
Nyhedsbrev nr. 4 - JUNI 2016

I 2016 bliver vi et fast team på 
seks mand, som er med hele vejen 
rundt i Danmark. Teamet vil bestå 
af  rytterne René Rasmussen, Ebbe 
Müller-Hansen, Arvid Nielsen, Vagn 
Wendel Sørensen, Claus Bodenhoff 
og Kurt Elmegaard. Samtidig vil et 
uvurderligt serviceteam følge med 
os hele vejen. Dette team vil bestå af 
Merete Bodenhoff og Merete Addis, 
og på de sidste to etaper støtter 
Anne Marie Andersen op omkring 
serviceteamet. Arvid Nielsen er en 
fantastisk musiker, og har på hele 
turen sin guitar og sit PA anlæg med, 
så Arvid vil underholde musikalsk i 
de forskellige byer, som vi kommer 
til, hvis der er plads i de i forvejen 
allerede planlagte arrangementer. 

Og for ikke at forglemme Danmark 
Rundt 2016s utrættelige grafiker og 
mediekoordinator Merete Møller, 
som igen i år fra den første spæde 
planlægning af ruten til opfølgning 
på Facebook, hjemmeside, medier 
mm, har arbejdet stenhårdt og 
været vores vigtigste aktiv for at 
vi kunne brande og markedsføre 
Danmark Rundt 2016. Merete har 
vi rigtig meget at takke for, når vi 
kører Danmark Rundt, og Merete vil 
være klar hver morgen med tekster 
og billeder fra gårdsdagens etape. 
I det daglige kan du finde hende 

på www.meretemoller.dk. Merete, 
hele styregruppen er dig meget 
taknemmelig for din kæmpe indsats 
– du er mindst lige så vigtig som os, 
der cykler.

STARTEN GÅR FRA 
HUNDESTED 7. JUNI kl. 7.00
Det kræver selvsagt en meget stor 
planlægning, når et sådan team 
skal rundt i Danmark i 12 dage. 
Allerede sidste efterår blev linjerne 
til årets rute tegnet, og den er 
løbende rettet til i forhold til byer, 
som gerne vil byde os velkommen 
i netop deres by. Start og mål har 
ligget fast, og vi starter i Hundested 
ved Gubben tirsdag den 7. juni med 
kaffe og brød til de morgenfriske. 
Borgmester i Halsnæs kommune, 
Steen Hasselriis vil sætte os i gang. 
Turen slutter lørdag den 18. juni 
kl. 12.30 i Frederiksværk på torvet 
ved Nordcentret. Kig gerne ind på 
danmarkrundt2016.dk, hvor du kan 
se den endelige rute og i øvrigt følge 
os hele vejen rundt i Danmark. Hver 
dag bliver der lagt en blok op med 
tekst og billeder fra etaperne.

STOR OPBAKNING FRA
NETVÆRK I HELE LANDET
Når vi ankommer til Nordcentret vil 
den kendte musiker, Ronni Garner 
allerede stå og underholde på torvet. 
Og selvom det måske er nogle trætte 
cykelmotionister, som ankommer til 
Frederiksværk, vil man med garanti 

kunne komme til at opleve nogle 
personer, som har været ude i det 
danske land og har gjort en forskel for 
at hjælpe og støtte børn med kræft og 
deres familier, der med godt humør 
er klar til en snak med alle som 
måtte have lyst til at høre om turen. 
Inden vi når ”hjem” til Frederiksværk, 
har vi ryttere sammen med 
serviceteamet tilbagelagt omkring 
1.300 km rundt i Danmark.  
 
