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DANMARK RUNDT 2019 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 4 - AUGUST 2019

SNART ER VI PÅ VEJ DANMARK 
RUNDT MED TEAM BODENHOFF
Fredag den 23. august 
afholdes der som start på 
turen en foredragsaften på 
Hotel Herman Bang, hvor 
hele styregruppen samles 
for samtidig at gøre klar til 
turen. Denne aften vil der 
være foredrag ved Kim Vil-
fort, tidligere europamester 
i fodbold, Marianne Benzon 
Nielsen, Børnecancerfonden 
og Jesper Lundager, Spa-
rinvest. Susanna Bjørnager 
Nordentoft, Hotel Herman 
Bang og Claus Bodenhoff, 
Sparinvest byder velkommen 
til en forhåbentlig spænden-
de aften med en masse glade 
mennesker.

Lørdag den 24. august 
kører vi til Skagen, hvor vi fra 
Sparekassens Vendsyssels 
filial starter turen ned over 
Sindal og Sæby hvor vi besø-
ger Sparekassens afdelinger 
inden vi lander på Fiske-
torvet i Frederikshavn ved 
Sparekassen Vendsyssel.

Søndag den 25. august 
går turen fra Frederikshavn 
i bil til Rønde på Djursland. 
Her bliver vi sendt afsted på 
cyklerne mod Ebeltoft og 
Grenå af den lokale udvalgs-
formand, Riber Hog Anthon-
sen. Der er arrangeret flagal-
le i byen, som på festlig vis 

skoleelever, som ’stiger på 
cykeltoget’ på vejen det 
sidste stykke mod Tjele. Jan 
og Kirsten Meincke samt 
Ingeborg Gorst-Rasmussen 
står klar til at modtage os.

sender os afsted ind over det 
smukke Djursland. I Ebeltoft 
holder vi pitstop ved Kvickly. 
Herfra kører vi til Grenå, hvor 
vi afslutter turen ved Katte-
gat Centreret. Borgmester 
Jan Pedersen vil her stå klar 
og tage imod.

Mandag den 26. august 
cykler vi fra Kystvejens Hotel 
og Konferencecenter mod 
Randers, hvor vi har pitstop 
hos Gardin Lis på Neptunvej. 
Herefter cykler vi til Tjele, 
hvor Tjele Behandlingscen-
ter igen i år har gjort klar til 
at modtage os - formentlig 
sammen med en masse 

Dato Start Tidspunkt Mål Tidspunkt

23. aug. 
2019

Aftenarrangement Best Western Hotel 
Herman Bang                                                                                     

kl. 18.00

24. aug. 
2019

Sparekassen Vendsyssel, 
Sct. Laurentii Vej 33, 9990 Skagen

kl. 10.00 Fisketorvet v/ Tordenskjoldstatuen             
9900 Frederikshavn

ca kl. 15.00

25. aug. 
2019

Meny, Rønde Hovedgaden 49, 
8410 Rønde

kl. 11.45 Kattegat Centeret, Færgevej 4, 
8500 Grenå

kl. 16.00

26. aug. 
2019

Kystvejens Hotel og Konference Center - 
Kystvej 26 - 8500 Grenå

kl. 9.00 Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej 3, 
8830 Tjele

kl. 14.45

27. aug. 
2019

Andelskassen, Gravene 1 8800 Viborg kl. 8.30 Vestjysk Bank Dalgasgade 29 B , 
7400 Herning

kl. 14.15

28. aug. 
2019

Biblioteket i Herning Østergade 8, 
7400 Herning

kl. 9.30 Vestjysk Bank, Varde kl. 14.30

29. aug. 
2019

Sønderjysk Forsikring 
Jens Terp-Nielsensvej 13 , 6200 Åbenrå

kl. 9.30 Uge Lystfiskeri og Camping, 
Åbenråvej, 6360 Tinglev

kl. 15.30

30. aug. 
2019

Start Flensborg Rådhus / Rathausplatz 1, 
24937 Flensburg, Tyskland (HUSK PAS)

