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Nielsen, håndboldspillere, Anders Bircow, skuespiller 

samt Charlotte Bøving, læge
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Hvert år får 200 danske børn kræft. Behandlingen er hård og ofte 
lang, og hele familien bliver sat under pres, når et barn får kræft, 
og hverdagslivet må deles mellem hjemmet og hospitalet. Bør-
necancerfonden (BCF) giver børn med kræft håb, omsorg og bedre 
fremtidsudsigter. Fonden finansierer størstedelen af den danske 
forskning i behandling af børnekræft, men støtter også børnene 
og deres familier direkte med bl.a. psykologhjælp, rekreations-
ophold og legater. Som privat fond er BCF afhængig af andres 
støtte, for fonden arbejder udelukkende på baggrund af gaver og 
donationer fra bl.a. privatpersoner, virksomheder og indsamlinger. 
Danmark Rundt har støttet fonden siden 2015. Med et stort en-
gagement og utallige danske byer og virksomheder i ryggen cykler 
Claus Bodenhoff og en trofast skare af cykelvenner hver sommer 
landet rundt og rejser vigtige midler til børn med kræft.  ”Det bety-
der uhyre meget for BCFs arbejde, at Danmark Rundt sætter fokus 
på børn med kræft i hele landet og ikke mindst samler penge ind. 
For der er brug for midler til både at gøre børnene raske og støtte 
dem og deres familier under den nok værste krise, som familier kan 
opleve”. 

Marianne Benzon Nielsen, 
direktør i Børnecancerfonden

Siden 1995 har Børnecancerfonden givet 238 millioner til dansk 
forskning i børnekræft. I samme periode er overlevelsen for danske 
børn med kræft steget med knap 20 procent. Støt Danmark Rundt 
og vær med til at give kræftsyge børn den bedste behandling, så 
flere overlever til et godt liv med de samme muligheder som deres 
jævnaldrende kammerater. 

Danmark rundt 2018 TEAM 
bODENHOFF er et velgøren-
hedscykelhold, der på fjerde år ind-
samler midler der går ubeskåret til 
børn med kræft og deres familier. 
Der er således ingen udgifter til 
administration, da det hele beror 
på frivilligt arbejde.

Sammen med deres familier har de 
syge børn brug for en ’aha-oplevel-
se’ i deres hverdag, hvor håb kan 
føles så langt væk, men hvor en 
enkelt solskinsdag i et traumatisk 
sygdomsforløb kan betyde så uen-
delig meget i en positiv retning.

Vi er som udgangspunkt en lille 
gruppe ildsjæle, der har valgt at 
bruge vores fritid til at gøre en for-
skel. Vi har valgt at kalde vores tur: 
Danmark rundt 2018. Ikke for 
at sammenligne det med et andet 
og langt større koncept, men for 
at fortælle, at vi gerne vil rundt 
i hele landet, for at hjælpe og for 
at fortælle, at kræft rammer børn 
overalt. Både i byerne og i landets 
yderste kroge. 

2015 blev Danmark rundt kørt 
første gang med blot en enkelt ryt-
ter. Her blev det indsamlede beløb 
på 468.000 kroner. I 2016 var vi 
flere, og her nåede vi et indsamlet 
beløb på 961.000 kroner. I 2017 
var vi stort set lige så mange so-
måret før, og nåede et beløb på 
835.000 kroner.

Som nævnt går hver en krone til 
børn med kræft. Det sker via et 
samarbejde, vi har indgået med 
BCF. Det er også hos BCF, vi har vo-
res konto, så pengene går direkte 
hertil:

Reg.nr. 4183 konto 
11659837 eller  

MobilePay:  21 78 30 33

Danmark rundt vokser
Allerede på den første tur rundt i 
landet i 2015 kom der flere inte-
ressenter til, og snart kunne der 



stiftes en forening med egne ved-
tægter. I dag sidder vi seks perso-
ner i en styregruppe, som består af 
følgende personer:

Bernd Søndergaard, Tinglev, Rene 
Rasmussen, Nakskov, Jeanett We-
stergaard, Holbæk, Kurt Elmegaard, 
Hillerød, Merete Møller, Fredens-
borg, Dennis Cagara, Brøndby og 
Claus Bodenhoff, Frederiksværk.