Det skal her nævnes, at vi bestemt 
ikke bliver alene på touren rundt. 
Og i alle byerne vi overnatter, 
(Hundested, Grenå, Randers, Aars, 
Hjørring, Viborg, Herning, Esbjerg, 
Tinglev, Sønderborg, Sakskøbing, 
Køge og Frederiksværk) vil der bliver 
arrangementer, som vi løbende 
opdaterer på vores Facebook-side 
og hjemmeside. Derudover vil vi 
mange steder opleve lokale ryttere, 
som cykler med os på en enkelt 
etape. Vi ved allerede nu, at Viborg 
vil stille med et hold, og i Køge 
sender man en hel bus med op til 
55 motionscykelryttere fra Køge til 
Sakskøbing for at cykle med på 11. 
etape. 

Opbakningen til Danmark Rundt 
2016 kommer samtidig til udtryk 
ved de steder, hvor vi det er 
nødvendigt med færgeovergange. 
Vi skal med færgeoverfarterne 
Hundested-Rørvig, Odden-Århus, 
Fynshav-Bøjden og Spodsbjerg-

Tårs. Alle disse overfarter får teamet  
sponsoreret. Ligeledes har vi i alle 
byerne, vi kommer til, fået stillet 
hotelværelser til rådighed. Endelig 
vil vi også nævne, at Trio Biler i 
Ballerup stiller to servicebiler til 
rådighed. 

Uden mad og drikke duer helten som 
bekendt ikke. I en del af byerne, vi 
kommer til, vil vi også blive budt på 
aftensmad og morgenmad på lokale 
steder. Desuden har vi proviantering 
med i vores servicebiler. Det 
dækker lige fra energibarer og 
energidrikkelse til cykelslanger og 
andre dele, som kan hjælpe os ved 
cykeldefekter. Her har vi igen mødt 
opbakning og støtte til os, både 
med proviantering og cykelgrej. Her 
støtter og bakker bl.a. Den lokale 
Spar købmand, Centervænget i 
Hillerød Øst, Sidinge Frugtplantage 
i Vig,  i Køge, Daglig Brugsen 
Rødbyhavn og Ditlev Cykler i 
Hundested op omkring vores tur.

Selvfølgelig betyder det rigtig meget 
for os med denne store opbakning 
hele vejen rundt. Vi arbejder 100 
% frivilligt og dækker selv alle 
de udgifter, som vi må få under 
turen, og bruger vores feriedage 
til at gøre en forskel. Derfor er vi 
naturligvis meget taknemmelige 
for, at så mange vil hjælpe og støtte 
os i arbejdet for børn med kræft via 
Børnecancerfonden. Tusind tak.

af Kurt ElmEgaard

Cykelturen Danmark Rundt 2016 har udviklet sig meget i forhold til 2015, hvor Claus Bodenhoff jo 
alene cyklede Danmark Rundt og indsamlede 458.600 kr., og endnu flere er i 2016 involveret i denne 
fantastiske cykeltur.

LIGE FøR STARTEN PÅ
DANMARK RUNDT 2016

NYT FRA DANMARK RUNDT 2016 TUREN TIL FORDEL FOR



FRISKE FYRE  
PÅ TUR

Kurt Elmegaard der er med på 
hele turen Danmark Rundt 2016 
tog sig en rask cykeltur med en 
af vores gode sponsorer, Michael 
Nordahl Larsen fra Nordahl Byg.

SPONSOR
PÅ MESSE

Thomas Brogaard fra Brogaards 
Bageri i Tinglev, har været idé-
manden omkring CBPs bager-
kampagne. I weekenden den 22. 
maj blev der afholdt bagermesse 
i Øksnehallen, hvor Thomas Bro-
gaard havde inviteret Claus Bo-
denhoff med ind på messen, så 
han kunne se CBPs stand, hvor 
der blev annonceret omkring 
Danmark Rundt 2016 og bager-
kampagnen. 

NATURMÆLK 
STøTTER DR2016 

Vi har længe set frem til datoen den 
1. juni. Her har vi lavet en aftale med 
det økologiske mejeri ved Tinglev 
i Sønderjylland, der vil illustrere 
Danmark Rundt 2016 på deres mæl-
kekartoner. Det sker i perioden fra 
primo juni til primo august.