kl. 9.00 Universe / Mads Patent Vej 1, 
6430 Nordborg

kl. 15.30

31. aug. 
2019

Triobiler, Energivej 22, 2750 Ballerup kl. 9.00 Nordtorvet, 3300 Frederiksværk kl. 12.30
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Tirsdag den 27. august 
er vi inviteret til morgen-
hygge i Andelskassen i 
Viborg – vel nærmest som 
en tradition – hvorfra turen 
køres mod Silkeborg hvor 
vi holder pitstop hos Søren 
Andersen i butikken ’Kun Det 
Bedste’. Fra Silkeborg kører vi 
videre til Herning, hvor vi har 
ankomst i Vestjysk Banks filial 
på Dalgasgade. I skrivende 
stund er man ved at arrange-
re en foredragsaften på Hotel 
Eyde, hvor vi har base natten 
over.

Onsdag den 28. august 
starter turen ud fra Biblio-
teket i Herning. Det har vi 
prøvet før og det er altid en 
speciel og spændende måde 
at komme videre på.  Vi 
cykler direkte til Skjern Bank, 
som traditionelt byder på 
lidt mundgodt inden turen 
køres videre til Varde, hvor vi 
har ankomst ved ’Det Gamle 
Rådhus’. Herefter kører vi i 
bil til Uge Lystfiskeri hvor vi 

er inviteret til overnatning i 
hytterne i de smukke omgi-
velser hos Hans og Lisbeth 
Pedersen.

Torsdag den 29. august 
starter vi fra Sønderjysk 
Forsikring ved Røde Kro, hvor 
turen traditionelt køres til 3 
børnehaver i det sønderjy-
ske og naturligvis skal vores 
sponsor fra Naturmælk også 
have et besøg på vejen. 
Turen i det sønderjyske bliver 
nærmest en rundtur, og med 
spændende ophold under-
vejs. På turen vil en lang ræk-
ke elever fra den dansk-tyske 
efterskole cykle med os ind 
til Deutsche Nachschule 
Tingleff.

Fredag den 30. august 
starter vi på rådhuset i 
Flensburg, hvor politikeren, 
Stephan Kleinscmidt har in-
viteret os ind. Stephan cykler 
selv med på turen, og første 
pitstop er Union Bank i Flens-
burg. Efterfølgende cykler 

til Frederiksværk, hvor vi har 
opsamling ved Cirkle K. i 
Kregme. Turen op over Thors 
Bakke bliver med borgme-
ster Steffen Jensen i spidsen, 
som cykler med os ned 
igennem Nørregade, hvor vi 
modtages af bl.a. en spinnin-
gevent til fordel for Danmark 
Rundt Team Bodenhoff og 
ved musikunderholdning 
ved Georg Forchammer. På 
Nordtorvet tager City Bakery 
imod og sørger for sandwich 
og vand til alle der har cyklet 
med på sidste etape. Til 
lejligheden har City Bakery 
bagt ’Danmark Rundt Team 
Bodenhoff kager’ som sælges 
til fordel for vores velgøren-
hedsindsamling. Stoppe-
stedet Slusens Pølsevogn 
har valgt at donere 5 kr. pr 
pølse som sælges, så der er 
lagt op til en større fest, når 
vi ankommer samlet til en 
by der i forvejen afholder 
foreningernes dag, og som vi 
håber vi kan få et rigtig godt 
samarbejde omkring.

vi til Flensburg Handewitts 
kontor og her fra videre mod 
Sønderborg. På vejen cykler 
vi ind og hilser på Benniks-
gaard Golf Hotel inden turen 
går videre til Hotel Sønder-
borg Strand, hvor hoteldirek-
tør Helle Miang tager imod.  
Turen fortsætter til rådhuset 
i Sønderborg, hvor Stephan 
Kleinsmidt igen har inviteret 
os inden for. Vi afslutter vores 
besøg i Sønderborg hos Bro-
ager Sparekasse og kører det 
sidste stykke til Universe på 
Als, som har bidraget med en 
børne-gæstebillet til Univers 
i forbindelse med hver ene-
ste trykte julekalender i 2018. 
Et samarbejde der glædelig-
vis fortsætter i 2019.

