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ÅRETS LIONS PRIS 2019 
GIK TIL DANMARK RUNDT 
TEAM BODENHOFF

DANMARK RUNDT 2019 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 3 - AUGUST 2019

På Krudværks Festivalen den 
12. maj, var Claus Bodenhoff 
blevet bedt om at møde 
frem for at modtage årets 
Lions Pris i Frederiksværk. 

Det var en smuk dag, og 
masser af mennesker var 
mødt frem til denne store 
begivenhed i Frederiksværk. 
Foran scenen sad masser af 
mennesker, som måske først 
og fremmest var mødt op for 
at lytte til det efterhånden 
lokale musikikon, Billy Cross. 

Det er en pris som vi er me-
get stolte over at modtage, - 
ikke mindst fordi det er vores 
første pris nogensinde, sagde 
Claus blandt andet i sin tak-
ketale til Lions Frederiksværk 
og de mange fremmødte.

Ved overrækkelsen, sagde 
Gunnar Neilsen fra Lions 
følgende:

’’Vi har i Lions i år besluttet at prisen skal gå til Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff, som cykler penge ind til 
børnecancerfonen. Danmark Rundt starter i Skagen 
24. august og slutter i Frederiksværk den 31. august 
omkring kl. 12.30 på Nordtorvet. 

Jeg var med til deres reception den 12. maj hvor man 
afslørede, at man havde indsamlet 915.000 kr. til 
Børnecancerfonden, som blev overrakt til Børnecan-
cerfondens direktør, Marianne Benzon Nielsen. Det var 
rigtig flot. Vi håber med Lions bidrag, at vi kan komme 
endnu højere op i 2019’’.
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Du kan møde vores ambas-
sadør, Mille Bløcher, når vi 
på årets sidste etape den 31. 
august møder op kl. 08.00 til 
et festligt dækket morgen-

bord hos Trio Biler i Ballerup. 
Her vil Mille møde frem med 
sin familie, og på den måde 
vil på den måde være en 
del af sidste etape Danmark 

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 kamme-
rater’’.

Rundt Team Bodenhoff 2019. 
Og når vi kommer til Frede-
riksværk omkring kl. 12.30, 
vil Mille og hendes familie 
igen være til stede for at tage 
imod cykelholdet. 

Mille er i dag 6 år, og er 
netop blevet færdig med sin 
behandling som kræftpa-
tient. Hun er nu et glad barn, 
som vi er meget stolte over 
at have med os som vores 
ambassadør, for det som vi i 
bund og grund indsamler til, 
nemlig børn med kræft og 
deres familier.

”Siden 1995 har Børnecan-
cerfonden givet mere end 
240 mio. kr. til dansk forsk-
ning i børnekræft. I samme 
periode er overlevelsen for 
danske børn steget med 
knap 20%”, siger direktør 
for Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon Nielsen 
og fortsætter: ’’Det viser, at 

MØD VORES AMBASSADØR
MILLE BLØCHER

Mille sammen med hendes familie, storebror Malte og 
hendes forældre Lill og Kim.

KØB EN T-SHIRTOG STØT
BØRNECANCERFONDEN
T-shirten koster kr. 150,-
Team Bodenhoff donerer kr. 29,- pr. solgte 
T-shirt til Børnecancerfonden.

T-shirten kan købes hos: 
Teamsportkbh@intersport.dk



3

Igen i år, har vi indgået et 
fantastisk samarbejde med 
Naturmælk/Øllingegaard, og 

Danmark Rundt Team Bo-
denhoff (Djursland) har i år 
indgået et samarbejde med 
Grenaa Chokolade, som 
ejes af Raymund Møller.

Et team på seks glade og 
positive mennesker mødte 
op søndag den 9. juni 2019, 
hvor vi i samarbejde med 
Raymund fik produceret 400 
stk. marcipanhjerter, som 
alle blev overtrukket med 
lækker chokolade og drysset 
med frysetørret hindbær. 
Hele opgaven foregik med 
sjov og spas, samt masser af 
kaffe – og til et godt formål.

vi glæder os til på vores tur 
rundt i det danske landskab, 
til også at besøge Natur-

Marcipanhjerterne er blevet 
solgt for 20 kr. stykket, 
hvoraf ca. 14.75 kr. går 
til Danmark Rundt Team 
Bodenhoff. Allerede efter 3 
dage, har vi solgt over 200 
stk., og i skrivende stund kan 
det meddeles, at der nu er 
totalt udsolgt.

