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Danmark Rundt 2020 er udsat til 2021 på grund af corona-virussen

DANMARK RUNDT 2020 TEAM 
BODENHOFF ER UDSAT
Det var noget af en ’mavepuster’, 
som styregruppen bag Danmark 
Rundt Team Bodenhoff fik, da 
statsminister Mette Frederiksen 
primo marts gjorde det klart, at 
man tidligst kunne forvente større 
forsamlinger fra den 1. september. 
Danmark Rundt 2020 Team Boden-
hoff var planlagt til at blive afvik-
let fra- og med den 15. – 22. august 
med start i Skagen og afslutning i 
Frederiksværk. 

Det var en streg i vores forventnin-
ger til endnu et stort velgørenheds 
år med Team Bodenhoff, og det er 
endnu mere et stort afsavn for Bør-
necancerfonden, som de seneste 5 
år har modtaget tæt på 1. mill. kr. fra 
vores indsamling på forskellig vis. Vi 
blev hurtigt klar over, at vi ikke kunne 
gennemføre turen, og ikke mindst på 
baggrund af de mange virksomhe-
der som støtter os hele vejen, kunne 
det forekomme belastende og svært 
at finde balancen. Nogle virksom-

heder er mere ramt end andre, men 
lige nu kæmper mange med at ’hol-
de skruen i vandet’, og det er derfor 
svært at skulle hente kapital, om end 
der er måske endnu mere brug for 
pengene i år, hvor traditionelt mange 
projekter og arrangementer i netop 
regi af Børnecancerfonden er blevet 
indstillet.

Vi har derfor brug for støtten og hå-
ber, at vi i løbet af september/okto-
ber kan gennemføre nogle af eta-
perne som enkeltstarter, og dermed 
komme ud og rundt og vise vores 
nye cykeltøj, som er produceret med 
en masse logoer på? Nogle virksom-
heder har allerede tilkendegivet at 
fortsat at ville donere til vores tur, 
og ligeledes givet tilsagn om at være 
med igen i 2021. Det er vi meget tak-
nemmelige for, og vi værdsætter me-
get den store opbakning.

En af vores gode og mangeårige 
sponsorer, Backstage WINE, har så-

ledes bidraget med 41 gavekort til 
Restaurant Mielcke/Hurtigkarl i Fre-
deriksberg Have. Hver en krone, som 
disse gavekort bliver solgt for, går 
direkte til børn med kræft via Bør-
necancerfonden. Du kan læse mere 
om disse gavekort andet steds her i 
nyhedsbrevet.

Skulle man være interesseret i at læse 
mere om Danmark Rundt Team Bo-
denhoff, så gå ind på vores hjemme-
side: www.drtb.dk. Her vil du kunne 
følge med i hvad der sker, læse tidli-
gere nyhedsbreve, flyers mv.

Hver en krone man støtter med er en 
donation og dermed har du mulig-
hed for at få et skattemæssigt fradrag 
for din støtte.

Vores MobilPay nr. er: 58 58 37

Konto nr. er:  4183 - 11659837.
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Danmark Rundt Team Bodenhoff er en naturlig del af kapitalforvalteren Sparinvest

SPONSORATET ER EN INTE-
GRERET DEL AF SPARINVEST
Danmark Rundt Team Bodenhoff er 
en naturlig del af kapitalforvalte-
ren Sparinvest, og det skyldes ikke 
mindst, at hele ideen om at hjælpe 
kræftsyge børn kom fra Claus Bo-
denhoff, der er ansat i Sparinvest 
igennem de seneste 16 år. 

Når Sparinvest støtter projektet både 
med direkte midler og den store ind-
sats fra Claus Bodenhoff, skyldes det 
også, at det passer ind i alle dele af 
virksomhedens værdisæt, der hand-
ler om gåpåmod, omtanke, ordent-
lighed og nærvær. 

Sparinvest har besluttet at tage Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff ind som 
en del af dets arbejde for virksom-
hedens sociale ansvar eller såkaldte 
CSR-politik. Dermed bliver sponso-
ratet en endnu mere integreret del af 
Sparinvest.