Tusind tak til Naturmælk for den 
store støtte. 

 MobilPay 
21 78 30 33 

Blossom Copenhagen – designer Christina Lihn Elbro -  har udarbej-
det et lille fint gråt armbånd med hjerter og en nøgle af mat forgyldt 
stål. Nøglen symboliserer sammen med hjerterne troen på snarlig bed-
ring, glæde og smil. Vejledende pris på armbåndet er 295 kr. - hvoraf 
de 50 kr. - for hvert solgt armbånd går ubeskåret til Danmark Rundt 
2016 og dermed Børnecancerfonden. Armbåndene kan købes hos din 
lokale guldsmed. Se forhandlerliste på danmarkrundt2016.dk

’Danmark Rundt 2016 er både ydmyge og super glade og stolte over, 
at Blossom Copenhagen har valgt markant at bakke op omkring vores 
indsamling til børn med kræft, og vi håber rigtig mange vil købe dette 
armbånd’. 

BLOSSOM COPENHAGEN
STøTTER DANMARK RUNDT 2016



Ronni Garner, som underholder I Frederiksværk den 18. juni ved hjemkomsten, 
Riffi Haddaoui, Claus Bodenhoff og protektor Kim Vilfort på scenen og fortælle 
om Danmark Rundt 2016. 

VI ELSKER 90’ERNE

På scenen denne lørdag kl. 14.30 
blev de mere end 10.000  tilskuere 
mindet om den store dag tilbage i 
92’,  hvor Danmark vandt Europa-
mesterskabet i Sverige over Tyskland 
i Finalen. En af målscorerne,  Kim 
Vilfort, kommer fra Vestegnen. På 
storskærm vistes målet til 2 - 0 scoret 
af netop Kim Vilfort. Publikum råbte 
i kor på Kim, og det var stort da han 
trådte ud på scenen, og netop som 
protektor for Danmark Rundt 2016 
kunne fortælle kort på spørgsmål fra 
Riffi Hadaoui om sin egen situation, 
hvor Kim Vilfort og hans familie 
kort efter EM mistede deres elskede 
datter til kræften. 

Claus Bodenhoff blev spurgt ind til 
hvad Danmark Rundt 2016 er, og 
endelig kunne Riffi Haddaoui be-
kræfte, at hver eneste ølkrus som 
blev afleveret i baren udløste en pant 
på 5 kr., som gik til Danmark Rundt 

2016 og dermed børn med kræft og 
deres familier. I forvejen havde Riffi 
fået en sponsor til at donere 5.000 kr. 
til Danmark Rundt 2016.

Vi er super stolte over denne gestus 
fra et så flot og etableret ”Vi elsker 
90’erne”, og det er ikke kun i Rødov-
re, denne pant udløses til Danmark 
Rundt 2016. Det sker også i Aalborg, 
Næstved, Odense og Århus.

Tusind tak til alle der står bag ”Vi 
elsker 90’erne” - men en speciel tak 
til Riffi, - allerede i 2015 var han en 
stor inspirator, da han var på Radio 
Rødovre og gav sit til det store ind-
samlingsbeløb på 458.600 kr. dette 
år. Et beløb der ubeskåret gik til børn 
med kræft og deres familier via Bør-
necancerfonden. Det samme sker i 
år, og vi glæder os til at kunne afle-
vere et endnu større beløb når året er 
omme til Børnecancerfonden.

 MobilPay dit beløb til 
21 78 30 33

 eller direkte på Danmark Rundt 2016, 
Reg. 4183 konto 11659837

 
Swipp 24 94

FREDERIK FETTERLEIN NY PROTEKTOR 
FOR DANMARK RUNDT 2016

Vi er rigtig glade for at vi får opbakning og støtte fra flere kendte personer i 
det danske kulturliv. Og senest er nu Frederik Fetterlein kommer til.

