isaksen Design DK - René Rasmussen (Lolland) - Ulf Abrahamsen (Nuuk) - Gert Christensen (Grenå)
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, bidragsydere og andre interessenter.  
Alle nyhedsbreve ligger på danmarkrundt2016.dk.  
Abonnement tilsendes via tilmelding på www.danmarkrundt2016.dk

REDAKTØR                        GRAFISK TILRETTELÆGGELSE
Claus Bodenhoff | Maagevej 15 | 3300 Frederiksværk | Mobil +45 21682068 bodenhoff8@gmail.com                 Merete Møller Grafisk Design | www.meretemoller.dk
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