Sparinvest blev etableret som Dan-
marks første børsnoterede investe-

ringsforening i 1968 og har siden 
udviklet sig til et internationalt kapi-
talforvaltningshus. Sparinvest ejes i 
dag af Nykredit samt en lang række 
pengeinstitutter. De mange aktio-
nærer i Sparinvest er således gået 
sammen om et fælles kapitalforvalt-
ningsselskab som et modspil til de 
store finansielle spillere, så selv de 
mindste pengeinstitutter kan tilbyde 
deres kunder produkter, der svarer til 
det, de store tilbyder. 
Sparinvest tilbyder investering in-
den for nogle udvalgte områder og 
arbejder med få kernestrategier, der 
er gennemtestede og allerede har 
vist deres værd. Vores faste kurs be-
tyder, at man aldrig vil se os oprette 
nye produkter, hver gang en ny trend 
dukker op. Vores produkter skal ikke 
være spændende for nyhedens skyld. 
De skal ene og alene tjene det formål 
at skabe et fordelagtigt, risikojusteret 
afkast til vores investorer.

Sparinvest er meget fokuseret på at 

investere ansvarligt og vi kigger der-
for nøje på en investering inden den 
foretages. Her ser vi på miljømæssige, 
sociale og ledelsesmæssige 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.
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Mogens Bentzen i gang med fremstillign af sit EPO-produkt (EPO = Egenproduktion Odsherred)

OPVARMET ÆBLEMOST SKAL VÆRE 
MED TIL AT GØRE SIDINGE GÅRDBUTIKS 
PRODUKTER MERE KLIMAVENLIGE
Udefra ligner Sidinge Gårdbutik i 
det skarpe sving i den lille landsby, 
Sidinge ved Vig, en helt almindelig 
bondegård.

Men selv om ejer, Mogens Bentsen, 
omtaler lokalerne som ’kostalden’, 
’svinestalden’, ’kalvestalden’, så er det 
efterhånden mange år siden, svine-
produktionen blev indstillet og lagt 
om til begyndelsen til den gårdbutik 
og produktionsvirksomhed af delika-
tesser, som i dag leverer produkter til 
butikker og restauranter i det meste 
af Danmark.

Herunder også til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, som lukrerer på de 
velsmagende vitaminer, som i daglig 
tale kaldes: EPO – egenproduktion 
Odsherred. Det er blevet en tradition, 
at forinden dagens etaper, når vi cyk-
ler Danmark Rundt til fordel for børn 
med kræft, så kører vi ingen steder 
uden vi har indtaget disse vidunder-
lige dråber fra Sidinge Gårdbutik.

I begyndelsen af 80’erne arbejdede 
Mogens Bentsen som afdelingsleder 
i Silvan i Holbæk, og drev sit landbrug 
ved siden af. Han stod for at skulle 
udbygge svinestalden, da han plud-
selig udviklede allergi for svinestøv, 
og så måtte Mogens derfor tømme 
svinestalden. Sammen med sin hu-
stru, Jette Aaling valgte Mogens i ste-
det for at skifte til frugtavl. Der blev 
plantet 4000 æbletræer og 21 hektar 
blev plantet til med solbærbuske. Og 
mange virksomheder nyder godt af 
de fine produkter fra Sidinge Gård-
butik.

Salget af frugt gik op og ned, så Mo-
gens Bentsen og Jette Aaling be-
gyndte at sælge æbler fra gården 
tilbage i 1986. I 1987 begyndte Jette 
også at lave marmelade, og der blev 
lavet nøddedressinger, og så be-
gyndte butikken at udvikle sig stille 
og roligt. I dag produceres der næ-
sten 100 forskellige produkter.

Sidinge Gårdbutik finder du på adres-
sen:

Sidingevej 39
4560 Vig
– og butikken holder åbent på trods 
af corona-krisen.

Tlf. 59 32 82 06
E-mail: sidinge@sidinge.dk

Danmark Rundt Team Bodenhoff er 
både glade og stolte over det samar-
bejde vi igennem en årrække har haft 
sammen med Mogens og Jette, som 
samtidig også står bag produktionen 
af vores efterhånden eftertragtede 
årskrus i samarbejde med Natur-
mælk.  Krusene kan købes i gårdbu-
tikken.
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Formanden for Vig Festival, Ole Larsen overrækker hermed det flotte beløb til Vagn W. Sørensen fra styregruppen

FESTIVAL I GAVEHUMØR
Den 2. marts 2020 blev der afholdt 
bestyrelsesmøde i Vig Festivalen 
og på dette møde blev der blandt 
andet uddelt såkaldt frie midler fra 
overskuddet i 2019.