Fetterlein var en overgang at finde på ATP tennis tour’en som tennispiller. 
Efter at have spillet små turneringer i en årrække, lykkedes det Fetterlein 
at slå igennem med en række turneringssejre på challenger-niveau, og med 
en fremragende indsats i Davis Cup - blandt andet, da Danmark bragte sig 
foran 2-0 mod Sverige i Brøndby Hallen, og hvor Frederik Fetterlein slog 
den tidligere etter i verden, Stefan Edberg fra Sverige.

Fetterlein kunne måske have været noteret for en ATP turneringssejr, hvis 
han ikke havde vrikket om på foden i slutningen af 2. runde sejren over 
Luiz Mattar i Copenhagen Open 1995. Han blev tapet op til kvartfinalen 
mod tyske Martin Sinner dagen efter, men var svækket og tyskeren vandt 
to gange 7-5, og i øvrigt hele turneringen det år.

Fetterlein overtog rollen som Danmarks bedste tennisspiller efter Michael 
Tauson. 

I 1995 kom Fetterlein for første gang i top 100 på ATP verdensrangliste, og 
med nogle ganske få pladser overhalede han kortvarigt Kenneth Carlsen. 
Dette var første gang Danmark havde to spillere i Top 100. Fetterleins bed-
ste placering var nummer 75, hvilket han opnåede i 1995.
Efter tenniskarrieren har Frederik Fetterlein profileret sig som model for 
Karel van Mander blandt andet. 

Frederik Fetterlein har siden sin tenniskarriere ernæret sig som ejendoms-
handler i London og Monaco. Frederik Fetterlein har igennem de senere år 
haft en karriere som model,- blandt andet med Dolce @ Gabbana.

Det er en stor glæde, at Frederik Fetterlein har valgt at blive protektor for 
Danmark Rundt, og dermed støtter os i at samle midler ind til børn med 
kræft. Fetterlein siger: ”Jeg er glad for at kunne støtte Danmark Rundt 2016 
som protektor, og dermed være med til at gøre en forskel for børn med kræft, 
så de kan få en god oplevelse under deres traumatiske sygdom, hvor heldig-
vis de fleste børn bliver raske’.



Solen skinnede gennem de 
lysegrønne bøgeblade, da 6. 
klasserne og bh. klasserne åbnede 
skoleløbet, Danmark Rundt 2016 
i Vinderød Skov fredag d. 13.5. kl 
8.30. Resten af Frederiksværk Skole, 
Enghaven fortsatte indtil kl 14 med 
at løbe den planlagte rute på 1 km. 
Flere af eleverne gennemførte rigtig 
mange omgange, og rekorden var 14 
km. Den klasse med flest antal km i 
forhold til antal af elever vinder en 
kasse sodavand fra SPAR Enghaven 
og det var også SPAR der havde 
sørget for vand og æbler til alle 
elever på løbsdagen. Dagens motto: 

”Vi løber for børn” fik flere til ’liiiige’ 
at give den en omgang til.

Formålet med skoleløbet er at 
støtte op omkring Danmark Rundt 
2016, som samler penge ind til 
Børnecancerfonden. Eleverne har 
de sidste 14 dage fundet sponsorer 
hjemme, som har været villige til at 
byde ind med et beløb, stort eller lille, 
for hver løbet omgang. Eleverne fik i 
fredags en streg på hånden for hver 
gennemført omgang, og dette bevis 
skulle så gerne udløse indbetalingen. 
Alle elever fik mulighed for at løbe 
eller gå i en time. 

Skolebibliotekar Anne Marie 
Andersen som arrangerede 
skoleløbet udtaler: ”En sådan dag 
er med til at samle skolen og give 
eleverne en oplevelse af sammen at 
gøre en positiv forskel. Stemningen 
har været helt fantastisk, og det er 
rørende at opleve entusiasmen helt 
ned i børnehaveklassen. Skolens 
modtageklasser løb med, og alle gav 
hvad de havde af energi og kræfter, 
selv de allermindste med deres korte 
ben spurtede afsted.” 

