
24. - 31. august 2019
Sæt dig i sadlen for børn med kræft

Lørdag d. 24. august går startskuddet for femte år i træk til Danmark Rundt Team 
Bodenhoff, hvor vi cykler landet rundt for børn med kræft. Bliv en del af styrken og støt 

Børnecancerfondens vigtige arbejde mod børnekræft. Alle kan cykle med.

HOVEDSPONSOR 2019



Hvem er vi? Danmark Rundt Team Bodenhoff er et cykelhold, der på femte år indsamler midler der går 
ubeskåret til børn med kræft og deres familier. Der er således ingen udgifter til administration, da alle 
udgifter dækkes ind af frivilligt arbejde og sponsorater. Sammen med deres familier har de syge børn 
brug for en ’aha-oplevelse’ i hverdagen, hvor håb kan føles langt væk, men hvor en enkelt ’solskinsdag’ 
i et traumatisk sygdomsforløb kan betyde så uendelig meget i en positiv retning.

Vi er som udgangspunkt en lille gruppe ildsjæle, der har valgt at bruge vores fritid på at gøre en forskel. 
Vi har valgt at kalde vores projekt: Danmark Rundt Team Bodenhoff. Ikke for at sammenligne os med et 
andet og langt større kendt projekt, 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. Danmark Rundt 
Team Bodenhoff blev kørt første gang med blot en enkelt rytter, nemlig Claus Bodenhoff, der tog hele 
turen rundt. På første og sidste etape deltog Vagn W. Sørensen, og undervejs kom der flere til på de 
enkelte etaper. Her blev det indsamlede beløb 468.000 kr. I 2016 var vi flere, og her nåede vi op på 
961.000 kr. 

I 2017 var de samme personer som året før, og nåede et beløb på 835.000 kr. Det beløb skulle gerne 
blive større i 2018, men i skrivende stund kender vi ikke det endelige beløb. Som nævnt går hver en 
krone til børn med kræft. Det sker via vores tætte samarbejde med Børnecancerfonden. Det er også hos 
Børnecancerfonden vi har vores konto og MobilePay, så pengene går direkte hertil: Regnr. 4183 konto. 
11659857 eller MobilePay: 585837

Danmark Rundt Team Bodenhoff vokser Allerede på den første tur rundt landet i 2015, kom flere 
interessenter til, og snart kunne der stiftes en forening med egne vedtægter. I dag sidder vi 9 personer 
i styregruppen, som består af: Bernd Søndergaard Tinglev, René Rasmussen Nakskov, Jeanett Wester-
gaard Holbæk, Gert Christensen Grenå, Merete Møller Fredensborg, Vagn W. Sørensen Nykøbing Sj., Jan 
Nielsen København, Svend Siewartz Nielsen Hillerød og Per Lunderød og Claus Bodenhoff Frederiksværk.

Vi er desværre nødt til at acceptere, at også børn bliver ramt af kræft. Men vi kan gøre en forskel ved 
blandt andet at bruge de indsamlede midler til ting og/eller oplevelser, som giver de syge børn glæder i 
en svær tid. Eksempelvis kan pengene gå til en iPad, hvis det syge barn bliver isoleret i hjemmet, langt fra 
skolekammerater og venner. Vi støtter også forkælelsesophold, psykologhjælp og legater, hvor familier-
ne kæmper for at overleve sygdommen, eller måske holder dem sammen hvis de har mistet deres barn.

Protektorer: Vi har indgået aftaler med de nedennævnte protektorer, som er klar til at være med til at tale 
vores sag. Det drejer sig om følgende: Fodboldspillerne Kim Vilfort og Henrik ’STORE’ Larsen. Håndbold-
spillerne Lasse Svan, Michael V. Knudsen og Hans Lindberg. Skuespiller Anders Bircow. Læge Charlotte 
Bøving. Cykelrytter Jesper Skibby. Håndboldspiller/træner Anders Dahl-Nielsen. Sanger/skuespiller Julie 
Berthelsen. Musiker Gustav Wolter og håndboldspilleren Katrine Heimdal. 

