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DANMARK RUNDT 2019 TUREN TIL FORDEL FOR

NYHEDSBREV NR. 5 - NOVEMBER 2019

Fra venstre ses Mark Strudal, Kim Vilfort, Anders Bircow, Steffen Jensen, Claus Bodenhoff. 
Jan Nielsen, Per Lunderød på vej ned igennem Nørregade, Frederiksværk.

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

TILBAGEBLIK PÅ DANMARK 
RUNDT MED TEAM BODENHOFF 
TUREN 2019
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ETAPE 1
Danmark Rundt 2019 Team 
Bodenhoff startede den 24. 
august kl. 10.00 ved Spare-
kassen Vendsyssels afdeling 
i Skagen, hvor borgmester 
Birgit Hansen holdt en flot 
og nærværende tale, inden 
Birgit sendte det 53 mand 
store felt af sted mod Sæby. 
Her holdt vi pitstop ved 

Sparekassen Vendsyssel, som 
bød på sandwich og hind-
bærsnitter.

Turen fortsatte til Spare-
kassens afdeling i Sindal, 
og ligeledes her blev vi flot 
modtaget med hindbærsnit-
ter, kaffe, vand mv.

En kold øl på bagsmækken 
senere på dagen var til-
stræbt. Kim Vilfort, Marianne 
Benzon Nielsen og Kurt El-
megaard sagde ’tak for i dag’ 
og kørte tilbage til Sjælland, 
og vi andre gjorde klar til at 
fortsætte turen dagen efter 
kl 12.00 til Rønde på Djurs-
land.

Turen til Frederikshavn blev 
nærmest en paradekørsel, og 
efter at have cyklet 102 km. 
blev vi budt på hapsdog ud 
for Sparekassen Vendsyssels 
afdeling i Frederikshavn, 
hvor også de sidste rester 
fra et ‘overflødighedshorn’ af 
lækre sager dagen igennem 
blev indtaget.

God stemning på cyklerne fra Skagen til Frederikshavn.

Piststop hos vores sponsor Sparekassen Vendsyssel.

Borgmester Birgit Hansen er klar til at 
sende Kim Vilfort og hele holdet af sted.
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ETAPE 2
Dagen startede i Frederiks-
havn, og efter et solidt mor-
genmåltid kørte vi i 3 biler til 
Rønde.

Her mødte vi en række rytte-
re samt en repræsentant fra 
Meny i Rønde, som sørgede 
for at alle 24 ryttere fik både 
vand og frugt med på turen.

Turen fortsatte i det smukke 
vejr til Ebeltoft og her stod 
Jens Friis fra Kvickly klar med 
mere vand og frugt, samt 
med den efterhånden traditi-
onelle hindbærsnitte.

Ved ankomsten til Grenå var 
der sørget for grillpølser på 
Kattegat Centret, hvor borg-

Vores aften sluttede med 
dejlig aftensmad på restau-
rant Skakkesholm, som spon-
sorerede en dejlig buffet 
til en flok sultne ryttere og 
servicefolk. 

mester Jan Pedersen stod klar 
med et gavebevis på 57.245 
kr. Og Annemette fra Dan-
bolig bekræftede Danboligs 
donation på 5.000 kr., som var 
en del af gavebeviset. Lige-
ledes var 3 ryttere fra firmaet 
Food Diagnostics repræsente-
ret, som også donerede 5.000 
kr. Tusind tak til alle. 

Tak for donationen på 5.000 kr. til Danbolig og Anne-
mettte.

Alle er klar til at afgang fra Rønde til Grenå.