Efterspørgsel kommer man-
ge steder fra, og i Frederiks-
værk er der efterspørgsel 
om mulighed for at sælge 
Marcipanhjerterne. Det hå-
ber vi lader sig gøre, når/hvis 
vi laver en ny produktion?
Vi har også talt om mulig-

muligheden for at komme på 
et af deres mælkekartoner i 
sommerens 3 måneder.

Kim Vilfort, protektor 
for Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, 
overrækker direktør 
i Børnecancerfonden, 
Marianne Benzon 
Nielsen det flotte 
beløb.

mælk i Tinglev. Omkring 
samarbejdet indgår igen 

heden for lave en ny aftale 
med Grenaa Chokolade til 
efteråret, som f.eks. kunne 
være chokoladekugler til de 
kolde vintermåneder, så man 
har lidt lækkert til kaffen 
eller den varme chokolade?

TAK FOR 
SAMARBEJDET, 
SKAL DET LYDE 
TIL GRENAA 
CHOKOLADE

NATURMÆLK
SAMARBEJDER MED 
TEAM BODENHOFF

GRENÅ CHOKOLADE HAR LAVET 
ÅRETS CHOKOLADEHJERTE

Vi cykler igen i år 
Danmark Rundt 

- et privat initiativ til 
fordel for 

Børnecancerfonden
Gør som os! Støt os og 

vær med til at give fami-
lier med kræftramte børn 

et lille lyspunkt i hver-
dagen. Alle bidrag går 

ubeskåret til 
Børnecancerfonden

Du kan støtte på vores konto hos 

Børnecancerfonden 
Danmark Rundt 2019

4183 11 65 98 37
eller

MOBILEPAY
58 58 37
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Man kan ikke cykle fra sor-
gen over at have mistet sin 
9-årige datter til kræft. Men 
man kan gøre det til sin hjer-
tesag at skabe håb for andre 
familier med kræftramte 
børn ved at samle penge ind 
til arbejdet i Børnecancer-
fonden. Og dét skaber glæde 
midt i sorgen.

Det oplever Jimmy Hase-
mann og hans familie, der 
mistede deres datter Astrid 
til kræften for fem år siden. 
På hendes dødsleje lovede 
Jimmy og hans hustru Maria 
Astrid at støtte kampen mod 
kræft, og det har de gjort lige 
siden.

PÅVIRKER
KOLLEGER

Jimmys hjertesag har påvir-
ket hans 40 kolleger hos Trio 
Biler i Ballerup og Brøndby, 
som derfor igen i år sponso-

rerer finale etapen for Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff 
på cykelruten fra Ballerup til 
målstregen i Frederiksværk. 
Nissan- og Mitsubishi-for-
handleren er efter ansættel-
sen af Jimmy Hasemann ble-
vet mere og mere involveret 
og har de seneste år bidraget 
økonomisk og praktisk til 
sponsorløbet Danmark 
Rundt.

Trio Biler giver morgenmad 
til alle deltagere inden fina-
leetapen og tilbyder også at 
betale sponsorbilletten for 
alle, som har lyst til at cykle 
med. 

- Prisen på de 150 kroner 
giver vi gerne for at få så 
mange ben som muligt ud 
at cykle for vores hjertesag. 
Det er altid en hyggelig dag, 
som vi alle sammen ser frem 
til, siger Line Andersen, der er 
HR- og kommunikationschef 
hos Trio Biler.

at her også skal være plads 
til at være menneske, at have 
følelser – at være ked af det, 
i sorg.

– Vi har en aftale med Jimmy 
om, at hvis der er dage, som 
er svære – for eksempel 
Astrids dødsdag og fød-
selsdage – så holder han fri. 
Jimmy er en dygtig medar-
bejder, og fordi han føler sig 
tryg ved, at vi har forståelse 
for hans situation, så går det 
ikke ud over hans opgaver 
hos os. Han kan tage den 
frihed, han skal have, og vi 
bakker 100 procent op om 
ham, hvis han har brug for 
at tage hjem, fortæller Line 
Andersen fra Trio Biler.

