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Når dét, der ikke må ske, sker… 
Hver gang et barn får kræft, er det et barn for meget. Hos Bør-
necancerfonden arbejder vi året rundt for at forbedre forskning, 
behandling, vilkår og omsorg for alle dem, det rammes, når hver-
dagen pludselig bliver uvirkelig.  Vores arbejde er kun muligt, fordi 
private bidragsydere og virksomheder støtter os økonomisk. Vi 
modtager hverken offentlige midler eller får bidrag fra andre kræf-
torganisationer. Derfor er vi utrolig glade for at Claus Bodenhoff 
i forbindelse med hans cykelprojekt ”Danmark Rundt 2015” har 
valgt at støtte Børnecancerfonden, så vi sammen kan arbejde for 
at skabe de bedste vilkår for børn med kræft og deres familier, og 
ikke mindst for at alle børn med kræft overlever til et normalt liv, fri 
for bivirkninger og følgeskader. 

Marianne Nielsen, direktør, 
Børnecancerfonden

En spændende ide… 
Det var en meget engageret Claus, der på sin sædvanlige levende 
måde, i efteråret orienterede mig om hans spændende (og lidt van-
vittige) ide med at cykle Danmark rundt og på denne måde skabe 
ny opmærksom omkring børn med kræft. Fra starten kunne jeg 
naturligvis kun være positiv og ønske ham al mulig held og lykke. 
Jeg tænkte straks, at netop Claus Bodenhoff har de rette forud-
sætninger, den rigtige motivation og den nødvendige energi til at 
realisere projektet. Og det har siden været spændende at følge 
hans bestræbelser og ved flere lejligheder høre om hans overvejel-
ser og de store fremskridt der allerede er sket. Det er for mig som 
privatperson og som direktør for Team Rynkeby Fonden positivt 
at opleve, hvordan netop en deltagelse i vores tur til Paris således 
resulterer i andre måder at støtte op om Børnecancerfondens me-
get vigtige arbejde. Og jeg ønsker Claus al mulig held og lykke med 
hans helt egen ”Danmark Rundt”, og glæder mig til at være med til 
at sætte ham i gang, når han starter i Frederiksværk den 10. juni.

Carl Erik Dalbøge, direktør, 
Team Rynkeby Fonden
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Danmark Rundt 2015 ”Lad 
os sammen hjælpe børn med 
kræft”. Sådan lyder det fra Claus 
Bodenhoff, der står for projektet 
- at cykle Danmark rundt, ene og 
alene næste sommer. Det sker i 
samarbejde med Børnecancer-
fonden og Team Rynkeby, og alle 
indsamlede midler går ubeskåret 
til Børnecancerfonden. ”Min cykel-
tur, Danmark Rundt 2015, starter 
den 10. juni 2015 kl. 08.30 i 
Frederiksværk med morgenbrød 
og kaffe. 1. etape køres over 
Hundested/Rørvig og videre over 
Odden/Ebeltoft og med stop og 
overnatning i Randers”, fortæl-
ler Claus, der i forbindelse med 
sin tur netop har lavet en aftale 
med Veggerby Sport & Kultur om 
coaching og træningsplaner frem 
mod cykelturen Danmark rundt. 
En tur på op imod 1200 kilome-
ter, med start og mål i hjembyen 
Frederiksværk. 

Forfærdelig sygdom 
Men hvad er det der får Claus til 
at cykle land og rige rundt for den 
gode sags skyld?: ”Mit mål er dels 
at samle midler til børn med kræft, 
og samtidig være med til at give 
et ’boost’ omkring denne forfær-
delige sygdom, hvor uskyldige 
børn og deres familier rammes 
hårdt og uretfærdigt”, fortæl-
ler Claus og fortsætter: ”Jeg har 
selv raske børn og føler jeg har et 
’ekstra gear’ til dette formål som i 
øvrigt udspringer af en fantastisk 
cykeltur i 2014, hvor jeg deltog 
sammen med Team Rynkeby 
Holbæk, med hvem jeg i sommer 
cyklede til Paris til fordel for netop 
Børnecancerfonden”. I forbindelse 
med Claus tur Danmark Rundt 
2015, har han oprettet en www.
danmarkrundt2015.dk samt Face-
book - Danmarkrundt2015.

Danmark 
Rundt 
2015



1
23

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
15

21

22

23

25

26

27 28

30

31
33

34

36

37

14 16

17

19

20

29

32

18

24

35

DanmaRk RunDt 2015

Hvis du vil vide mere om projektet så gå ind på vores Facebook-
side danmarkrundt2015 eller på vores hjemmeside

www.danmarkrundt2015.dk
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OPHOLD AFGANG ANKOMST AFSTAND

10. juni Frederiksværk Randers 70 km

11. juni Randers Aars 60 km

12. juni Aars Tversted 110 km

13. juni Tversted Thisted 160 km

14. juni Thisted Holstebro 140 km

15. juni Holstebro Skjern 60 km

16. juni Skjern Grindsted 60 km

17 .juni Grindsted Esbjerg 45 km

18. juni Esbjerg Tinglev 92 km

19. juni Tinglev Sønderborg 40 km

20. juni Sønderborg Maribo 110 km

21. juni Maribo Køge 110 km

22. juni Køge Rødovre 40 km

23. juni Rødovre Frederiksværk 55 km