På facebook og på www.
danmarkrundt2016.dk kan du følge 

med i de forskellige aktiviteter, 
som er planlagt. Gruppen cykler 
Danmark Rundt over 12 dage fra 
tirsdag d. 7.6. og vender hjem til 
Frederiksværk lørdag d. 18.6. Hvis 
du har lyst til at gøre feltet følge 
mod mål, skal du bare møde op 
kl 12.15 ved fugletårnet i Kregme, 
(Hillerødvej 119A). Så kan du cykle 
med det sidste stykke og være med 
til at gøre afslutningen på turen til 
en fest. 

Resultatet af skoleløbet ender med at 
blive et beløb på over 32.000 kr., som 
går direkte til Børnecancerfonden. 

SKOLEBøRN LøB MERE END 32.000 KR. 
IND TIL BøRN MED KRÆFT

Kasper i grå trøje løb 12 km - så flot gået - og stor tak til Jacob, Lucas, Sascha og alle fra Enghaven, der gjorde en stor indsats for Danmark Rundt 2016.



Mogens Bentsen ejer af Sidinge 
Gårdbutik og Frugtplantage har 
sørget godt for proviant til cykelryt-
terne. Lammefjordens EPO er den 
lækreste energidrik, der er lavet på 
rødbede/æblemost og ingefær/citron 
og skulle efter sigende gøre de røde 
blodlegemer i stand til at transpor-
tere mere ilt rundt i kroppen. 

Lammefjordens EPO kan købes flere 
steder i landet bl.a. hos Lokalkom-
pagniet i Nykøbing Sjælland og selv-
følgelig på Sidinge Gårdbutik.

Læs mere på www.sidinge.dk

SKOLEBøRN LøB MERE END 32.000 KR. 
IND TIL BøRN MED KRÆFT

MUSIKKEN TIL DANMARK RUNDT 2016 
ER SKREVET AF RASMUS LYBERTH
Den anerkendte grønlandske sanger, Rasmus Lyberth, som i november 2015 modtog prisen: Årets 
Music Awards som sangskriver i folk genren, har skrevet årets sang til Danmark Rundt 2016. Rasmus 
har lagt hele sit sjæl og sit hjerte i teksten og musikken, og vi er super stolte over denne fantastiske 
sang: VARME KYS.

Sangen har et klart budskab. Tekstforfatter og komponist Rasmus Lyberth ønsker, at vi altid skal 
huske og elske vores nærmeste. Uanset hvor de end måtte befinde sig. Tænk på det gode og det 
I har haft sammen. Teksten er skrevet som forståelse for en forælder, som sidder og skriver et 
’lille brev’ til sit barn som ikke er her mere, og fortæller hvor stort savnet er, og hvor meget der 
tænkes på barnet. En tekst som kan overføres til alle, som har mistet og har det svært med at 
være på afstand. Glem aldrig, og hav altid overskud til at sende en tanke til sine, der befinder 
sig et helt andet sted. I slutningen af sangen nynnes der som en selvhjælpende haealing-proces. 
Det kan musikken også bruges til. Se det storslåede, se de store vidder og se kærligheden, som et 
fælles fokus for fremtiden. Crown Plaza lagde lokaler og værtskab til releasen primo maj.

Danmark Rundt 2016 er som nævnt glade og stolte over, at en fantastisk sanger, som Rasmus Lyberth, 
har indvilget i at skrive årets sang. Og naturligvis har vi sangen med på CD, når vi cykler Danmark 
Rundt fra den 7. juni – 18. juni. Selskabet Dicentia har doneret 1000 stk. 