Borgmester Jan Pedersen overrækker det samlede beløb 
fra Djursland til Claus Bodenhoff.
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ETAPE 3
Dagen startede i Grenå, 
hvor vi igen efter et solidt 
morgenmåltid kørte mod 
Randers. På vejen til Ran-
ders holdt vi et pitstop ved 
Midtdjurs Friskole i Nimtofte. 
Udover vi fordybede os i vo-
res medbragte hindbærsnit-
ter og æbler mm, så havde vi 

også den glæde, at vi kunne 
dele armbånd og æbler ud til 
børnene på skolen. Desværre 
viste det sig, at da børnene 
var mødt på skolen efter 
sommerferien, måtte de hur-
tigt sige farvel til en kamme-
rat som blev ramt af leukemi. 
De vidste altså lidt om det, 

en altid glad og altid smi-
lende direktør, Lis Bilde, som 
havde sørget for rugbrød 
med lækker pålæg og ener-
gidrik til de trængte ryttere. 
Personalet hos Gardin Lis 
havde samlet 2.000 kr. sam-
men til os og beløbet blev 
overrakt af Rita.

vi kører rundt og taler om, 
nemlig kræftsygdommen 
hos børnene. Vi blev inviteret 
på besøg, hvis vi cyklede 
samme rute igen i 2020.

Det var en dejlig oplevelse 
på turen mod Gardin Lis i 
Randers. Her blev vi mødt af 

Så er holdet klar til afgang fra Grenå Konferencecenter, som igen gav ryt-
terne overnatning.

På vejen mod Viborg besøgte vi fores hovedsponsor i Randers, Sparinvest.

Gardin Lis (Lis Bilde) tager endnu engang 
imod i den flotte forretning i Randers.
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Efter et dejligt ophold hos 
Gardin Lis cyklede vi vide-
re til vores hovedsponsor, 
Sparinvest, hvor flere af 
personalet stod udenfor og 
tog imod os, og indenfor 
havde kokken, Mogens, bagt 
hindbærsnitter. 

Herefter fortsatte turen til 
Vammen Friskole ca. 9 km 
fra Tjele Behandlingscenter. 
Her stod omkring 50 børn 
og ventede på os for at cykle 
med på den sidste del af 
etapen.

hjemmebagte boller og 
hjemmelavet lagkage. Flere 
ryttere fra holdet kørte de 
sidste 18 km ind til Viborg, 
og nåede således på 133 km. 
denne dag.

Den sidste kilometer ned 
mod Tjele Behandlings-
center blev vi mødt af en 
flere hundrede meter smuk 
flagalle og en større modta-
gelseskomité med direktør 
Jan Meincke i spidsen. Efter 
nogle taler blev vi budt på 

Jan Meincke, direktør Behandlingscenter Tjele, modtager 
diplomet for sin flotte deltagelse for 4 år i træk.

Over 50 børn fra Vammen Friskole fulgte os på vej til Behandlingscenter Tjele

Jeanett og Jan – vores utrættelige servicehold.
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ETAPE 4
Det var en smuk morgen i 
Viborg, da vi startede ud fra 
Palads Hotel, hvor vi overnat-
tede igen i år, for at gøre klar 
til 4. etape. 

Den obligatoriske EPO blev 
indtaget og herefter skulle vi 
på besøg i Andelskassen i Vi-
borg, hvor vi blev modtaget 
af et veloplagt personale. Her 
havde man afholdt auktion 
på 2 barstole, hvilket betød 
et flot beløb til Børnecancer-
fonden. Vi fik også solgt en 
masse lodder og efter flere 
taler og et hyggeligt mor-
genmøde kunne vi begive os 
af sted efter planen kl 9.15 
mod Silkeborg.
I Silkeborg havde vi aftalt at 
mødes med Søren Andersen, 
som driver virksomheden 
‘Kun Det Bedste’. Tjek denne 
af på nettet. Her findes lækre 
chokolader, vin og spiritus 
og mange lækre gaveting. 
I denne uge hvor vi cykler, 
har ‘Kun Det Bedste’ valgt at 
donere 50 kr. pr ordre. Super 
flot.

