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Starten på sidste etape fra Trio Biler i Ballerup og op til Frederiksværk i 2019

DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF HAR 
PUDSET CYKLERNE OG ER SNART PÅ VEJ
Da vores statsminister den 11. 
marts 2020 stod frem og på direkte 
TV udtalte, at der fra d.d. ville kom-
me en lang periode som ramte os 
alle meget hårdt, var der vist ikke 
mange der i deres vildeste fantasi 
havde forestillet sig, at en pande-
mi på den måde skulle lamme vo-
res samfund, - ja hele verdenssam-
fundet!

COVID-19 pandemien satte sine spor, 
og rigtig mange mennesker, virk-
somheder mfl. blev så hårdt ramt, 
som ingen havde forestillet sig. Man-
ge arrangementer blev lukket ned, 
og kulturen kom i den grad til at lide. 
Virksomheder måtte se alvoren i øj-
nene og det blev en tid, som ingen af 
os nogen sinde glemmer.

Det er der blevet sagt og skrevet 
meget om, så det lader vi ligge her. 

Men det betød også, at vores vel-
gørenhedsindsamling til fordel for 
børn med kræft i Danmark og Grøn-
land, ikke blev det vi havde håbet på 
i 2020. Vores cykeltur i august dette 
år blev aflyst, og selvom rigtig man-
ge sponsorer – og med megen stor 
tak - alligevel bakkede os op, blev 
det aldrig det samme, som vi havde 
ønsket og håbet. For tilbage stod de 
syge børn, og midlerne til dem blev 
ikke det samme i 2020.

Lørdag den 14. august 2021 kl. 
10.20 kan vi igen sætte os på cykler-
ne på toppen af Danmark, når vi træ-
der af sted fra Sparekassen Vendsys-
sels afdeling i Skagen. Samme aften 
er der inviteret til velgørenhedsevent 
på Maskinhallen, Frederikshavn, hvor 
skuespiller og entertainer og 1/3 af 
Linie 3, Anders Bircow, tidligere fod-
boldspiller og Europamester ’92, Kim 

Vilfort, samt direktør i Børnecancer-
fonden, Marianne Nielsen, sammen 
med Claus Bodenhoff vil underholde 
de forhåbentlige mange fremmødte, 
som støtter og bakker vores Danmark 
Rundt Team Bodenhoff op.

Efter starten i Skagen, kører cykeltu-
ren ind- og rundt på Djursland, videre 
rundt i det midtjyske inden vi sætter 
hjulene på landevejen i Rødekro og 
kører ned igennem det sønderjyske 
og videre over Als. Herefter starter 
vi op i Korsør og kører ind i Midtsjæl-
land og afslutter endeligt årets cy-
keltur i Ballerup hos Trio Biler den 21. 
august fra kl. 07.30 til morgenmad, 
inden vi kl. 09.00 cykler de sidste ki-
lometer op til målet i Frederiksværk, 
hvor afslutningsfesten afholdes på 
Nordtorvet.

Cykelturen beskrives i Nyhedsbrevet 
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i august, som udsendes ca. 8 dage 
inden vi sætter os på cyklerne i Ska-
gen den 14. august. Vores ønske er, 
at så mange som muligt vil støtte 
op omkring vores velgørenhedspro-
jekt. Der er desværre voldsomt hårdt 
brug for midler til de kræftsyge børn. 
Børnecancerfonden har mærket, at 
COVID-19 har besværliggjort mange 
ting, og at der ikke er indsamlet til-
nærmelsesvis så mange midler, som 
der er så hårdt brug for.

Støt os og se mere på vores hjemme-
side: www.drtb.dk 

Her vil du kunne læse alt om vores 
projekt: Danmark Rundt Team Bo-
denhoff. Fra starten i 2015 og til dato, 
har vi indsamlet et betragteligt milli-
onbeløb, som er gået ubeskåret til at 
give de kræftsyge børn og deres fa-
milier. Det har været med til at give 
dem et lyspunkt i en traumatisk hver-

dag, når sygdommen rammer. Og at 
den rammer hårdt, skal der ikke her-
ske tvivl om. Derfor er der brug for 
DIN STØTTE.