Vi er desværre nødt til at accep-
tere, at også børn bliver ramt af 
kræft.  Men vi kan gøre en forskel 
ved blandt andet at bruge de ind-
samlede midler til ting eller ople-
velser, som de syge børn kan få 
glæde af i en svær tid.

Eksempelvis kan pengene gå til 
en iPad, hvor det syge barn bliver 
isoleret i hjemmet - langt fra sko-
lekammerater og venner. Vi støt-
ter også forkælelsesophold for 
familier i forbindelse med, at de 
har mistet et barn. Og som noget 
nyt støtter vi også et nyt tiltag hos 
BCF, nemlig psykologhjælp.

Ambassadører
Vi har indgået protektorater med 
følgende personer: 
Kim Vilfort, fodboldspiller, Lasse 
Svan, håndboldspiller, Michael V. 
Knudsen, håndboldspiller, Hans 
Lindberg, håndboldspiller, Anders 
Dahl Nielsen, håndbold, Anders 
Bircow, skuespiller og Charlotte 
Bøving, læge.

I 2017 var Emil Ketelsen, Skovby, 
Als ambassadør for Danmark 
rundt: Emil var på vej ud af et 
kræftforløb og kunne fortælle sin 
livsbekræftende historie. Han har 
det efter omstændighederne godt 
og er snart helt rask igen, og godt i 
gang med sin uddannelse.

Alle er velkomne til at være 
med
Vi tager imod alle, som har lyst til 
at cykle med på en eller flere eta-
per rundt i Danmark. Det koster 
150 kroner, som deltageren done-
rer til børnene. Vi tager også gerne 
imod donationer – små som store. 
Alle er med til at gøre en forskel. 

Virksomheder, der donerer 5.000 
kroner eller mere, kan få deres logo 
med i vores nyhedsbrev. 

Donerer man 20.000 kroner eller 
mere, får man mulighed for at få 
bragt en lille artikel om sin virksom-
hed og fortælle, hvorfor man støt-
ter kræftsyge børn sammen med 
Danmark rundt 2018 og BCF.

Er du interesseret i at høre mere 
om, hvordan du støtter, er du vel-
kommen til at kontakte: Claus Bo-
denhoff, bodenhoff8@gmail.com 
- 21 68 20 68

Har du et ønske om at præsentere 
dit logo i vores nyhedsbrev eller på 
vores Facebook, kan du kontakte 
Merete Møller Grafisk Design - me-
rete@tekstogide.dk - 20 31 30 48.

Vi glæder os til at høre fra dig og 
håber, at du vil følge os og projek-
tet på Facebook: 

Danmark rundt 2018 
TEAM bODENHOFF 

Da min verden brød 
sammen
Da jeg havde kørt Dan-
mark Rundt alene i 2015 
og holdt flere foredrag om 
kræftramte børn, fik jeg 
efter hjemkomsten selv 
konstateret modermærke-
kræft. ”Ham deroppe skul-
le lige fortælle og vise mig, 
hvor hårdt det er, når man 
rammes af denne sygdom“, 
fortæller Claus, der husker 
det, som hele hans verden 
brød sammen. 

I dag er Claus Bodenhoff 
heldigvis helbredt for sin 
kræftsygdom og er klar til 
på fjerde år at fortsætte 
indsamlingen.



Du kan støtte direkte på vores konto hos
Børnecancerfonden, Danmark Rundt 2018,

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

ETAPE DATO AFGANG ANKOMST VIA AFSTAND km
START 17. august 10.00 Skagen Frederikshavn 102,3

1 18. august 12.00 Ebeltoft Grenå 47,7
2 19. august 09.30 Grenå Randers 67,9
3 20. august 10.00 Randers Tjele 43,5
4 21. august 10.00 Viborg Herning 62,1
5 22. august 10.00 Herning Skjern 44,1
6 23. august 10.00 Aabenrå Rådhus, Padborg Tinglev Uge Fiskesø 65,9
7 24. august 09.00 Tinglev, Sønderborg Fyns Hav 79,1
8 25. august 09.30 Brøndby/Ballerup Frederiksværk 56,9
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