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DANMARK RUNDT 2019 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 2 - MAJ 2019

PRESSEMØDE 
Torsdag den 9. maj startede 
som så mange andre dage 
i maj, nemlig med kulde og 
regnvejr. Men dagen skulle 
for os omkring Danmark 
Rundt Team Bodenhoff vise 
sig at være anderledes posi-
tiv, idet vi kl. 15 kunne holde 
pressemøde i byrådssalen på 
rådhuset i Frederiksværk.
Her havde borgmester 
Steffen Jensen påtaget sig 
værtsskabet for afviklingen 
af pressemødet. Borgmeste-
ren havde allieret sig med 
bagermester Helge Jørgen-
sen fra City Bakery, som le-
verede lækre kager til kaffen. 
Og på pressemødet skulle vi 

offentliggøre indsamlingsre-
sultatet til Børnecancerfon-
den for 2018.

Steffen Jensen bød velkom-
men og bekræftede kom-
munens glæde ved at kunne 
være en del af Danmark 
Rundt Team Bodenhoff, og 
både som vært og donor af 
et beløb til Børnecancerfon-
den. Steffen Jensen bekræf-
tede samtidig, at Halsnæs 
Kommune bakker op igen 
næste år. Steffen Jensen, som 
ser ud til at være i fin form, 
har også skrevet datoen den 
31. august i kalenderen. Her 
deltager borgmesteren på 

sidste etape af årets cykeltur 
fra Trio Biler i Ballerup til 
Nordtorvet i Frederiksværk.

På pressemødet havde vi for-
nøjelsen at fortælle lidt om 
cykelturen i 2018, som igen 
har været succesfuld med 
stop opbakning af masser af 
sponsorer. Samtidig var det 
en fornøjelse, at starte i Ska-
gen, toppen af Danmark, og 
afslutte etapen i Frederiks-
havn, hvor der var masser af 
arrangementer for børnene. 
Hele vejen rundt i Danmark 
blev vi mødt med udstrakte 
arme og det var en fornøjelse 
at møde de mange menne-

sker, som værdsatte vores 
velgørenhedsindsamling. 

Protektor, Kim Vilfort 
kunne sammen med 
styregruppen overræk-
ke det synlige bevis på 
det indsamlede beløb 
for 2018, som var på 
kr. 915.609,12.

Der har undervejs været 
store donationer, som 
f.eks. fra Sparinvest, som 
har taget Danmark Rundt 
Team Bodenhoff til sig som 
et CSR-projekt (Corporate 
Social Responsibility – socialt 
ansvar i virksomheden) og 
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igen opstillet indsamlings-
bøtter, og beløbet blev her 
på mere end 36.000 kroner. 
Vi har fået lavet et armbånd, 
som den anerkendte smyk-
kedesigner, Claus Scheelke, 
står bag. Armbåndet er solgt 
i mere end 450 eksemplarer.

På Als har man via forskel-
lige arrangementer, samt 
deltagelsen på cykelturen 
bidraget med mere end 
30.000 kr. Hos Naturmælk i 
Tinglev blev der afholdt en 

Charity-aften, hvor protekto-
rerne, Anders Dahl-Nielsen 
og Lasse Svan holdt et både 
underholdende og indholds-
rigt foredrag. Ved denne 
lejlighed deltog direktør i 
Børnecancerfonden, Mari-
anne Benzon Nielsen, med 
indlæg om vigtigheden 
for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff’s indsamling. Og 
med mange flere tiltag rundt 
i landet, nåede vi op på – sy-
nes vi selv – det flotte beløb 
til Børnecancerfonden.

har doneret 100.000 kroner. 
På Djursland blev der afholdt 
mange aktiviteter, og her 
samlede man mere en 70.000 
kroner sammen. 