Den 25. august, midt i årets 
Danmark Rundt, ville Astrid 
være fyldt 14 år. Trio Biler 
cykler for at ære hendes min-
de og skabe håb for alle fa-
milier med kræftramte børn. 
Lige som Astrid ønskede det 
på sit dødsleje.

FINALEETAPEN 
KØRES FRA TRIO 
BILERS AFDELING 
PÅ ENERGIVEJ 22 
I BALLERUP
LØR. 31. AUGUST. 

Der serveres gratis 
morgenmad fra kl. 
8.00 inden afgang 
mod mål i Frederiks-
værk. Distancen er på 
57 km. Tilmelding kan 
ske på tlf. 39 53 54 04.

HJERTESAG
ÅRET RUNDT

I sommermånederne er der 
fokus på sponsorløbet indtil 
august, men resten af året 
er det også tilladt at tale om 
sorg og det at miste nogen 
i sit liv.

- Vi har flere medarbejdere, 
der har mistet - også deres 
børn. Vi stiller os til rådighed, 
hvis det er noget medarbej-
derne har behov for at tale 
om. Det er legalt at tale om 
vores ”engle”.

– Da vi ansatte Jimmy, vidste 
vi godt, at han og hans 
hustru Maria havde mistet 
deres datter et halvt års tid 
før. Han talte åbent om det 
allerede ved jobsamtalen, 
og vi gjorde klart for ham, 
at han her hos os ville møde 
forståelse for, at han kan 
have det svært, fortæller Line 
Andersen.

– Vi forventer ikke, at vores 
medarbejdere, som har 
mistet, ”kommer videre”. Det 
gør man ofte ikke, hvis man 
har mistet et barn. Men vi vil 
gerne bidrage til, at de kan 
lære at leve med det, der er 
sket, forklarer hun. 

PLADS TIL SORGEN

Ledelsen hos Trio Biler består 
af kvinder, hvilket er højst 
usædvanligt i bilbranchen.
Både den administrerende 
direktør og HR- og kommuni-
kationschefen er kvinder.
– Måske er det medvirkende 
til, at vi har så stor fokus på, 

CYKLER FOR ASTRID
DEN 31. AUGUST 
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Vi cykler i samlet flok med en 
række af Danmarks kendte 
cykelryttere.

Det lyder måske mærkeligt, 
at vi som bilfirma vælger 
at betale folk for at stille 
bilerne og tage cyklen. Men 
Børnecancerfonden er vores 
hjertesag, og denne dag 
har en særlig plads i vores 
hjerter.

Du får ikke selv de 150 
kroner, som det koster at 
deltage i løbet, dem giver vi 
til arbejdet for de syge børn.

Du får til gengæld god mor-
genmad hos Trio Biler inden 
afgang, et godt fællesskab 

I forbindelse med vores sam-
arbejde med Craft og Inter-
sport vedrørende cykeltøjet, 
er det nu blevet muligt – så 
længe lager haves – at købe 
encykel tricot som den hele 
holdet cykler rundt med på 
turen rundt i Danmark. Cykel 
tricot’en koster 400 kr. og kan 
købes så længe lager haves. 

Bestilling skal ske til: 
bodenhoff8@gmail.com 

og en skøn cykeltur på 57 
km. for de voksne eller 12. 
km. for børnene.

Og du kan trumfe det hele 
med glæden over, at du med 
din deltagelse hjælper og 
støtter syge børn og deres 
familier.

Det er 4 år i træk, vi er spon-
sor for Team Bodenhoff, der 
cykler med i Danmark Rundt 
og samler penge ind. Det er 
i årenes løb blevet til over 
50.000 kroner fra Trio Biler til 
Børnecancerfonden.

Ud over at betale deltagel-
sen for alle, der ønsker at 
cykle med, har Trio Biler også 

løb via MobilePay på 585837 
til Team Bodenhoff Danmark 
Rundts konto hos Børnecan-
cerfonden. 

Vil du stille dine cykelben til 
rådighed, så siger vi mange 
tak for at hjælpe os med at 
hjælpe Børnecancerfonden. 

 De bedste hilsner,

TRIO BILER

gennem årene sponseret 
følgebiler til Team Bodenhoff 
og deres sponsorcykelløb 
Danmark Rundt.