Sørens personale havde lavet 
lækre sandwich og stillet 
masser af energidrik frem 
til os, så det var bare om at 
nyde det. Og det gjorde vi. 
Vores protektor, Michael V. 
Knudsen kom også forbi lige 
efter sin træning i håndbold-
klubben BSV BJERRINGBRO 
SILKEBORG og hilste på og 
spiste med. Dejligt, når en 
protektor engagerer sig på 
denne måde. Tak til ‘Kun 
Det Bedste’ og Michael V. 
Knudsen. 

Vi cyklede efter en god 
frokost videre til Hammerum 
og holdt pitstop uden for 
Herning.  Her stod 65 børn 
og unge klar til at cykle med 
de godt 5 km. ind til Vestjysk 

Bank i midtbyen, hvor Jørgen 
Nissen og Henrik Lykke tog 
imod os sammen med City 
chef Allan Kristensen og 
Lone Nissen, Hotel Eyde. 
Her blev der serveret pizza 
i lange baner og masser af 
vand og cola. Det blev en 
dejlig afslutning på en super 
cykeltur i det smukke Jylland 
med glade, sultne og stolte 
børn.

Tirsdag aften var vi invite-
ret på Hotel Eyde hvor vi 
overnattede. Her stod Lone 
Nissen og Hotel Eyde for en 
lækker middag og gode vine. 
Og til lejligheden havde mu-
siker, Jan Nielsen, medtaget 
sin guitar og underholdt 
med nogle gode sange.
Kulminationen på dagen 
endte med, at de 3 engage-
rede ved vores ankomst til 
Herning: Lone Nissen, Allan 
Kristensen og Jørgen Nissen 
samlet donerede et beløb på 
10.000 kr. til Børnecancer-
fonden.

Tusind tak til alle - ikke 
mindst de mange cyklende 
børn, som var med til at 
gøre en forskel. Vi vil prøve 
at tage patent på sloganet: 
’Børn Hjælper Børn’, som Jan 
Nielsen foreslog. For børn 
har i stort omfang deltaget 
på vores tur rundt i Danmark, 
og det er så livsbekræften-
de og rørende. Og senere 
møder vi endnu flere. I øvrigt 
blev Jan’s nye sang: ’Lullu’ 
fremført for 2. gang, og der 
er ingen tvivl om at den kan 
blive et hit, når den en dag 
bliver indspillet. 

Protektor, Michael V. Knudsen kom forbi ’Kun Det Bedste’ 
og hilste på efter sin træning i BSV.

Søren Andersen fra ‘Kun Det Bedste’ donerede 50 kr. pr. 
ordre hele ugen vi cyklede.

Andelskassen i Viborg stillede traditionelt op med et flot 
morgentraktement og et flot sponsorat.

Ole, direktør Palads Hotel Viborg modtager diplom af 
Jeanett for sit sponsorat til holdet.
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ETAPE 5
Onsdag startede vi 5. etape 
på biblioteket i Herning og 
så gik turen mod Sønderjyl-
land.

Vi var inviteret til morgen-
kaffe på Herning bibliotek, 
hvor Dorte Grout, som havde 
cyklet med på etapen dagen 
før, er ansat.

Lone Nissen fra Hotel Eyde 
og Henrik Lykke fra Vestjysk 
Bank skød os af sted og så 
cyklede vi til Skjern, hvor 

Finanschef, Michael Tang 
og bankdirektør, Per Munck 
stod klar til at tage imod os 
i Skjern Bank, som er vores 
sponsor på 4. år. Bankens 
køkken havde sørget godt 
for os, så med maverne godt 
fyldt op gik det af sted mod 
Varde. 

Ca 5 km uden for Varde 
ligger udlejningsfirmaet, 
NOVOSOL, som igen er en af 
vore sponsorer. Her ventede 
omkring 25 skoleelever fra 

denhoff, og hvor det handler 
om at hjælpe syge børn 
med kræft og deres familier i 
Grønland og Danmark.
Vi blev alle budt på burgere 
og masser af vand og soda-
vand.