Årets sang 2020/2021 er skrevet af 
den vidunderlige sangerinde og 
protektor for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff, Julie Berthelsen, og 
sangen vil I komme til at høre meget 
mere til fra primo august. Og I skal 
glæde jer. Det er en sang som går lige 
i hjertet. Julie beskriver så præcist, at 
’Alting er nu- og her’.

Vi har indgået et samarbejde med 
Puratos Denmark omkring en rug-
brødskampagne som foreløbig lø-
ber frem til- og med 31.12.22, hvor 
SpireVip-rugbrødet vil blive solgt 
landsdækkende hos de bagere, som 
vælger at indgå i kampagnen. Vores 
protektor, og tidligere håndboldspil-
ler Michael V. Knudsen har støttet 

op, og er med til at promovere dette 
rugbrød med den fantastiske smag, 
som også børn har lyst til at spise.

Vi ses på landevejen, ved vores 
event-arrangementer, på instagram 
og på vores facebook: ’danmark 
rundt team bodenhoff’.

ØNSKER DU AT BLIVE SPONSOR/STØTTE OP?
Vi har igen i år valgt at udsende vores flyer elektronisk, hvilket gør det 
både nemmere og hurtigere at få nye sponsorer med i flyeren.

Flyeren finder du her:   https://drtb.dk/nyhedsbreve-flyers/

Vi håber, at mange flere sponsorer vil støtte og bakke os op, og skul-
le du have lyst til at støtte os, venligst kontakt: Claus Bodenhoff, tlf. 
21682068 og/eller på e-mail: cb@drtb.dk 

Støtter du med mere end 5.000 kr., vil der også være mulighed for at 
få lagt sit virksomhedslogo på vores hjemmeside: www.drtb.dk

Alle indsamlede midler går ubeskåret til Børnecancerfonden og der-
med til børn med kræft i Danmark og Grønland. Udgifter til at drive 
fundraising-eventen dækkes af frivillige. 

Kontoen der kan indbetales på har: reg.nr. 4183 og kontonummer 
11659857. Kontoen administreres alene af Børnecancerfonden. Der 
kan desuden overføres via MobilePay til 58 58 37.

Det har fra starten været ønsket, at alle de indsamlede midler bliver 
allokeret direkte til børn med en kræftdiagnose. Børn med kræft 
og deres familier har brug for positive oplevelser i hverdagen, hvor 
håb kan føles så langt væk, men hvor en enkelt ’solskinsdag’ under 
et traumatisk sygdomsforløb kan betyde så uendelig meget for det 
enkelte barn og familien.
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Borgmester i Halsnæs Kommune, Steffen Jensen

DERFOR STØTTER HALSNÆS KOMMUNE 
DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF
I Halsnæs går vi op i at være der for 
hinanden. Det gælder i de gode stun-
der, men også når livet er svært. Og 
jeg kan næsten ikke forestille mig en 
mere udfordrende situation, end at 
ens barn bliver ramt af alvorlig syg-
dom.

Desværre får børn også kræft, og det 
er ofte en stor omvæltning for hele 
familien. Pludselig kan man ikke læn-
gere det, som man plejede at kunne 
– enten på grund af sygdommen, 
eller fordi økonomien eller andre føl-

gevirkninger sætter familien under 
pres.

Her gør Team Bodenhoff et fantastisk 
arbejde for familier med børn ramt af 
kræft.

De frivilliges indsats bidrager til, at 
børnene atter kan komme ud og 
prøve ting af, som sygdommen ellers 
havde frataget dem muligheden for. 
Børnene får lov at være børn igen. 
For familierne betyder det også, at 
der er støtte, netværk og positive op-

levelser at trække på midt i en svær 
tid.

Som borgmester er jeg derfor glad 
for, at Halsnæs Kommune siden 2015 
har støttet op om Team Bodenhoff. 
Jeg ønsker hele cykelholdet en rigtig 
god tur rundt i Danmark, og så ses vi 
ved målstregen i Frederiksværk den 
21. august.

