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200 børn og unge får hvert år kræft i Danmark. 
Børnekræft og voksen kræft er ikke det sam-
me, men som hos voksne er kræft en livstru-
ende sygdom, der kræver en langvarig og hård 
behandling. En behandling som nogle gange 
strækker sig over flere år. Trods sygdommens 
alvor helbredes i dag 4 ud af 5 børn, men den 
intensive behandling gør, at 50 % af børnene får 
senfølger, som de skal leve med, når de er blevet 
raske. Og kræft hos børn ER stadigvæk den me-
dicinske sygdom, som flest børn over 1. år dør af. 
Så der er meget at arbejde for endnu. 

I Danmark behandles foruden de danske børn, 
også børn med kræft fra Færøerne og Grønland. 
Alle disse børn har brug for den bedste og mest 
skånsomme behandling, og for støtte, omsorg 
og gode oplevelser under og efter kræftbe-
handlingen. I Børnecancerfonden arbejder vi for 
at helbrede alle børn med kræft til et godt liv.

Børnecancerfonden er en selvstændig, privat 
organisation, som blev stiftet i 1995 af overlæ-
ge Henrik Hertz. Da fonden ikke modtager støt-
te fra andre kræftorganisationer eller offentlige 
instanser, men arbejder alene på baggrund af 
bidrag fra privatpersoner, virksomheder, fonde 
og foreninger, er jeg utrolig glad for, at Claus 
Bodenhoff sammen den nye styregruppe og de 
mange engagerede hjælpere rundt om i landet 
igen vil støtte Børnecancerfondens arbejde via 
cykelturen, Danmark Rundt 2016. 

Marianne Benzon Nielsen
Direktør, Børnecancerfonden

Danmark Rundt 2016 

Det var med store forventninger, at cykelturen Dan-
mark Rundt 2015 blev igangsat. Først tænkt som 
et lille og hyggeligt alternativ til at cykle med Team 
Rynkeby til Paris, som Claus Bodenhoff gjorde sam-
men med Team Rynkeby Holbæk i 2014.

På vejen til Paris, og efter mere end 4.000 trænings 
kilometer igennem vinteren og foråret, gik der mange 
tanker igennem Claus’ hoved. Hvorfor ikke cykle en 
tur rundt i Danmark – her hvor de kræftsyge børn 
bor? Tanken blev mere og mere seriøs, og med stor 
opbakning fra blandt andre, grafiker og mediekoordi-
nator, Merete Møller, Jens Veggerby, Veggerby Sport 
og Kultur, kostvejleder Vibeke Lund, The Sweet 
Company, Henrik Ditlev, Ditlev Cykler, direktør i Bør-
necancerfonden, Marianne Benzon Nielsen og direk-
tør i Rynkebyfonden, Carl Erik Dalbøge blev alt sat ind 
på at planlægge turen rundt i Danmark med start den 
10. juni i Frederiksværk, hvor borgmester, Steen Has-
selriis satte Danmark Rundt 2015 i gang.

Formålet var at samle så mange midler sammen som 
muligt til de kræftramte børn og deres familier i Dan-
mark. Det var vigtigt for Claus, at medbringe budska-
bet, om hvor vigtigt det er at støtte de mere end 200 
hårdtramte familier, som hvert år oplever deres barn 
får kræft. Her er det væsentligt, at man taler til og 
henvender sig til børnene, når man møder dem i hver-
dagen, og ikke går i en bue uden om dem. Børnene vil 
gerne tale med andre mennesker, selvom de er ramt 
af en kræftsygdom, hvis de har overskud til det. 

Det blev en fantastisk tur med en enorm opbakning. 
Mange donationer blev det til, og en masse presse. 
Mere end 30 lokalaviser skrev om Touren – nogle 
endda flere gange, 12 lokal radiostationer lavede 
interviews og også her var flere radiostationer ude 
flere gange. Nogle af dem lavede direkte live udsen-
delser rundt på turen, (og ringede op for at få den 
sidste status). Claus var også i med i TV program-
met ”TV2 på Tour” og blev interviewet af journalist  
Michael Stærke. Det var i dette program Claus Boden-
hoff lovede at cykle Danmark Rundt 2016.

Og netop Danmark Rundt 2016 åbner for mulig-
heden for at mange flere kan cykle med rundt på de 
12 etaper, eller så mange etaper man nu har lyst til, i 
2016. For et beskedent beløb på 300 kr. som done-
res direkte til Børnecancerfonden via hjemmesiden 
www.danmarkrundt2016.dk.

A5 folder Danmark Rundt 2016.indd   2 22-02-2016   12:57:52



Der er nedsat en central styregruppe, og det forven-
tes at der nedsættes decentrale styregrupper i Aars, 
Viborg, Esbjerg, Tinglev, Lolland og måske Vording-
borg/Køge, som alle relaterer til den centrale styre-
gruppe, og som kan stå for lokalaktiviteterne rundt 
på ruten.

Vi har valgt i 2016, også at lade indsamlingen om-
fatte de kræftsyge børn i Grønland, og håber derfor 
at vi kan lave forskellige events, der knytter sig til 
rigsfællesskabet. Dermed er vi medvirkende til at 
støtte de grønlandske børn og familier, når de skal 
til undersøgelse, behandling eller kontrol i Danmark.

Man vil kunne følge med på hjemmesiden danmark-
rundt2016.dk, og på Facebook: danmarkrundt2016. 
I Aars, har man igen i 2016 valgt at lade hele byen 
indgå i en indsamling, som afsluttes, når Touren 
kommer til Aars den 9. juni. I 2015 var netop Aars 
en af de helt store bidragsydere, idet byen indsam-
lede mere end 100.000 kr. til Danmark Rundt 
2015. Et beløb som bidrog betragteligt til det to-
tale indsamlede beløb, som endte med at blive: 

    kr. 458.600,- 
Glæd jer til Danmark Rundt 2016, hvor der er ind-
gået en aftale med det økologiske mejeri i Sønder-
jylland, Naturmælk (www.naturmaelk.dk ) , som hele 
juni måned vil illustrere deres mælkekartoner med 
rute, logo Swipp, hvor man kan donere og dermed 
støtte de kræftsyge børn og deres familier.

Styregruppen Danmark Rundt 2016

Vagn W. Sørensen, på serviceholdet 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 Ryn-
keby Vordingborg og revisor for Børnecancerfonden
Nickie Isaksen, www.isaksen-design.dk 
Jørgen Hansen, Marshal på Team Rynkeby Holbæk 
i 2014/2015
Merete Møller - www. meretemoller.dk
Claus Bodenhoff, rytter på Rynkeby Holbæk 
(2014)
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ETAPE DATO AFgANg ANKOMST VIA AFSTAND

Start 7. juni Hundested Grenå  Århus 98 km

2 8. juni Grenå Randers 76 km

3 9. juni Randers Aars 76 km

4 10. juni Aars Hjørring Aalborg/Frederikshavn 140 km

5 11. juni Hjørring Viborg Lønstrup, Løkken, Løgstør 165 km

6 12. juni Viborg Herning Holstebro 90 km

7 13. juni Herning Esbjerg Skjern 115 km

8 14. juni Esbjerg Tinglev Ribe/Tønder 123 km

9 15 .juni Tinglev Sønderborg Gråsten 57 km

10 16. juni Sønderborg Sakskøbing Svendborg/Nakskov 134 km

11 17. juni Sakskøbing Køge Guldborg/Vordingborg 100 km

12 18. juni Køge Frederiksværk Ballerup/Hillerød 93 km
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