Festivalarrangøren ”Vi Elsker 
90’erne” donerede 55.000 
kroner og for første gang 
blev der lavet en julekalen-
der, som Bäko Danmark og 
de danske håndværksbagere 
stod bag. Her blev donati-
onen på 200.000 kroner. På 
Scandlines-færgerne var der 

Alt i alt kan vi se tilbage på 
et fantastisk 2018 og vi må 
indrømme, at Danmark Rundt 
Team Bodenhoff har fået et 
flot fodfæste. Vi er samtidig 
glade for, at vore protektorer 
til enhver tid er klar til at slå et 
slag for vores velgørenheds-
projekt. Følgende protektorer 
står bag os: Gustav Wolter, 
Michael V. Knudsen, Lasse 
Svan, Henrik ’Store’ Larsen, 
Julie Berthelsen, Kathrine 
Heindal, Anders Dahl-Nielsen, 
Anders Bircow, Kim Vilfort, 

Sys Sørensen, Bäko fortæller om julekalenderen.

Direktør i Børnecancerfonden, Marianne Benzon Nielsen, takker for beløbet og fortæller hvor vigtig Danmark Rundt Team 
Bodenhoff er som partner.

Sys Sørensen, CEO Bäko lovede Marianne Benzon Nielsen, 
at man igen i 2019 står bag julekalenderen.
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Det vil også være Martin, 
som fremover hjælper os 
med at vedligeholde siden 
med alt det, som vi gerne vil 
formidle.

Som nævnt, er vi nu i gang 
med 2019 og ud over arrange-
menter rundt omkring i Dan-
mark, glæder vi os til at tage 
hul på vores cykeltur. Den 
får igen i år udgangspunkt 
i Skagen – med afgang den 
24. august og med ankomst 
til Frederiksværk i Halsnæs 
kommune den 31. august. 
Ruten kan ses på www.drtb.dk 
og tilmeldinger til turen kan 
ske ad samme vej.

Billeder: Frank Visler

Hans Lindberg, Charlotte 
Bøving og Jesper Skibby.

Vi har igennem de første 
fire år alene orienteret og 
informeret via vores face-
bookside ”danmark rundt 
team bodenhoff”. Men vi har 
også erfaret, at historikken 
på denne måde ikke følger 
helt med. Det har betydet, at 
vi har etableret en hjemme-
side, og vi er meget glade for 
og stolte over, at webdesig-
ner Martin Timm Holmstav 
har hjulpet os med denne 
hjemmeside, som hedder: 

                                                                               www.drtb.dk

Bernd Søndergaard, styregruppen fortæller om ruterne 
2019.

Vagn W. Sørensen, styregruppen fik en god snak med Kim 
Vilfort omkring ruterne i 2019, hvor Kim vil prøve at kom-
me med.

Poul Valbjørn, Intersport, som sammen med Craft står bag 
cykeltøjet og sponsor, Henrik Ditlev lytter interesseret på 
pressemødet.

Borgmester, Steffen Jensen,  tog flot og meget berørt imod 
familien Bløcher. ’Når man selv har børn, ved man hvad det 
betyder, siger Steffen Jensen’.

Claus Bodenhoff byde Mille Bløcher velkommen som 
ambassadør 2018. Mille havde taget sin familie med på 
pressemødet.
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STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2019 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016, 2017 og 2018.
Vagn W. Sørensen, tidligere servicechef på Team Rynkeby Vestsjælland og Team Rynkeby Holbæk. Har cyklet Danmark Rundt i 2015, 2016 og 2017.
Bernd Søndergaard, er ansvarlig for alt i det sydelige Danmark, og har ansvar for store dele af kommunikationen.
René Rasmussen, Nakskov, er vores kaptajn, og cyklede Danmark Rundt i 2016, 2017 og 2018.
Gert Christensen, Grenå, som står med ansvar for alt på Djursland. Var med på serviceholdet i 2016, 2017 og 2018.
Jeanett Westergaard, servicechef og holdets massør. Var med Danmark Rundt i 2017 of 2018.
Jan Nielsen, sanger, cyklede med Danmark Rundt i 2018. Per Lunderød cykler med for første gang i 2019.
Svend Siewattz cykler med for første gang i 2019. Er ansvarlig for vores træningsture.

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interesserede.
Abonnement tilsendes via e-mail. Se mere på facebook: danmark rundt 2018 Team Bodenhoff
Tilmelding til etaperne kan ske via: https://www.sportstiming.dk/event/6381
Redaktør: Claus Bodenhoff, Maagevej 15, 3300 Frederiksværk, mobil 21 68 20 68, e-mail: bodenhoff8@gmail.com
Grafisk arbejde udført af: HeiDisign, Heidi Abeline Jespersen