Steffen Jensen
Borgmester i Halsnæs Kommune
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JULIE BERTHELSEN HAR SKREVET OG IND-
SPILLET VORES SANG 2021/2022
Julie Ivalo Broberg Berthelsen, er 
en dansk/grønlandsk sangerinde, 
og som i dag kendes bedst under 
sit fornavn, Julie. 

Julie er protektor for Danmark Rundt 
Team Bodenhoff, og har været det 
igennem de senere år.

Tilbage i vinter, blev Claus Boden-
hoff kontaktet af Julie, som hun har 
lært at kende igennem sin far i Nuuk, 
Per Berthelsen. I 1988 samarbejdede 
Per og Claus for at afholde den første 
velgørenhedsindsamling i Grønland 
til fordel for Kræftens Bekæmpelse. 

Julie stillede tilbage i 2002 op i en 
talentkonkurrence ’Popstars’, hvor 
hun blev landskendt pga. sin frem-
ragende stemme og flotte placering 
i konkurrencen. Debutalbummet, 
som hedder: ”Every Little Part of 
Me” blev udgivet allerede i 2003, og 
solgte mere end 90.000 eksemplarer. 
Og siden er det gået stærkt for den 
smukke og talentfulde dansk/grøn-
landske sangerinde, som i dag ude-
lukkende arbejder som artist. Og det 
danner også baggrund for, at Julie er 
med i mange TV- og radioprogram-
mer. Ligeledes afholder Julie et væld 
af koncerter, både på festivaler og 
koncertsale, i kulturhuse og ved kir-
kekoncerter. Alt sammen velbesøgt, 
på grund af Julies egen professionel-
le formåen.

Det er med stor glæde og stolthed, at 
vi kan præsentere vores aktive pro-
tektor, Julie, der som tidligere nævnt, 
har tilbudt at skrive og indspille vores 
sang til Danmark Rundt Team Boden-
hoff 2021 og 2022. At Julie har valgt 
det, ligger fuldstændig i tråd med 
vores velgørenhedsindsamling, idet 
Julie kommer fra Grønland. Vores vel-
gørenhedsindsamling kommer nem-
lig ikke alene danske børn til gode, 
men også grønlandske børn, når de 
desværre er nødt til, oftest sammen 
med deres familier, at rejse til Dan-

mark for at blive behandlet på Rigs-
hospitalet.

Her træder Børnecancerfonden i ka-
rakter, og sørger for at disse børn og 
familier på lige fod med danske børn 
og familier bliver taget godt imod, 
og får de samme muligheder, som de 
danske.

Julie har skrevet en fremragende 
sang: Alting er Nu og Her.

Sangen vil få release ultimo juli/pri-
mo august, og dermed vil den være 
klar til at sende cykelholdet af sted på 
årets 8 etapers tur fra Skagen til Fre-
deriksværk.

Vi glæder os helt vildt til sangen bli-
ver præsenteret, og vi håber derfor, 
at vi kan lave en aftale med Julie og 

måske sammen få den bragt på TV 
og/eller radio.

Som nævnt, er Julie Ivalo Broberg 
Berthelsen protektor/ambassadør for 
Danmark Rundt Team Bodenhoff, og 
med denne sang har hun vist, hvor 
stort hun støtter op omkring dette 
velgørenhedsprojekt. 

Følg med på instagram, danmark 
rundt team bodenhoff.  Facebook, 
danmark rundt team bodenhoff samt 
på vores hjemmeside ’www.drtb.dk’.

Tidligere sange og sangere kan ople-
ves på: https://drtb.dk/sange/
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TIDLIGERE AUKTION PÅ EN 
KULINARISK OPLEVELSE
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 
eksklusive gavekort, hver med en 
værdi af 4.370 kroner, som vi lagde 
ud til auktion.
 
Hvert gavekort dannede grundlag 
for en gastronomisk oplevelse for to 
personer. Menuoplevelsen inklude-
rede også champagne, vinmenu, kaf-
fe og sødt. 