DONERER 200 KR. 
HVIS DU CYKLER 
MED PÅ 12. ETAPE

Der går 200 kr. i kassen til kræft-
ramte børn, for hver eneste cyklist, 
der starter sammen med Claus Bo-
denhoff på sidste etape af Danmark 
Rundt 2016. 

Det er Trio Biler i Ballerup, der sen-
der både medarbejdere, kunder og 
andre interesserede afsted den 18. 
juni fra Ballerup og hver deltager får 
automatisk doneret 200 kr. til Bør-
necancerfonden af Trio Biler for at 
starte.

Distancen er på cirka 35 km. fra Bal-
lerup til Frederiksværk. ”Vi vil rig-
tig gerne have at også børnefamilier 
deltager. Men det er jo ikke alle, der 

kan cykle så langt. Derfor er det ikke 
noget krav, at man skal gennemføre 
hele distancen. Det er nok at man 
blot er med fra starten – så udløser 
det en donation fra os hos Trio Bi-
ler på 200 kr. til Børnecancerfonden, 
oplyser Line Andersen, der er HR- 
og kommunikationschef hos Trio 
Biler, der har afdelinger i Ballerup og 
Brøndby.

- Vi cykler selv med for at støtte det 
gode formål. Vi har hos Trio Biler 
helt særlige årsager til at støtte Bør-
necancerfonden, og vores medarbej-
dere bakker op om sagen, fortæller 
Line Andersen.

Ud over at donere 200 kr. pr. star-
tende deltager sørger Trio Biler også 
for lidt forplejning og sponsorerer 
følgebil under hele løbet, Danmark 
Rundt 2016.

- Desuden har vi besluttet, at alle der 
booker et service til deres bil på vo-
res værksteder i Ballerup og Brønd-
by i juni måned, automatisk donerer 
200 kr. af prisen til Børnecancerfon-
den, oplyser Line Andersen fra Trio 
Biler. Vi ved, at vi sammen kan gøre 
en forskel, og håber at rigtig mange 
vil cykle med os, opfordrer Trio Bi-
ler. Tilmelding og program for 18. 
juni www.triobiler.dk

LAMME-
FJORDENS EPO 
STYRKER 
RYTTERNE PÅ 
DANMARK 
RUNDT 2016
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RONNI GARNER UNDERHOLDER VED 
ANKOMSTEN TIL FREDERIKSVÆRK

Der er ingen tvivl om, at Ronni Garner har forstået at gøre opmærksom på 
sig selv via dét medie, som stort set alle danskere benytter sig af i deres hver-
dag: Facebook. Og Ronni Garner bruger dette medie på en så uhøjtidelig og 
positiv måde, at han nu har mere end 250.000 følgere. Men det betyder ikke 
at ’berømmelsen’ på Facebook har fået Ronni til at miste fodfæstet. Snarere 
tværtimod. 

Den talentfulde sanger, Ronni Garner har forstået at kombinere sin rå stemme 
med en smuk blidhed, der får teksterne til at frembringe et anderledes visuelt 
udtryk af en mand, der både har et flot smil, brede skuldre og store muskler, 
og samtidig oser af charme og nærvær, når man møder ham.

Ronni Garner har tidligere udgivet sit danske album ”Min Tekst Til Dig”. Og 
i denne tid kommer der endnu mere fra Ronni, som både skriver og synger 
sine egne tekster. Senest en EP med titlen ”A Better Day”. Her finder man også 
hittet ”Break the Dawn”.

Ronni Garner har et stort hjerte for syge børn med kræft, og han har ofte kun-
net ses og høres, når der bliver kaldt på ham fra bl.a. Kræftens Bekæmpelse og 
Børnecancerfonden. Senest stod Ronni på scenen ved indsamlingskoncerten 
i Hvidovre til fordel for Danmark Rundt 2016. På trods af et nyligt opereret 
stemmebånd, skuffede Ronni ikke men stillede op til koncerten, og på trods 
af at Ronni mimede til sine populære sange, - hvilket han var helt ærlig om-
kring – fik publikum en super oplevelse af en mand, der rækker langt ud over 
scenekanten og griber fat i selv de bageste stolerækker i koncertsalen.