Team Bodenhoff, der skulle have cyk-
let Danmark Rundt i perioden den 15. 
– 22. august med start i Skagen og 
afslutning i Frederiksværk var med ’i 
hatten’, da Vig Festivalen skulle udde-
le frie midler fra overskuddet i 2019. 
Turen cykles til fordel for Børnecan-
cerfonden.

På bestyrelsesmødet blev det beslut-
tet, at den største pulje på 50.000 
kr. af de frie midler på i alt 100.000 
kr. skulle tilgå Danmark Rundt Team 
Bodenhoff, og det var et stolt styre-
gruppemedlem, Vagn W. Sørensen 
fra Nykøbing Sjælland i Odsherred, 
som modtog beskeden herom fra 
festivalformand, Ole Larsen. Som en 
umiddelbar tak for det store og flotte 
beløb med en enorm signalværdi, har 
Vagn W. Sørensen og Danmark Rundt 
Team Bodenhoff som en naturlig 

selvfølge påtrykt Vig Festivalens logo 
på vores cykeltøj. Vagn er og har væ-
ret en vigtig del af Danmark Rundt 
Team Bodenhoff lige fra den spæde 
start i 2015.

Det var planlagt og aftalt, at når Vig 
Festivalen skulle starte torsdag den 
9. juli, at Danmark Rundt Team Bo-
denhoff sammen med Børnecancer-
fonden skulle komme en tur forbi 
festivallen og fortæller lidt om vo-
res velgørenhedsprojekt til fordel 
for børn med kræft og deres fami-
lier. Imidlertid er vores tur Danmark 
Rundt 2020 Team Bodenhoff blevet 
aflyst pga. corona-virussen, men vi 
håber meget vi kan lave en ny aftale 
med henblik på 2021.

Følgende modtog støtte fra Vig Fe-
stival:

Vig Festival har netop uddelt 100.000 
kr. af 2019-overskuddet til en række 
velgørende formål – gode, lokale ini-
tiativer for unge og ældre, idræts- og 
kulturudøvere, samt udsatte grupper.

Udlodningen sker på baggrund af 
ansøgninger, og de 100.000 kr. forde-
les, efter at bestyrelsen har vurderet 
alle ansøgningerne, og Skat har god-
kendt dem.

Midtwest Linedancers i Fårevejle får 
5.000 kr. til dansetøj og Odsherreds 
Rideklub ved Vig modtager 10.000 
kr., som indgår i indsamlingen til 
Odsherred Hestekulturcenter.

Kræftens Bekæmpelses lokalforening 
i Odsherred får 5.000 kr. til afholdelse 
af foredrag, og der er givet 10.000 kr. 
til Lilleborg – den private børnehave i 
Vig, til legepladsen.

Støtteforeningen for Neonatalstrik 
Øst i Hørve (strik til børn på neona-
tal-afdeling) får 10.000 kr. til garn og 
andet i forbindelse med strikkearbej-
det
10.000 kr. til garn og andet i forbin-
delse med strikkearbejdet.
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Sascha er både glad og stolt over at være vores ambassadør i 2020 og 2021

KRÆFTSYGE SASCHA:
JEG HAR IKKE BARE HÅB OG 
DRØMME – JEG HAR MÅL
18-årige Sascha har været kræft-
syg siden hun var fem år gammel. 
På trods af et urimeligt barskt be-
handlingsforløb, insisterer hun på 
at sætte sig mål for fremtiden. 

”Det er mærkeligt, at det hele kan fal-
de sammen på et øjeblik. Jeg tager 
et skridt ad gangen. Sådan har det 
været hele livet, og sådan er det nu,” 
fortæller Sascha Harkjær, der er 18 år 
gammel.

Bare fem år gammel får Sascha kon-
stateret tre tumorer i hjernen. Tumo-
rerne sidder tre forskellige steder. På 
grund af tumorernes placering kan 
de ikke fjernes ved operation, og 

strålebehandling af Saschas unge 
hjerne er udelukket, da det vil stoppe 
hendes udvikling.

Kræftdiagnosen bliver begyndelsen 
på et behandlingsforløb, som indtil 
nu har strakt sig i over mere end 13 år 
med tre tilbagefald. Den har budt på 
adskillige kemobehandlinger, en om-
fattende hjerneoperation, utallige 
indlæggelser og smertefulde bivirk-
ninger. I øjeblikket modtager Sascha 
kemobehandling én gang om ugen.