Måltidet blev åbnet med små appe-
titvækkere, der vækkede smagsløge-
ne og satte tonen an. 

Menuerne bestod af fem retter for-
ankret i et personligt kulinarisk ud-
tryk. 

Auktionen gav et fantastisk flot beløb 
på 82.000 kr. til Danmark Rundt Team 

Bodenhoff og børn med kræft via 
Børnecancerfonden. Alle pengene 
blev ubeskåret indsat på vores konto 
hos Børnecancerfonden.

Restaurant MIELCKE & HURTIGKARL 
er et besøg værd. Se mere på:

http://www.mhcph.com/

ÅRSKRUSET 2021
Igen i år, har et par af vore trofa-
ste sponsorer, Sidinge Gårdbutik 
i Odsherred og Naturmælk i Ting-
lev støttet op omkring Danmark 
Rundt Team Bodenhoff, og dermed 
produceret vores Årskrus 2021.
 
På vores tur rundt i Danmark, har du 
mulighed for, at donere 100 kr. og er-
hverve to krus, så længe lager haves.

I det næste nyhedsbrev, og/eller på 
vores hjemmeside www.drtb.dk vil 
du kunne se etaperne, og hvor vi 
starter og hvor vi kommer i mål.
 
Vi glæder os til at møde jer rundt i 
Danmark.
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SPIREVIP-RUGBRØDET OG 
LANDSDÆKKENDE KAMPAGNE
Som det, i et tidligere nyhedsbrev 
er fremgået, har Danmark Rundt 
Team Bodenhoff indgået et samar-
bejde med Puratos Denmark om-
kring lanceringen af en rugbrøds-
kampagne. Rudbrødet hedder 
SpireVip.

Materialet er klar og kampagnen rul-
les løbende ud i hele Danmark. Det 
er med stor glæde og stolthed, at vo-
res protektor og tidligere håndbold-
spiller, Michael V. Knudsen støtter os 
omkring denne kampagne, som fore-
løbig kommer til at løbe frem til- og 

med 31. december 2022.

Der støttes med 1 kr. pr. solgte rud-
brød, og rugbrødets navn: SpireVip, 
er baseret på spirede rugkerne. Et 
rugbrød med den gode smag, som 
også nydes af børn. Derfor falder rug-
brødet og kampagnen lige ind i Pura-
tos engagement, idet man her øn-
sker at støtte op omkring børn med 
en kræftdiagnose, udtaler salgschef 
Mads Viborg Schmidt.

Fakta om Puratos Denmark A/S er 
del af Puratos Group, der udvikler og 

producerer innovative ingredienser 
og løsninger indenfor bageri, kon-
ditori og chokolade. Gruppen har 
hovedsæde i Bruxelles, kontorer i 74 
lande og beskæftiger ca. 9.000 med-
arbejdere globalt. Vi er 10 medarbej-
dere hos Puratos Denmark A/S i Vejle, 
der har ansvaret for salg, marketing 
og udvikling i Danmark, Norge og 
Island.

SpireVip rugbrød 

støtter op om Børnecancerfonden via

Danmark Rundt Team Bodenhoff

SpireV p
- fuld af spirede ker�r

🌱
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SpireVip rugbrød 
Prøv vores nye rugbrød og støt  
Børnecancerfonden med 1 kr.

SpireV p
- fuld af spirede ker�r

🌱

Besøg os på www.drtb.dk
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Marketingchef, Nelly Frees Riggelsen og Bernd Søndergaard, ansvarlig for Danmark Rundt Team Bodenhoff i Sønderjylland

NATURMÆLK
Igen i år, har vi indgået et fanta-
stisk samarbejde med Naturmælk/
Øllingegaard, og Danmark Rundt 
Team, som på 6. år støtter op om-
kring vores velgørenhedsindsam-
ling til fordel for børn med kræft 
og deres familier i Danmark og 
Grønland.