Tusind tak for endnu en 
fantastisk dag i det smukke 
Jylland med en fortsat større 
og større opbakning til Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff. 

6. B på Sct. Jacobi skolen i 
Varde sammen med Henrik 
Lykke fra Vestjysk Bank, som 
havde stået for koordinatio-
nen i Varde, hvor han bor, for 
at cykle med os ind til deres 
skole. 

Kulturudvalgsformanden 
fra Varde Kommune cyklede 
med ind til skolen, hvor han 
holdt en fin tale for børnene, 
og fortalte hvor vigtigt det 
er at støtte op om hjælpen 
til Danmark Rundt Team Bo-

Citychef, Allan Kristensen, Jørgen Nissen, Vestjysk Bank, 
Lone Nissen, Hotel Eyde, Claus Bodenhoff og Henrik Lyk-
ke, Vestjysk Bank med den flotte donation på 10.000 kr.

Eleverne fra Sct. Jacobi Skolen gør klar til at cykle med fra 
vores sponsor Novosols kontor uden for Varde.

Direktør Per Munck og investeringsrådgiver, Michael Tang, Skjern Bank tig 
imod hele holdet og inviterede til frokost.

Der gøres klar til afgang på biblioteket i 
Herning.



8

ETAPE 6
Inden 6. etape vågner vi hos 
Lisbeth og Hans Petersen i 
det naturskønne Uge Lystfi-
skeri og Camping lige uden 
for Tinglev. Her startede vi 
med et dejlig morgenbord 
sponsoreret af Naturmælk og 
Brogaards Bageri i Tinglev. 
Herefter kørte vi i biler til 

Røde Kro, hvor vores nye- og 
gode samarbejdspartner, 
Sønderjysk Forsikring, havde 
gjort klar til vores start. 

Mange medarbejdere kom 
ud og klappede os af sted, 
og købte samtidig lodder til 
Ditlev cyklers MTP, som der 

Det samme gentog sig i 
Kindergarten Bylderup-Bov. 
Igen en dejlig bekræftelse på 
børn støtter syge børn.

Herefter tog vores mange-
årige sponsor, Naturmælk, 
imod hvor Nelly og Leif di-
skede op med lækre produk-

trækkes lod om til december.
Fra Sønderjysk Forsikring 
fortsatte turen til Kindergar-
ten Rapstedt, hvor vi blev 
modtaget af glade børn, som 
havde gjort en indsats for at 
sælge ting, der kunne give et 
overskud til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff. 

Afgang fra Sønderjysk Forsikring, som er en af vore spon-
sorer.

På besøg hos Kindergarten Rapstedt.

Jyske Bank, Aabenrå donerede 5.000 kr. på turen.
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ter, kaffe og energivand.
Tusind tak, - også for annon-
ceringen på Øllingegaards 
Minimælk, som blev solgt 
i Meny- og Sparbutikkerne 
landet over i juli og august 
måned.

Ved Naturmælk stødte over 
100 elever fra Deutsche 
Nachschule Tingleff til nogle 
kilometer uden for Tinglev 
og cyklede med ind til byen. 
Her kørte vi først til Kinder-
garten Tingleff, hvor der igen 
var forfriskninger og hjem-

Inden vi forlod efterskolen 
og sagde tak for denne 
gang, satte Jan Nielsen sig 
ved flyglet og spillede vores 
sang: ’Som en vinder’ til stort 
bifald fra de mange elever på 
skolen.

mebagt kage, som børnene 
havde lavet. 

Vi sluttede cykelturen på 
Deutsche Nachschule, hvor 
Brogaards Bageri sponsore-
rede romkugler og træstam-
mer.

På besøg hos Kindergarten Bylderup-Bov.

På besøg hos Kindergarten Tingleff, hvor Jan igen fik sunget en sang for 
børnen.