Forskning i børnekræft giver håb
Desværre har behandlingen ikke haft 
den ønskede effekt, og Saschas tu-
morer vokser fortsat. Derfor er håbet 

hos Sascha og hendes familie nu, at 
forskningen vil udvikle nye og bedre 
behandlinger, der kan gøre Sascha 
rask igen.

”Tiden arbejder for os, og en dag 
kommer lige præcis dét, som løser 
mysteriet og kræftkuren for Sascha. 
Vi har set, hvordan barren er blevet 
løftet inden for akut leukæmi, og 
det kommer også til at ske på børne-
hjernetumor-området med de rette 
mennesker og midler,” siger Susan, 
Saschas mor, og fortsætter:

 ”Vi håber selvfølgelig, at Sascha får 
gavn af det, men alene det at vide, 
at forskerne arbejder på sagen, giver 
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håb. Og med håb og tro kan vi kom-
me langt”, siger Susan. 
Venskaber med ligesindede giver 
overskud
Midt i et langt og urimeligt barskt for-
løb, er der heldigvis også lyspunkter. 
For eksempel når Børnecancerfon-
den inviterer unge med kræft til det 
årlige landstræf, som handler om for-
kælelse og samvær med ligesindede.

”Det betyder, at der er fantastiske op-
levelser at se frem til. Noget man kan 
glæde sig til på dage, hvor man må-
ske er rigtig dårlig og ikke er i stand 
til særlig meget. Dét at have noget at 
glæde sig til kan gøre dage tilbragt 
i sengen, eller hvor man er indlagt, 
nemmere at komme igennem,” si-
ger Sascha og fortæller, at samværet 
med andre børn og unge med kræft 
fører til venskaber med en uvurderlig 
betydning.

”Her er vi alle i samme situation, og 
der er en rummelighed og forståel-
se, som vi desværre ikke altid bliver 
mødt med i vores “normale” om-
gangskreds.”

Målet er en uddannelse og et nor-
malt liv
I øjeblikket modtager Sascha kemo-
behandling på Rigshospitalet en 
gang om ugen. Behandlingen hol-
der sygdommen i bero, men den gør 
hende ikke rask. 

På trods af nedsat syn og bivirknin-
ger fra den hårde behandling, så pas-
ser Sascha sin skole så godt, hun kan. 

Og så forsøger hun at fokusere på de 
gode ting i tilværelsen og få det bed-
ste ud af hver eneste dag.

”Jeg har ikke bare håb og drømme 
om at få en uddannelse og et liv, hvor 
jeg i fremtiden kan klare mig selv. Jeg 
har mål,” siger hun.

Ca. 45 børn under 18 får hvert år kon-
stateret en hjernetumor, men pga. 
deres placering og kompleksitet, er 
de uhyre svære at behandle. 

Sascha siger videre til Vagn W. Sø-
rensen, da han interviewer hende på 
hjemmeadressen i Helsinge: 

”Mit håb om at blive rask vægter jeg 
højt, og jeg tager alle små guldkorn 
med på vejen, for på et tidspunkt at 
få en god uddannelse og et godt og 
sundt liv. Jeg er instruktør i TRX og 
min store hobby er at fotografere, og 
disse ting er med til at få mig til at se 
glasset som halv fuldt, - og ikke som 
halv tomt. Jeg glæder mig til at være 
en del af Team Bodenhoff, og stiller 
gerne op hvor man har brug for mig”.

Sascha og hendes familie bor i det 
idylliske Nordsjælland mellem An-
nisse og Helsinge, som ligger tæt på 
Arresø. Her er højt til loftet, og det er 
med til at give både tryghed og inspi-
ration til en hverdag, som ikke er helt 
uden problemer.

Sascha har i 2020 indvilget i at stil-
le op som ambassadør for Danmark 
Rundt Team Bodenhoff. Og der er 

ingen tvivl om, at vi sammen kan få 
et rigtig godt udbytte af det forestå-
ende samarbejde. Sascha og hendes 
mor, Susan, bekræftede således også 
at Sasha ville være tilstede, når vi sæt-
ter cykelturen 2020 i gang i Skagen 
efter planen den 15. august. Starten 
ville som sidste år ske ud for Spare-
kassen Vendsyssel. Borgmester i Ska-
gen, Birgit Hansen havde igen givet 
tilsagn, sammen med Sascha, at sen-
de rytterne afsted på den 106 km. 
lange etape til Frederikshavn med 
pitstop i Sindal og Sæby. Men som 
det efterhånden er alle bekendt, er 
Danmark Rundt 2020 med Team Bo-
denhoff blevet aflyst pga. conora-vi-
russen. 