Vi har igennem årene mødt en ene-
stående opbakning, og igen i år har 
Naturmælk/Øllingegaard valgt at il-
lustrere vores tur rundt i Danmark på 
deres Minimælk karton, som netop 
nu og 4 uger frem sælges i Føtex og 
Bilka. 

Når vi på vores tur rundt i Danmark 
kommer til Naturmælk i Tinglev, vil vi 
igen blive taget imod og få mulighed 
for at nyde deres rigtig gode produk-
ter, inden turen fortsætter de sidste 
kilometer frem til børnehaven og ef-
terskolen i Tinglev sammen med for-
håbentlig en masse efterskoleelever 
i feltet.
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FOR HVER WATT DU TRÆDER, 
STØTTER DU BØRN MED KRÆFT
Inden længe lyder startskuddet til dette års ”Danmark Rundt – Team Bodenhoff”. 

Det er godt nyt for børn med kræft. Siden 2015 har netop jeres loyale indsats sikret støtte til børn med 
kræft og deres familier med et flot millionbeløb. 

Når et barn rammes af kræft, bliver hele familiens liv slået ud af kurs. Gennem et hårdt og intensivt forløb 
med utallige behandlinger kan både børn og voksne have brug for positive oplevelser i en hverdag, hvor 
håb kan føles langt væk, men hvor en enkelt ”solskins-oplevelse” kan betyde så uendelig meget for det 
enkelte barn og familien. Med jeres støtte kan vi tilbyde børn med kræft et forkælelseslegat og drive tre 
sommerhuse, hvor familierne kan få en pause fra den kaotiske tilværelse. 

Børn med kræft kæmper en kamp de ikke kan vinde alene. De har brug for os voksne. TAK fordi I er en del af 
styrken. 

Vi glæder os til at følge jer alle i august og ønsker jer medvind på turen. 

/Børnecancerfonden

Direktør i Børnecancerfonden, Marianne Benzon Nielsen
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KONKURRENCE
Vær med i lodtrækningen om denne lækre Principia Cykel, jubilæumsmodel nr. 1, doneret 
af Ditlev Cykler, Frederiksværk, som har været med rundt på turen i 2019, og støt børn 
med kræft via Danmark Rundt Team Bodenhoff og Børnecancerfonden.

Indbetal kr. 100 pr. lod på MobilPay nr. 585837. Der må meget gerne købes flere lodder.

Send herefter kvitteringen som en sms til Claus Bodenhoff, tlf. 21682068. Så vil du hurtigst 
muligt modtage dit/dine nummerlod/der.

Del gerne med din familie, dine venner og/eller dine kolleger.

Der trækkes lod medio december, eller når alle 500 lodder er solgt.

Hver en krone går ubeskåret til børn med kræft, og her er tale om midler, som skal være 
med til at give de syge børn og deres familier en glæde i deres ofte uoverskuelige hverdag.

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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STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2021 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 Team Bodenhoff i 2015, 2016, 2017 og 2019. Bernd Søndergaard cyklede med Danmark Rundt Team Bodenhoff i 2018 og 2019 og kommer 
fra det sydlige Danmark, hvor Bernd har ansvaret og kontakterne til sponsorerne i det sønderjyske område. Gert Christensen, Grenå står som kontaktperson 
til Djursland. Gert var med på serviceholdet for Danmark Rundt Team Bodenhoff i 2016, 2017 og 2018. Jimmy Hasemann, kommer fra vores bilsponsor, Trio 
Biler. Martin Timm Holmstav, er grafiker og webmaster med ansvar for Danmark Rundt Team Bodenhoffs hjemmeside, nyhedsbrev 
og Facebook. Har været med siden starten i 2015. Jeanett Westergaard er ansvarlig for vores ledsagerbil og var med på serviceholdet 
Danmark Rundt Team Bodenhoff i 2017, 2018 og 2019. Lone Clemen, er ny i styregruppen og er ansvarlig for sidste etape og velkomsten 
til Frederiksværk. Cykler med på hele turen. Steen Petersen, er ny i styregruppen og er chauffør på hele turen i 2021. 

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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