Naturligvis besøgte vi vores sponsor, 
Naturmælk, på vores vej.
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ETAPE 7
Igen stod vi op til et dejligt 
morgenbord sponsoreret 
af Brogaards Bageri, Natur-
mælk og Uge Lystfiskeri og 
Camping.

Efter morgenmaden kørte vi 
til Rådhuset i Flensburg, hvor 
politiker, Stephan Kleinsch-
midt, tog imod og sendte 

os af sted. Herefter cyklede 
omkring 20 ryttere til Union 
Bank, hvor marketingchef, 
Ramona-Christina Schwartz 
og direktør Volker Andersen 
stod klar til at tage imod os.
Efterfølgende gik turen til 
vores sponsor, SG Flensburg 
Handewitt, hvor vi fik hilst på 
administrationen.

Kro, Migges Bageri, Hotel 
Sønderborg Strand og Super 
Brugsen i Høruphav.

Etapen sluttede hos Universe 
på Als, hvor vi i øvrigt er en 
del af ‘Bagernes dag’ den 7. 
september, og hvor vi i sam-
arbejde med Bagerlandshol-
det stillede op på dagen.

Efter turen i Tyskland cyklede 
vi til Benniksgaard i Rinke-
næs, hvor direktør Mads Friis 
bød på vand og øl.

Efter et hyggeligt pitstop 
cyklede vi til Hotel Sønder-
borg Strand. Her havde Laila 
Lyck fået sponsoreret sand-
wich og drikke af: Lysabild 

Lisbeth og Hans, Uge Lystfiskeri & 
Camping inviterede igen i år på 2 
overnatninger.

Jesper Lundager overrækker Ramo-
na-Christina Schwartz og Volker 
Andersen, Union Bank et diplom for 
deres sponsorat.

Lars Chistenen, Broager Sparekasse 
stod igen i år bag Danmark Rundt 
Team Bodenhoff.

På besøg hos vores sponsor, SG Flensburg Handewitt i Flensburg.
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Benniksgaard tog igen imod os på et hyggeligt Pitstop.

Hotel Sønderborg Strand og Helle Miang tog imod os for 4. år i træk.
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ETAPE 8
Sidste etape på Danmark 
Rundt 2019 Team Bodenhoff 
startede med et overdådigt 
morgenbord hos vores 
sponsor, Trio Biler i Ballerup. 
Her præsenterede vi vores 
nye protektor, Mark Strudal, 
som i sin tale udtrykte sin 
baggrund for at stille op som 
protektor (kan ses på www.
drtb.dk).

Line Andersen, Trio Biler bød 
velkommen og efterfølgende 
blev der holdt taler ved Kim 
Vilfort og Marianne Benzon 
Nielsen, Børnecancerfonden 
og Elin Starup. Som hidtil 
eneste danske kvinde for-
søgte Elin sig at cykle across 

US, men måtte desværre 
opgive efter 3.712 km. som 
hun cyklede på 10 dage. 
Imponerende i sig selv. Elin 
forsøger igen i 2021, så støt 
hende gerne som sponsor. 
Inden afgang holdt MalerT-
om en tale, hvor han fortalte, 
hvorfor han havde ønsket 
at Trio Biler solgte hans bil, 
og hvor beløbet på kr. 6.000 
blev puttet ned i en af vores 
indsamlingsbøtter. En super 
flot og alternativ donation.

Vi startede med at mindes 
Astrid, som ville være blevet 
9 år, og som var datter af 
Jimmy Hasemann, Trio Biler. 
Astrid mistede livet til kræf-

de sidste kilometer ned til 
Nordtorvet i Frederiksværk 
forrest op over Thors Bakke 
lå Steffen Jensen side om 
side med Elin Starup, Kim 
Vilfort, Mark Strudal, Marian-
ne Benzon Nielsen og Anders 
Bircow.