I år bidrager vi igen ved at 
stille en varebil til rådighed 
for løbets stifter, Claus Bo-
denhoff, og hans team under 
hele Danmark Rundt.

Vil du bidrage, så betaler 
vi gerne for din deltagelse 
og dine cykelben med en 
sponsorbillet til 150 kr. på 
turen lørdag 31. august. Hele 
familien kan være med.

Kan du ikke selv cykle med 
os, så har du mulighed for at 
støtte ved at overføre et be-

IGEN I ÅR BETALER 
TRIO BILER DERES KUNDER 
FOR AT CYKLE MED

MULIGHED FOR KØB AF ÅRETS
CYKELTRICOT
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På turen rundt i Danmark, 
og når vi kommer til Her-
ning, skal vi her overnatte 
på byens bedste, Hotel Eyde. 
Hotellet har igennem de 
seneste 4 år været en super 

god samarbejdspartner 
for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff, og har taget 
fantastisk imod os med 
både mad og overnatning. 
I øjeblikket arbejdes der på 

og høre nogle spændende 
foredrag. Det hele med det 
formål at samle midler ind 
til Børnecancerfonden. Det 
fortæller vi mere om i det 
næste nyhedsbrev.

at lave en foredragsaften 
på hotellet den 27. august 
i samarbejde med Vestjysk 
Bank og Herning City, hvor 
vi ankommer til Herning. Her 
vil man kunne købe Tapas 

HOTEL EYDE, HERNING EN GOD 
SAMARBEJDSPARTNER

 

 

Kontakt os på 9722 1800 eller på info@eyde.dk 
Se meget mere på vores hjemmeside 

www.eyde.dk 
 

         

 
 

 
 

Bo & spis på Best Western Plus Hotel Eyde og spil på de bedste baner i de smukkeste omgivelser 
 

2 dages ophold kun 1095,- DKK per person i dobbeltværelse* 3 dages ophold kun 1495,- DKK per person i dobbeltværelse*
Pakken indeholder:     Pakken indeholder:

 
 
 
 

4   Golfophold på Best Western Plus Hotel Eyde i Herning 
Spil banerne: Herning-, Trehøje-, Ikast-, Holstebro-, Storådalens- eller Silkeborg Ry Golfklub 

STØT
BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 585837 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: 
REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837
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Konkurrence
Vind 1 stk.

Principia MTB

til en værdi af

10.999,- kr. 

Pris pr. lod 100,- kr.

Der sælges max 500 lodder.

Lodtrækning sker når alle 

lodder er solgt - eller senest 

den 1. december. Vinderen 

får direkte besked.

Sponsor:

Vinderød Skov 3, 3300 Frederiksværk, 

Telefon 55 34 55 02 

Pengene går ubeskåret til 

at hjælpe børn med kræft 

via Børnecanerfonden.
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Det er muligt at cykle med 
på én etape eller bare dele af 
en etape, hvis du har lyst og 
mulighed. Her er der ingen 
regel for dit cykeltøj og/
eller cykel, bortset fra at du 
skal kunne cykle omkring 20 
km/t. Sidst, men ikke mindst, 
så er det vigtigt at du cykler 
med hjelm.

For at deltage skal du donere 
kr. 150,- pr. etape og hver en 

krone går ubeskåret til børn 
med kræft og deres familier.

Du kan tilmelde dig her:  
www-sportstiming.dk/
event/6381

Vi er i øjeblikket ved at under-
søge overnatningspriser, hvis 
man har lyst og mulighed for 
at cykle med mere end én eta-
pe. Vi er i dialog med de for-
skellige overnatningssteder, 

Det vil du kunne læse mere 
om meget snarest, både på 
vores facebook, men også 
på:

www-sportstiming.dk/
event/6381

så ønsker du at køre med på 
mere end én etape, så kontakt 
hotellet og fortæl du er med 
på turen rundt i Danmark 
med Team Bodenhoff. Så vil 
du kunne få et godt tilbud 
på overnatningen, som sker 
på følgende hoteller: Hotel 
Herman Bang, Frederikshavn, 
Konferencecenter, Grenå, 
Palads Hotel, Viborg, Hotel 
Eyde, Herning, Uge Lystfiskeri 
og Camping, Tinglev.

HVORDAN TILMELDER JEG MIG
CYKELTUREN 2019?