Lørdag den 31. august 
er vi – ALLE der cykler med 
på sidste etape – inviteret til 
morgenmad hos Trio Biler 
i Ballerup. Her fra køres der 
til Lynge, hvor vi er invite-
ret på pitstop hos United 
Cykling inden vi fortsætter 

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
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Danmark Rundt 2019 
Team Bodenhoff er en na-
turlig del af kapitalforvalte-
ren Sparinvest og det skyldes 
ikke mindst, at hele ideen 
om at hjælpe kræftsyge børn 
kom fra Claus Bodenhoff, der 
er ansat i Sparinvest igen-
nem de seneste 15 år. 

Når Sparinvest støtter 
projektet både med 
direkte midler og den 
store indsats fra Claus 
Bodenhoff skyldes det 
også, at det passer ind 
i alle dele af virksom-
hedens værdisæt, der 
handler om Gåpåmod, 
Omtanke, Ordentlig-
hed og Nærvær. 

Sparinvest har besluttet at 
tage Danmark Rundt Team 
Bodenhoff ind som en del 
af dets arbejde for virksom-
hedens sociale ansvar eller 
såkaldt CSR-politik. Dermed 
bliver sponsoratet en endnu 
mere integreret del af Spa-
rinvest.

Sparinvest blev etable-
ret som Danmarks første 
børsnoterede investe-
ringsforening i 1968 og 
har siden udviklet sig til et 
internationalt kapitalforvalt-
ningshus. Sparinvest ejes i 
dag af over 60 pengeinsti-
tutter, forsikringsselskaber 
og pensionskasser og kan 
nærmest sammenlignes med 
et andelsselskab. De mange 

ene og alene tjene det for-
mål at skabe et fordelagtigt, 
risikojusteret afkast til vores 
investorer.

Sparinvest er meget fokuse-
ret på at investere ansvarligt 
og vi kigger derfor nøje på en 
investering inden den foreta-
ges. Her ser vi på miljømæssi-
ge, sociale og ledelsesmæssi-
ge forhold, der også er kendt 
under betegnelsen ESG. Når 
investeringen er foretaget 
følger vi den løbende og 
vi er aktive ejere af vores 
værdipapirer, hvor vi gennem 
dialog og kommunikation 
med selskaberne både søger 
at øge værdiskabelsen og 
samtidigt påvirke adfærden i 
en ansvarlig retning.

aktionærer i Sparinvest er 
således gået sammen om et 
fælles kapitalforvaltnings-
selskab som et modspil til 
de store finansielle spillere, 
så selv de mindste penge-
institutter kan tilbyde deres 
kunder produkter, der svarer 
til det de store tilbyder.

Sparinvest tilbyder investe-
ring inden for nogle udvalgte 
områder og arbejder med få 
kernestrategier, der er gen-
nemtestede og allerede har 
vist deres værd. Vores faste 
kurs betyder, at man aldrig 
vil se os oprette nye produk-
ter, hver gang en ny trend 
dukker op. Vores produkter 
skal ikke være spændende 
for nyhedens skyld. De skal 

SPONSORATET 
ER EN INTEGRERET
DEL AF SPARINVEST

Salgschef
Jesper Lundager, 
Sparinvest, 
deltager på 
hele turen. 
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Sangen ’Som en vinder’ 
handler om at turde nyde 
livet og vende tilbage 
til et normalt liv efter sin 
sygdom. Nogle mennesker 
lider under en form for 
skyldfølelse over at have eller 
have haft en kræftsygdom. 
Det er med til at gøre folk 

Alle gode kræfter samler 
sig om årets tur i Danmark 
Rundt- Team Bodenhoff, 
både dem der cykler for 
den gode sag og de mange 
sponsorer som på hver sin 
måde yder betydningsfulde 
bidrag. Cykelturen involve-
rer både unge og gamle, de 
der cykler meget og de der 

EN HJERTESAG

mere syge. Så sangen er en 
tilskyndelse til at 
tage kampen op mod sit 
eget mindreværd og nyde 
livet igen.