”Jeg har det godt, når jeg er ude at optræde for syge børn, men når jeg er fær-
dig, så er det direkte hjem og kramme mine egne børn og glæde mig over de 
er raske”, fortæller Ronni, da han er med på scenen ved den netop afholdte fest 
i Rødovre ’Vi Elsker 90’erne’ sammen med Claus Bodenhoff og Kim Vilfort. 
Ronni har det ikke godt med at skulle acceptere syge børn. ”Det er ikke okay, 
at børn bliver ramt af kritiske sygdomme som f.eks. kræft”, siger Ronni Garner 
med triste øjne der bekræfter,at han mener hvad han siger.

Ronni Garner har givet tilsagn om at stille op den 18. juni kl. 12.00 på Torvet 
i Frederiksværk, når turen Danmark Rundt 2016 kommer hjem efter 12 dage 
rundt i Danmark, hvor formålet har været at indsamle midler til børn med 
kræft og deres familier.  Glæd jeg til at møde Ronni Garner, - han glæder sig 
til at møde jer.

DANMARK RUNDT 2016
PÅ PRINCIPIA JUBILÆUMSMODEL

Når Claus Bodenhoff sætter sig op på sin cykel for at køre Danmark rundt 
til fordel for kræftramte børn, gør han det på en dansk cykel. Principia er et 
dansk mærke, som udvikler cykler til sportsbrug i alle terræner. Claus’ Prin-
cipia Rule Team 25th er en landevejsracer med Shimano Ultegra geargruppe 
og andre lækre dele, som holder vægten nede på 7,2 kilogram, inden piloten 
sætter sig i cockpittet. 
 
Cyklen er en nummereret jubilæumsmodel. Sidste år var det nemlig 25 år 
siden, Principia begyndte i en kælder i Aalborg. Tre unge fyre havde helt 
enkelt ikke råd til de lækre aluminiumsstel, der var moderne i USA dengang, 
og hvad gør man så? De tre tog sagen i egen hånd og svejsede deres ram-
mer selv. Her et kvart århundrede senere bliver high-end cykelrammer mest 
fremstillet af kulfiber. Det gælder også Claus Bodenhoffs cykel, som faktisk 
er den allerførste i rækken af jubilæumscykler. Så når Claus kører Danmark 
tyndt, sker det på Principia Rule Team 25th nummer 1.  
 
Claus Bodenhoff starter på turen Danmark Rundt 2016 på denne fantastiske 
cykel den 7. juni i Hundested i Ditlev Cyklers hjemby i det nordlige Sjælland.  
Og netop Ditlev Cykler er medsponsor på denne cykel, som nu skal rundt til 
mere end 36 danske byer, og dér være med til at skabe forståelse for vigtig-
heden om det at støtte og hjælpe børn med kræft og deres familier. Med sig 
på turen har Claus som udgangspunkt 5 motionscyklister og 2 servicebiler. 
Og flere forventes at støde til på turen rundt på de danske landeveje. Alle er 
velkomne til at cykle med på en etape, når bare de donerer kr. 300,- til Bør-
necancerfonden, reg. nr. 4183 konto 11659837



Et landsdækkende puslespil er i gang med at 
blive samlet. Små og store brikker i større og 
mindre provinsbyer lægges sammen, og for 
hver brik bliver det samlede billede tydeligere. 
Et billede af cykelryttere, kendte som ukendte, 
der tramper sig gennem det danske landskab. 

Og lige så hårdt, som rytterne arbejder sig 
gennem landet, arbejder lokale ildsjæle for 
at få brikkerne lagt korrekt, så flest mulige 
kan overvære cykelrytternes færd, og så 
flest mulige kan støtte op om begivenheden. 
Hele formålet er at samle penge ind til 
Børnecancerfonden.