Alle kan deltage: Vi tager imod alle, som har lyst til at cykle med på én eller flere etaper rundt i Danmark. 
Det koster 150 kr. pr. etape, som deltagerne donerer til børnecancerfonden. 

Donationer: Vi tager også gerne imod donationer – små som store beløb. Alle kan være med til at gøre 
en forskel. Virksomheder, der donerer 5.000 kr. eller mere kan få deres logo med i vores nyhedsbrev, som 
udsendes 3-4 gange om året. Donerer man 20.000 kr. eller mere, får man mulighed for at få bragt en 
artikel om sin virksomhed i nyhedsbrevet, hvor man også kan fortælle om, hvorfor man støtter Danmark 
Rundt Team Bodenhoff og BCF. Er du interesseret i at høre mere, er du velkommen til at kontakte Claus 
Bodenhoff, tlf. 2168 2068 eller bodenhoff8@gmail.com. 

Vi glæder os til at høre fra dig, og til at møde dig på vores tur rundt i landet eller ved de events vi afholder.

Børn med kræft har brug for os voksne. For de kæmper en kamp, de 
ikke kan vinde alene. Selvom de er meget stærkere, end vi tror. Så er 
børnekræft et voksenproblem, der skal løses gennem ny forskning. 
Vi voksne skal være en samlet styrke, der holder vores syge børn i 
hænderne. En styrke, der arbejder for, at børn kan få lov at være børn. 
Siden 2015 har Danmark Rundt Team Bodenhoff været en del af styr-
ken. Med stort engagement og danske byer og virksomheder i ryggen 
cykler Claus Bodenhoff og en trofast skare af cykelvenner Danmark 
rundt hver sommer for at indsamle midler til børn med kræft. Og det 
betyder meget for vores arbejde. For som selvstændig, privat fond er 
Børnecancerfonden 100% afhængig af donationer. Fonden finansierer 
størstedelen af den danske forskning i behandling af børnekræft, men 
støtter også børnene og deres familier direkte med psykologhjælp, 
rekreationsophold og legater. 

Støt Danmark Rundt Team Bodenhoff og bliv en del af styrken for børn 
med kræft.

Marianne Benzon Nielsen, direktør i Børnecancerfonden

Vores ambassadør, Mille Bløcher
Vores ambassadør i 2019 er 7-årige Mille 
Bløcher fra Ølstykke på Sjælland. Mille er 
netop blevet færdig med sin behandling, 
som har stået på siden hun var 4 år. I dag 
har Mille det godt og er et glad barn, som 
vi er glade for at kunne kalde ’ambassadør 
for Danmark Rundt Team Bodenhoff’. Her 
er hun sammen med sine forældre, Lill og 
Kim samt sin storebror Malte.

Flere børn overlever
“Siden 1995 har Børnecancerfonden givet 
mere en 240 mio kr. til dansk forskning i 
børnekræft. I samme periode er overle-
velsen for danske børn steget med knap 
20%”, siger Marianne Benzon Nielsen 
og fortsætter: ”Det viser, at vi kan gøre 
en reel forskel, når vi står sammen som 
en samlet styrke. Sammen kan vi sikre 
kræftsyge børn den bedste behandling, så 
flere overlever til et godt liv med de samme 
muligheder som deres jævnaldrende kam-
merater”.



ETAPE DATO AFGANG VIA MÅL KM LINK 
https://ridewithgps.com/routes/

 1 24. august START Skagen Sindal/Sæby Frederikshavn 102 29121516

2 25. august Rønde Ebeltoft Grenå 68 29121514

3 26. august Grenå Randers Tjele/Viborg 108 29121567

4 27. august Viborg Silkeborg Herning 84 29121612

5 28. august Herning Skjern  Varde 95 29121652

6 29. august Aabenrå Tinglev Uge Lystfiskeri 64 29121934

7 30. august Flensburg Sønderborg Universe/Als 63 29121887

8 31. august Ballerup Frederikssund MÅL Frederiksværk 57 29121674
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Du kan støtte direkte på vores konto hos Børnecancerfonden, 
Danmark Rundt Team Bodenhoff 2019 

Reg.nr. 4183 Konto: 11659837 eller MobilePay 585837