Til gengæld er det en stor glæde, at 
Sascha har givet tilsagn om at være 
med som ambassadør igen i 2021, og 
igen med planer om at tage med på i 
hvert fald dele af turen.

STØT
BØRNECANCERFONDEN 
DIREKTE PÅ MOBILEPAY 585837 ELLER VIA BANKOVERFØRSEL: 
REG.NR.: 4183 / KONTO-NR.: 11659837
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Et par af klubbens vine - en helt speciel cuvee fra Peter Vinding Diers og den populære El Arbol fra Spanien

BACKSTAGE WINECLUB – DEN LILLE 
KLUB MED DEN STORE LYD…
Backstage Wineclub blev stiftet 
for snart ti år siden, af en gruppe 
begejstrede musik- og vinelskere 
– og vil, som navnet antyder, ger-
ne præsentere vinens verden som 
den ser ud bag etiketterne. Med 
ambition om at få lidt mindre nør-
deri og lidt mere rock´n´roll spar-
ket ind i beskrivelsen af vin. 

Backstage Wineclub præsenterer for-
trinsvist vine de selv importerer eller 
hvor klubben har fået mulighed for 
at købe et større parti til en god pris, 
der efterfølgende kommer køberne 
til gode.

Siden starten har klubben ”udgivet” 
10 sætlister (smagekasser), hver med 
vine udvalgt af klubbens smagepa-
nel (der består af kunstnere og mu-
sikbranchebagmænd (m/k) der både 

kan li et godt glas vin og kan fortælle 
hvorfor de foretrækker den ene frem 
for den anden.

Cirka een gang om året inviterer 
Backstage Wineclub til smagning i 
Aarhus, København og eller Luxem-
bourg – hvor der er mulighed for at 
smage på de seneste varer. En vigtig 
del af disse Backstage Live arrange-
menter er musikken – og både kend-
te og up coming musikere er med til 
at give publikum en god oplevelse. 
Gennem årene har bl.a. Jacob Di-
nesen, Poul Krebs, Michel Belli og 
Niklas Schneidermann (fra Magtens 
Korridorer) sørget for god musik – 
og sideløbende har klubben støttet 
CD-udgivelser fra bl.a. Pil & Liv, Den 
Syvende Søn, Sinne Eeg, Jacob Erik-
sen & Koldstart og Sonja Hald. En 
lang række musikere har også fore-

slået hvilken musik man bør hører til 
klubbens vine – og på hjemmesiden 
kan man se og høre hvad eks. Jacob 
Binzer, Mads Langer, Teitur, Steffen 
Brandt og Lars H.U.G. er kommet op 
med af soundtrack. 

Backstage Wineclub er i fuld gang 
med at ombygge hjemmeside og 
indrette webshop (der skulle være 
klar til august) – men her og nu kan 
du se mere til universet på www.
backstagewine.com og på Facebook.

Backstage Wineclub har flere gange 
støtte Danmark Rundt Team Boden-
hoff, bl.a. med vin og logo på cykeltøjet 
– og sammen med Mielcke & Hurtig-
karl, støtter de aktuelt med gavekort til 
eksklusive middage på netop Mielcke & 
Hurtigkarl. Gavekortene er på auktion 
netop nu på www.drtb.dk.
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Backstage-arrangement i Skagen med blandt andre Poul Krebs og Oscar Mukherjee

Niklas Schneidermann bag mikrofonen til smagning i Aarhus, og Jacob Dinesen spiller til klubarrangement i Luxembourg
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Fredag den 22. maj 2020 klokken 20.00 er der hammerslag for de sidste auktioner

NYE MULIGHEDER FOR AT BYDE PÅ 
EKSKLUSIVE GAVEKORT
For at skabe lidt gode historier i 
en svær tid, havde vores sponsor 
Backstage Wine Club ApS øget de-
res engagement i Danmark Rundt 
Team Bodenhoff. De havde blandt 
andet, sammen med Restaurant 
MIELCKE & HURTIGKARL ved Fre-
deriksberg Have, udloddet 41 eks-
klusive gavekort, hver med en vær-
di af 4.370 kroner, som vi, onsdag 
den 15. april, lagde ud til auktion. 