Begivenheden kalder sig ”Danmark 
Rundt 2016”, hvilket på ingen måde er en 
overdrivelse. 12 etaper, der krydser både 
Jylland, Fyn, Sjælland, nord, midt og syd. På 
Djursland er det Gert Christensen, der samler 
brikkerne. Hans iPad er ved at være godt 
pakket med dokumenter, kort og lister over 
etapen fra Grenaa til Randers. 

Og det er ikke kun selve cykelløbet, der udgør 
brikkerne. Gerts arbejde for sagen tæller også 
indsamlingsbøtter, t-shirts, donationer og 
bud-runder over ting, folk vil donere. Og så 
en masse logistik omkring disse ting. Men 
han kan lide det - kan han. ”For mig er det 

min måde at gøre en forskel. Alle kan give en 
halvtredser og få ro på”, forklarer han om sit 
engagement. ”Børnecancerfonden rører mig 
på et dybt plan. Børn skal have hjælp. At børn 
kan blive så syge er frygtelig trist, så de og 
familierne skal bare have al den hjælp, de har 
brug for”, uddyber han om den specifikke sag. 

Faktisk rører sagen ham så dybt, at han 
gerne bruger sin ferie og fri-perioder på at 
arbejde for at indsamle penge. Kendskabet 
til lokalområdet fornægter sig ikke. ”Jeg er 
født i Grenaa i 1964 og har ikke været herfra 
siden,” siger han med et smil. Forventningen 
til grenågenserne er stor. Grenaas borgere 
og forretningsdrivende er kendt for at være 
dygtige til at bakke op, og allerede nu kan 
Gert mærke stor opbakning. Den lokale avis 
er også helt med på at sprede budskabet om 
den gode sag. 

Det varmer Gerts hjerte og gør naturligvis, at 
han arbejder endnu hårdere. ”Jeg gør gerne 
mere for det, når jeg mærker opbakningen, 
og min fornemmelse er, at folk byder ind med 
det, de kan, og det, de har tid til,” fortæller 
han. Den store opbakning gør dog samtidig, 
at der er mange tråde, der skal samles, og af 
og til kunne Gert godt bruge en praktisk højre 
hånd til f.eks. uddeling af indsamlingsbøtter. 

Gert har skam et par cykler hjemme. De står 
dog mest i garagen, for den store cykelrytter 
er han ikke. ”Det er ikke cykling som sådan, 
der har fanget min interesse,” smågriner han. 
At det er cykling er tilfældigt. For Gert er det 
sagen, der er vigtig, og hvis sagen kan kobles 
på en aktivitet, der kan trække folk til, så er 
det bare en fordel. Men han deltager skam selv 
i cykelløbet. I følgebil, vel at mærke. ”Vi kører 
folk tilbage til Grenaa, når de er færdige med 
at cykle, og jeg har sagt til de, der spørger, at 
de ikke behøver cykle hele ruten, for at blive 
samlet op af følgebilen. Jeg samler dem gerne 
op,” siger han og tilføjer: ”Det vigtigste er jo, 
at man deltager med det, man kan”. Han håber 
dog, at de der tilmelder sig, tilbagelægger 
mindst 20 km, så alle når ud i det smukke 
Norddjursland. 

Mentalt er Gert rigtig træt på den anden side 
af sådan et arrangement. Når iPaden er lukket, 
kontoen gjort op, pengene overført og alle 
donationer opgjort kan han mærke, at han har 
brugt sig selv. 

”Men jeg svæver også. Det er en kæmpe 
tilfredsstillelse at gennemføre sådan noget og 
opleve, at alle dem, der har været med, har 
gjort en forskel.” Og den euforiske følelse gør, 
at han gerne gør det igen. Og igen.

INDSJÆL PÅ ETAPE 1 INDSJÆL PÅ ETAPE 1 
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