Sangen er skrevet af Jan 
Nielsen til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, og sammen 

med BandetDanmark har Jan 
indspillet den. Jan Nielsen 
cykler selv med på turen 
rundt i Danmark fra den 24.-
31. august og støtter således 
op omkring indsamlingen til 
fordel for børn med kræft og 
deres familier.

EN SANG FOR
SAGEN

    

 TIL FORDEL FOR BØRNECANCERFONDEN 

SOM EN VINDERBandetDanmark
BANDETDANMARK

DANMARK RUNDT 2019

ikke cykler så ofte, men som 
gerne vil være med her. Det 
ligger os meget på sinde at 
sikkerheden omkring selve 
cykelturen er helt i top, der-
for kører alle naturligvis med 
cykelhjelm. 

I år har vi takket været Len-
nart fra Heart2Start i Hillerød, 

som er leverandør af hjerte-
startere, fået mulighed for at 
have en hjertestarter med på 
hele turen.

Det glæder os naturligvis at 
indsamlingen er en hjertesag 
ikke bare for cyklisterne men 
også vores mange sponsorer.
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Industriparken 1 · 6360 Tinglev
Tlf. 73 64 30 00 · E-mail: lhn@lhn.dk

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Uge Lystfiskeri
Camping & Fodboldgolf

Åbenråvej 95 · Uge · DK-6360 Tinglev · Tlf.: +4574 64 44 98 · Fax:+4574 64 44 48
www.uge-lystfiskeri.dk  · E-mail: uge@mail.dk

PRØV
EN TUR GENNEM
MAJS-LABYRINTEN

KOM OG VÆR MED TIL

MOTIONSARRANGEMENT
for medarbejdere
Sommerferien er næsten overstået og vi vil gerne inviterer til en motionsaften 
for virksomheder og deres medarbejdere.
Nu har I chancen for at komme ud og gå og snakke med kollegerne og andre medarbejdere.
Hans Petersen fra Uge Lystfiskeri tilbyder samme aften mulighed for at prøve 
fodboldgolf og minigolf.

TIDSPUNKT

Tirsdag den 3. september 2019 kl. 16.45
VI MØDES
Hos Uge Lystfiskeri, Åbenråvej 95, 6360 Tinglev ved Hans Petersen 

PROGRAM
kl. 16.45 Vi mødes ved butikken - alle deltagere får udleveret en goodiebag
kl. 17.00 Velkomst og holdinddeling - de første slippes løs i majslabyrinten
kl. 18.30 Buffetbussen er klar med helstegt pattegris samt salatbar

PRIS

195,- kr. pr. person 
(inkl. helstegt pattegris, salater samt én vand eller øl)
Flere drikkevarer kan købes på stedet
(Vi tilbyder at sende regninger til virksomheden efter arrangementet)

TILMELDING
Tage Hansen, tlf. 73 64 30 33, tah@lhn.dk. Senest den 29. august.

Kom i form - få et godt humør og vær med til at støtte en god sag.
Overskuddet går til Børnecancerfonden.
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Den tidligere fodboldspiller, 
Søren Busk, som blandt an-
det spillede på det populære 
landshold ved VM slutrunden 
i Mexico tilbage i 1986 har i 
en årrække arbejdet i SELECT 
Sport. 

Søren og Claus Bodenhoff 
har et rigtig godt venskab 
fra de mange Stjerneholds-
kampe, som de har spillet 
sammen. Og det er derfor 
dejligt, at Søren og SELECT 
Sport igen i år har bakket op 
og doneret 160 drikkedunke, 
som kommer til sin ret på 
vores vej rundt i Danmark.

SELECT 
SPORT

Igen i år støttes vi af hånd-
boldklubben SG Flensburg 
Handewitt, som i sæsonen 
2018/2019 for andet år i 
træk vandt det tyske me-
sterskab.

Vi besøger Flensburg Han-
dewitt på vores tur den 30. 
august, hvor vi starter på 
rådhuset i Flensburg.