Efterfølgende cyklede vi 
ned ad Sandskårsvej og ind i 
Nørregade, hvor vi stoppede 
kort ved ‘Frisørsaksen’ som 
stod klar med blomster.
På Nordtorvet underholdt 
Georg Forchammer det store 
fremmødte publikum, og 
City Bakery havde sørget 
for sandwich og vand til de 
mere en 100 ryttere.

ten for 4 år siden. Vi holdt 
et minuts stilhed for Astrid, 
og dedikerede sidst etape 
til Astrid, som igen er et trist 
bevis for hvor vigtig en sag vi 
kæmper for.

Mere end 100 ryttere tog 
turen med til United Cycling 
i Lynge, hvor der var arrange-
ret information om firmaet, 
en mulighed for at kigge på 
de mange spændende cykler 
og energidrik til de sidste 
kilometer.

Sidste pitstop var Cirkel K i 
Kregme, hvor blandt andre 
borgmester Steffen Jensen 
støttede til og cyklede med 

Morgenmad hos Trio Biler, Ballerup.

Iben Starup, cyklede 3712 km. Across 
US på 10 dage.

Mark Strudal er ny protektor for Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff.

Protektor, Kim Vilfort takke for et par 
gode etaper – Skagen/Frederikshavn 
og Ballerup/Frederiksværk.
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sionelt bundet sammen af 
vores konferencier, Søren 
Lind Bendtsen. Musiker, Jan 
Nielsen, som cyklede med på 
hele turen gik på scenen og 
fremførte sin egen sang til 
projektet: Som En Vinder.

endelig kunne Claus Boden-
hoff takke sine holdkamme-
rater, de mange sponsorer 
og alle involverede for deres 
store hjælp og opbakning på 
turen fra Skagen til Frede-
riksværk med en afstikker til 
Nordtyskland. Hele afslutnin-
gen på turen blev profes-

Viceborgmester Helle Vibeke 
Lunderød bød os alle vel-
kommen hjem med en smuk, 
rørende og meget nærvæ-
rende tale.

Marianne Benzon Nielsen, di-
rektør i Børnecancerfonden 
fik sat ord på vigtigheden om 

det at støtte, og havde ved 
sin side vores ambassadør, 
Mille Bløcher, som selv er 
ramt af kræft, men heldigvis 
på vej ud af sin sygdom.

Mark Strudal, Kim Vilfort, Elin 
Starup fortalte om deres til-
gang til deres deltagelse og 

Anders Bircow cyklede med på 8 
etape og takkede for en god tur.

Jan Nielsen har skrevet sangen: ’Som 
En Vinder’ og cyklede med fra Ska-
gen til Frederiksværk.

Vores Ambassadør, Mille Blicher har 
været vores omdrejningspunkt på 
hele turen.

Feltet kører ned igennem Nørregade til målet ved Nord-
torvet i Frederiskværk.

1. minuts stilhed inden afgang mod Frederiksværk til ære 
for Astrid Hasemann.

Sparekassen Sjælland lagde trappe og lokaler til vores 
spinningevent.

Med borgmester Steffen Jensen i spidsen besejres Thors 
Bakke af det 100 mand store felt.
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KØB SKRABE-JULEKALENDER 
vi benhårdt på, at dette be-
løb bliver endnu højere.

Du kan købe skrabe-
julekalenderen her

over. Her er masser af flotte 
præmier samt en gratis bar-
nebillet til Universe på Als. 
Pris for kalenderen kr. 50.-

I 2018 samlede vi hele kr. 
200.000,- ind og i 2019 satser 

Selvom Danmark 
Rundt Team Bodenhoff 
2019 er velafviklet, 
bliver der stadigvæk 
samlet ind. 

I samarbejde med Bäko er 
vi super stolte af, at kunne 
præsentere dette års skra-
be-julekalender til fordel for 
kræftramte børn og deres 
familier, der sælges hos 125 
håndværksbagere landet 

https://www.baekodanmark.dk/artikel/foelgende-bagerier-stoetter-boernecancerfonden2019/
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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, 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.

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, www.heidisign.dk


