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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 over-
læge Henrik Hertz. 

Da fonden ikke modtager støtte fra andre kræf-
torganisationer eller offentlige instanser, men 
arbejder alene på baggrund af bidrag fra privat-
personer, 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 Bør-
necancerfondens arbejde via cykelturen, Dan-
mark Rundt 2017. 

Marianne Benzon Nielsen
Direktør, Børnecancerfonden

Danmark Rundt 2017
tEaM BODENHOFF 

Det hele begyndte som en tanke og ønsket om at hjælpe 
og støtte op omkring kræftsyge børn i Danmark. Og tan-
ken kom fra Claus Bodenhoffs tur med Team Rynkeby 
til Paris i sommeren 2014. Efter denne tur blev tanke 
til handling og med et solidt netværk, blev der skrevet 
historie: Danmark Rundt ved Claus Bodenhoff var blevet 
født.
 
I 2015 cyklede Claus turen alene. Der var stor opbakning 
fra en lang række virksomheder, som kunne identificere 
sig med tanken om at støtte op og hjælpe kræftsyge 
børn. Således var Merete Møller, grafiker på Danmark 
Rundts hjemmeside samt hele den grafiske profil, og 
den tidligere cykelrytter Jens Veggerby begge store in-
spirationskilder. Og ikke mindst var der stor opbakning 
fra servicechef på Team Rynkeby Holbæk, Vagn W. Sø-
rensen, som var med fra første til sidste etape, så Dan-
mark Rundt 2015 kunne opnå et fantastisk resultat 
på 458.600 kroner.
 
Det gav tro på, at det kunne blive endnu større, og da 
pengene blev overrakt til direktøren for Børnecancerfon-
den, Marianne Benzon Nielsen, i Byrådssalen i Frederiks-
værk, tilkendegav Claus, at turen også blev kørt i 2016. 
Nu med et mål på én million kroner.

Der blev nedsat en styregruppe for et centralt hold og 
med stor opbakning fra frivillige kræfter i Aars, Randers, 
Grenå, Tinglev og Nakskov lykkedes turen.
 
Behandlingscenter Tjele og Sparinvest var hovedspon-
sorer og sammen med blandt andre virksomheder som 
Naturmælk i Tinglev, CBP i Vejle, ”Vi Elsker 90’erne”, 
House of Jewellery blev der støttet flot op. På turen 
Danmark Rundt 2016 var der mere end 150 motio-
nister med på flere dele af etaperne. Herudover deltog 
seks ryttere og to servicefolk på hele turen. Alle var med 
til at gøre en forskel og det endelige flotte resultat blev 
på lige knap en million kroner – helt nøjagtigt: 

961.296,41 kr
Vi fortsætter med at indsamle penge til de kræftsyge 
børn i 2017 og forventer et endnu større og bredere 
set-up. Vi mærker den store positive tilgang til projektet 
over hele landet. Nu er f.eks. også Herning ”trukket i ar-
bejdstøjet” og gør klar til en stor indsats i det midtjyske. 
Mange nye tiltag er under udarbejdelse, og det ser ud til 
at kan blive et meget spændende år.



Vi ser det fortsat som særdeles vigtigt, at indsamle 
og støtte de børn som får kræft. Desværre rammes 
mere end 200 børn hvert år helt uskyldigt af en el-
ler anden form for kræft. Heldigvis er overlevelsen 
på mere end 80 procent, men det der sker, når man 
rammes af kræft, giver en særdeles og ubeskrivelig 
traumatisk hverdag, hvor forældre og pårørende har 
brug for al den støtte de kan få.
 
Alle de penge vi indsamler går ubeskåret til disse børn 
og deres familier. Vi glædes over, at vi på den måde 
kan være med til at støtte dem i den uforudsigelige 
hverdag, som ingen kan forestille sig hvor vanskelig 
den er. Med disse midler kan vi være med til at gøre 
en forskel og give mulighed for ”aha-oplevelser” og 
støtte ”unge-aftener”, hvor man kan være sammen 
med ligestillede, syge børn. 

Er der behov for elektroniske hjælpemidler, så man 
under sin isolation i hjemmet kan komme i kontakt 
med skolekammeraterne, er der også en mulighed for 
at bruge nogle af pengene til det. Alt sammen sker 
ud fra vores endog meget tætte samarbejde med 
Børnecancerfonden, for hvem Danmark Rundt  er 
blevet en vigtigt indtægtsmulighed. 

Velkommen til Jens Veggerby
Et stort velkommen i Styregruppen skal lyde til Jens 
Veggerby. Med sin store erfaring inden for cykelspor-
ten og – ikke mindst – sit store netværk, er vi særdeles 
stolte over at få Jens med på holdet. Vi bliver aldrig 
færdige med at lære og Jens vil med det engagement 

han allerede har bidraget med være en stor inspira-
tionskilde. Vi glæder os til at komme rundt og hilse 
på virksomheder, som kan se sig selv som en del af  
Danmark Rundt 2017 tEaM BODENHOFF.
 
Styregruppen Danmark Rundt 2017
Vi har nedsat en ny styregruppe, som består af:

Vagn W. Sørensen, tidligere servicechef på Team 
Rynkeby, Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 2016
Kurt Elmegaard, tidligere rytter på Team Rynkeby, 
Øresund. Cyklede Danmark Rundt 2016
Jens Veggerby, tidligere cykelrytter og direktør. Ejer 
af virksomheden ”Veggerby Sport og Kultur”
Bernd Søndergaard, som var en stor inspiration og 
arbejdskraft i Tinglev i 2016
Ken Berkowitz, aktivitetsgruppen i Køge, som støt-
tede op om Danmark Rundt 2016
Henrik Aslund Pedersen, tidligere rytter på Team 
Rynkeby, Vordingborg. Revisor for Børnecancerfon-
den
René Rasmussen, Nakskov, som cyklede med på 
Danmark Rundt 2016
Gert Christensen, Grenå, som stod for en flot ind-
samling på Djursland i 2016
Merete Møller, grafiker med ansvar for hele den gra-
fiske linje og sociale medier Danmark Rundt 2015 
og 2016
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter 
på Team Rynkeby Holbæk. Cyklede Danmark Rundt 
2015 alene og igen – nu med følgeskab – i 2016.



Du kan støtte direkte på vores konto hos
Børnecancerfonden, Danmark Rundt 2017,

reg.nr. 4183 konto 11 65 98 37 eller
MobilePay 21 78 30 33

ETAPE DATO AFGANG ANKOMST VIA AFSTAND km
Start 7. august Lynæs Grenå  Ebeltoft 67

2 8. august Grenå Tjele Randers 104
3 9. august Viborg Herning Silkeborg 79
4 10. august Herning Holstebro Skjern 92
5 11. august Esbjerg Tinglev Skærbæk 94
6 12. august Tinglev Sønderborg Flensborg 90
7 13. august Sønderborg Odense 70
8 14. august Odense Køge 100
9 15 .august Køge Frederiksværk Ballerup 84
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