DE TYSKE HÅNDBOLDMESTRE
STØTTER IGEN DANMARK 
RUNDT TEAM BODENHOFF
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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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Sidinge Gårdbutik i Ods-
herred, (www.sidinge.dk )
har støttet os i alle 5 år med 
’vores vigtige morgendrå-
ber’, som vi indtager hver 
morgen på vores tur rundt i 
landet. Vagn W. Sørensen fra 

vores styregruppe var forbi 
Mogens Bentsen og modtog 
her en portion af disse vidun-
derlige dråber saft, som i 
talemåde kaldes EPO – egen-
produktion Odsherred.

”EPO” TIL 
CYKELHOLDET

Vil du også cykle side om 
side med Nordens sejeste 
kvindelige solo-cykelryt-
ter, 44-årige Elin Starup?

Hun er netop kommet hjem 
fra Amerika, hvor hun som 
første danske og nordiske 
kvinde cyklede det meste af 
verdens hårdeste cykelløb 
Race Across America.
Hun cykler med os og dig i 
finale-etapen af sponsorlø-
bet Danmark Rundt Team 
Bodenhoff fra Ballerup til 
Frederiksværk lørdag den 
31. august.

Pengene går til at støtte 
Børnecancerfonden, en sag 
vi hos Trio Biler har et særligt 
nært forhold til.
For vore kunder betaler vi de 
150 kroner for deltagelse i 
velgørenhedsløbet og giver 

morgenbrød, hygge og en 
skøn cykeltur på cirka 57 km 
med afgang fra Trio Biler på 
Energivej 22 i Ballerup.
Vi er forvænt med at en 
række af Danmarks historiske 
cykelrytternavne fra tidligere 
store cykelbedrifter også 
kører med os.

Læs mere og tilmeld dig her: 
https://www.triobiler.dk/
nyheder/vi-betaler-dig-for-
at-cykle

 De bedste hilsner,

TRIO BILER

MÅ VI KØBE DINE BEN EN DAGS TID?
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På selve ankomstdagen til 
Frederiksværk, og på den af-
sluttende etape for Danmark 
Rundt Team Bodenhoff bliver 
der på torvet afholdt en 
spinning event, hvor en lang 
række virksomheder allerede 
har meldt sig ’på banen’. 

Uden for Sparekassen Sjæl-
land, sidder der 3 motionister 
fra Frederiksværk cykelklub 
klar til at træde i pedalerne 
fra kl. 09.30 – 12.30. Mange 
virksomheder har budt ind 
og givet tilsagn om at støtte 
denne event på den sidste 

dag, og donerer fra et evt. 
fast beløb til 10 kr. pr cyklet 
kilometer i de 3 timer, som 
eventen varer. Det er helt frit 
hvor meget man ønsker at 
donere. 

Skulle man være in-
teresseret, og endnu 
ikke har meldt sig 
som sponsor, så kan 
man kontakte vores 
styregruppemedlem, 
Per Lunderød på 
tlf. 21 13 12 17 
eller på mail: 
bali-bob@youmail.dk

Sparekassen Sjælland, CarPe-
ople, Restaurant Ban Phai og 
Stoppestedet Slusen.

Udover at deltage ved 
vores spinningevent den 31. 
august, har Frederiksværk 
Motionscykelklub valgt igen 
i år at cykle til Trio Biler i 
Ballerup, for dér at cykle med 
hele holdet tilbage til slut-
destinationen på Nordtor-
vet i Frederiksværk, hvilket 
glæder os meget.

Alle kan være med, og det er 
ikke nødvendigvis at sponso-
rerne kommer fra Frederiks-
værk. 

Senest har Union Bank i 
Flensburg og Sønderjysk 
Forsikring meldt sig, som i 
skrivende stund står sammen 
med følgende virksomheder 
i Frederiksværk: Shop 19, 
Skjold Burne, Nordsjö, Ga-
rant, S.P. Løkke, Generalens 
Bar, Nørregaard, Blomster 
Caféen, Nordcentret, Glar-
mesteren, Charlies Café og 
Steakhouse, Brillecentrum, 

SPINNINGEVENT PÅ SLUTDAGEN

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.



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 sydlige 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 og 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.
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