Hvert gavekort er til en gastronomisk 
oplevelse for to personer. Menu-
en  Oplevelsen  inkluderer champag-
ne, vinmenu, kaffe og sødt. Måltidet 
åbnes op med små appetitvækkere, 
der vækker smagsløgene og sætter 
tonen an. Menuerne består af fem 
retter forankret i et personligt kulina-
risk udtryk. Kompromisløse teknik og 
valget af råvarer gør køkkenet ube-

skriveligt, men let genkendeligt.

Restaurant MIELCKE & HURTIGKARL 
ligger i én af Københavns smukkeste 
oaser – i det smukke og eventyrli-
ge ’Kongelige Danske Haveselskabs 
have’, som kan dateres tilbage til 
1830. Med haven i centrum bringer 
Restaurant MIELCKE & HURTIGKARL 
alle sanser i spil og lader omgivel-
serne definere køkkenet og indret-
ningen. Haven er inddraget i restau-
ranten, hvor væggene prydes af 
blomster og blade. 

Onlineauktionen foregår på  www.
drtb.dk/auktioner. Gavekortet kan 
indløses fra tirsdag den 1. september 
2020. Reservationer skal være på en 
tirsdag, onsdag eller torsdag.

Det var ikke alle auktioner, hvor 

mindstebudet på 2.200 kroner blev 
opnået. Det betyder, at vi, med det 
samme, sætter de resterende to ga-
vekort på en ny omgang auktioner.

Den nye auktionsrunde løber til og 
med fredag den 29. maj, hvor der er 
”hammerslag” klokken 20.00.

- Vi håber atter, at I vil hjælpe os med 
at sprede dette i jeres netværk, så vi 
igen i år kan gøre en synlig forskel for 
børn med en kræftdiagnose og de-
res familier, udtager Danmark Rundt 
Team Bodenhoffs utrættelige primus 
motor Claus Bodenhoff.

- Vores mål er, at auktionerne sam-
menlagt skal indbringe 100.000 kro-
ner, der naturligvis går ubeskåret til 
Børnecancerfonden, afrunder Claus 
Bodenhoff.
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KONKURRENCE
Vind en Principia 
Jubilæumsmodel 
no. 1 til en værdi 
af 20.000,- kr.

Pris pr. lod 100,- kr.

Der sælges max 500 lodder 
i år. Lodtrækning sker dog 
først i december 2021. Vin-
deren får direkte besked.

SPONSOR

Vinderød Skov 3, 3300 Frederiksværk
Telefon 55 34 55 02

Pengene går ubeskåret til at hjælpe børn med kræft via børnecancerfonden.
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Virksomheder der støtter DR2020
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Køkken & Bad

STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2020 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby, Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019. Vagn W. Sø-
rensen, har været med på serviceholdet på Team Rynkeby, Vordingborg i 2012 og 2013, og servicechef på Team Rynkeby, Holbæk i 2014. Vagn cyklede med 
Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoff i 2015, 2016, 2017 og 2019. Bernd Søndergaard cyklede med Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoff i 2018 og 2019 og 
kommer fra det sydlige Danmark, hvor Bernd har kontakterne til sponsorerne i det sønderjyske område. Gert Christensen, Grenå står som kontaktperson til 
Djursland. Gert var med på serviceholdet for Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoff i 2016, 2017 og 2018. Jimmy Hagemann, kommer fra vores bilsponsor, Trio 
Biler, og er med for første gang i 2020. Martin Timm Holmstav, er grafiker og webmaster med ansvar for Danmark Rundt 2020 Team Bodenhoffs hjemmeside 
og facebook. Har været med siden 2015. Jeanett Westergaard er ansvarlig for vores ledsagerbil og var med på serviceholdet Danmark 
Rundt 2020 Team Bodenhoff  i 2017, 2018 og 2019. Klaus Berggreen, Holbæk er ny i styregruppen. Klaus er ny rytter og chauffør. 

Vi har via Børnecancerfonden fået kontakt til Sanne Steenbøl, som har tilbudt at bistå styregruppen omkring det foreliggende arbejde. 
Det sætter vi pris på og har sagt ’ja tak’ til. Sanne kan træffes på e-mail: steenboel@gmail.com 

Nyhedsbrevet udsendes til abonnenter, samarbejdspartnere, sponsorer, bidragsydere og andre interesserede. Nyhedsbrevet udsendes 
pr. e-mail.  Se mere på facebook: danmark rundt team bodenhoff og på vores hjemmeside: www.drtb.dk

Redaktør: Claus Bodenhoff, Maagevej 15, 3300 Frederiksværk, mobil 21 68 20 68, e-mail: bodenhoff8@gmail.com
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