STØT BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 585837 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837



9

VI SENDER EN HJERTEVARM OG STOR TAK 
TIL VORE LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE: 

Protektorer 
Kim Vilfort, fodboldspiller, Lasse Svan, 

Michael V. Knudsen, Hans Lindberg & Anders Dahl 
Nielsen, håndboldspillere, Anders Bircow, skuespiller 

samt Charlotte Bøving, læge

HOVEDSPONSOr 2018: SPArINVEST OG STOrSPONSOrEr bEHANDlINGScENTEr TJElE & AUTOMESTErEN

SPONSORER TIL ARRANGEMENTET

www.sparv.dk

·  DIN TRYKSAG H
E

R
  ·

START DIN TRYKSAG HER
TRYKSAGER   |   ALT TIL UDSTILLINGEN   |   PROFILBEKLÆDNING

REKLAMEARTIKLER   |   MERCHANDISE
Ellehammervej 4  |  9900 Frederikshavn 

Telefon 9848 2888  |  sal@sal.dk  |  www.sal.dk

Denne billet er trykt og sponsoreret af

Protektorer 
Kim Vilfort, fodboldspiller, Lasse Svan, 

Michael V. Knudsen, Hans Lindberg & Anders Dahl 
Nielsen, håndboldspillere, Anders Bircow, skuespiller 

samt Charlotte Bøving, læge

HOVEDSPONSOr 2018: SPArINVEST OG STOrSPONSOrEr bEHANDlINGScENTEr TJElE & AUTOMESTErEN

FAMILIECYKELTUR: 13 KM

PRIS FOR 
DELTAGELSE KR. 100.-

CYKELTUREN: 102 KM 

PRIS FOR 
DELTAGELSE KR. 135.-

TILMELDING PÅ  SPORTSTIMING.DK/EVENT/6381

STØT OP OMKRING VORES PROJEKT TIL FORDEL FOR BØRNECANCERFONDEN
OG TILMELD DIG TIL EN AF VORES TURE

OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET TIL BØRNECANCERFONDEN

PROGRAM UDDRAG:
KL. 10.00:  VELKOMSTTALE V/ BORGMESTER 

BIRGIT HANSEN OG DIREKTØR I 
BØRNECANCERFONDEN MARIANNE 
BENZON NIELSEN

KL. 10.10:  CYKELTUREN SÆTTES I GANG AF 
TEAM BODENHOFF, SPAREKASSEN 
VENDSYSSEL, SKAGEN

FØRSTE DEPOT MED FORPLEJNING ”SANDWICHS, 
FRUGT MV.”: SPAREKASSEN VENDSYSSEL, SINDAL

ANDET DEPOT MED FORPLEJNING ”HINDBÆRSNITTER 
OG KAFFE”, SPAREKASSEN VENDSYSSEL, SÆBY

KIG FORBI DER VIL VÆRE FORSKELLIGE AKTIVITETER,
KONKURRENCER OG DU KAN MØDE REPRÆSENTANTER

FRA SPAREKASSEN VENDSYSSEL

KL. 13.00:  FAMILIERUTEN SÆTTES I GANG AF TEAM 
BODENHOFF, SPAREKASSEN VENDSYSSEL, SÆBY

CA. KL. 13.30 
-15.00:  MOTIONSCYKLISTERNE ANKOMMER TIL 

MÅLOMRÅDET

MÅLOMRÅDE: FISKETORVET V/ TORDENSKJOLDSSTATUEN I FREDERIKSHAVN

VELKOMMEN TIL 
VELGØRENHEDS-CYKELTUR

MOTION OG CYKELTUR FOR HELE FAMILIEN 

LØRDAG DEN 24. AUGUST 2019

I FREDERIKSHAVN
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Køkken & Bad
HILLERØD

Virksomheder der støtter DR2019

BROGAARDS BAGERI
...brød alle kan lí 

Centerpladsen 5     Tinglev    Tlf. 74 64 40 09

SI
D

IN
G

E 
GÅRDBUTIK & FRU

G
TPLANTAGE ·

FREDERIKSVÆRK

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, har været med på Serviceholdet på Team Rynkeby Vordingborg 2012, 2013 og Servicechef på Team Rynkeby Holbæk i 2014. 
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. Bernd cyklede med på hele ruten i 2018.
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


