
Hvorfor sociale donationer?

Sociale donationer og sponsorater er et strategisk 
positioneringsværktøj for virksomheder, hvor de får 
mulighed for at engagere sig i en reel løsning af et 
relevant problem i samfundet.
   

Forbrugerne har i dag øget fokus på virksomheders 
sociale ansvar, og et engagement i Danmark Rundt 
Team Bodenhoff er en oplagt platform til at kom-
munikere virksomhedens sociale ansvarlighed. 
Danmark Rundt Team Bodenhoff giver virksomhed-
er mulighed for at støtte en god sag og samtidig 
markedsføre sig sammen med sagen.

Samfundet, Børnecancerfonden og Danmark Rundt 
Team Bodenhoff har brug for, at virksomheder tager 
et socialt ansvar og hjælper med at gøre en synlig 
forskel for børn med kræft og deres familier. 
Børnecancerfonden kan ikke løfte denne samfunds-
opgave alene, og fonden er 100 % afhængige af 
gaver og donationer.

- “Danmark Rundt Team Bodenhoff emmer af
hjertevarme og autenticitet, hvilket øger muligheden 
for værdioverførsel fra Børnecancerfonden til 
virksomheden.”

Susanne Steenbøl, konsulent

Du kan få skattefradrag for donationer til
Børnecancerfonden.

• Fradragets værdi er ca. 26 % af donationen. 
Donerer du 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat.

• Du kan højst få fradrag for 17.000 kr. i 2021.
• Virksomheder kan ubegrænset donere til vel-

gørende formål, og er ikke omfattet af 17.000 
kr. reglen. Beløbet kan dog højst udgøre 15 % 
af virksomhedens indtjening. Virksomheder har 
tillige mulighed for at trække bidrag fra som 
reklame- eller markedsføringsudgifter.

Hovedsponsor:

Storsponsor:  
Behandlingscenter Tjele

Øvrige sponsorer: 
Trio Biler, Backstage Wine Club ApS, Vig Festival, 
Sønderjysk Forsikring, SB Entreprise, Jutlander 
Bank, City Bakery, Danske Andelskassers Bank, 
Halsnæs Kommune, Broager Sparekasse, Dansand, 
Halsnæs Avis, Skjern Bank, Sparekassen Vendsys-
sel, Alslinjen, Grønlandsbanken, EDC Liseleje, Søn-
dergaard, MTH Design, Smeden Bomholt, Gardin 
Lis, Hotel Eyde, Mielcke & Hurtigkarl, Hotel Sønder-
borg Strand, Scandlines, Arbejdernes Landsbank, 
JBS, Ditlev Cykler, Vestjysk Bank, Molslinjen, Palads 
Hotel, Aubo Køkken og Bad, Tinglev Bogtrykkeri, SG 
Flensburg Handewitt, Food Dianostic, Hornslet Han-
del, Hotel Marina Grenå, Uge Fiskesø og Camping, 
Naturmælk/Øllingegard, Sidinge Gårdbutik, Comwell 
Klarskovgaard i Korsør, Union- Bank, REMA 1000 i 
Frederiksværk og Glarmesteren i Skibby.

Ønsker din virksomhed at blive en del af Danmark 
Rundt Team Bodenhoff og dermed være med til at 
gøre en forskel for børn med kræft, kan I kontakte:
 

Claus Bodenhoff
bodenhoff8@gmail.com
21 68 20 68
   
Vagn Wendel Sørensen
lommesten@gmail.com
23 60 50 28

www.drtb.dk www.drtb.dk

SKAGEN 14. AUGUST - 
FREDERIKSVÆRK 21. AUGUST



Danmark Rundt Team Bodenhoff

I 2015 spurgte Claus Bodenhoff sig selv:

Det blev startskuddet til en fundraising-event, der er 
udviklet og 100 % drevet af frivillige ildsjæle med et 
stort hjerte for disse børn og deres familier.

Direkte til Børnecancerfonden

Siden 2015 har Danmark Rundt Team
Bodenhoff indsamlet godt og vel 5 mio. kr. til
Børnecancerfonden.
 
Det har fra starten været Claus Bodenhoffs ønske,
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 langt væk, men hvor
en enkelt solskinsdag under et traumatisk
sygdomsforløb kan betyde så uendelig meget for
det enkelte barn og familien.

- “Hvorfor skal jeg cykle hele vejen til Paris, når de 
børn med kræft og deres familier, jeg indsamler 
midler til, er bosiddende i Danmark?
I tillæg kommer midlerne hovedsagelig
fra danske virksomheder”.

- ”Alle de indsamlede midler går ubeskåret til
Børnecancerfonden. Udgifter til at drive
fundraising-eventen dækkes af frivillige.”

Claus Bodenhoff,
grundlægger af Team Bodenhoff

Donationer og sponsorindtægter indbetales
direkte på Børnecancerfondens bankkonto eller via 
Børnecancerfondens MobilePay-nummer.

Reg.nr.: 4183 Kontonr.: 11659857
MobilePay: 585837 

Få inspiration til en indsamlingsevent

Frivillige og sponsorer afvikler hvert år en række events 
for at bidrage til Team Bodenhoffs indsamling til 
Børnecancerfonden. Her får du nogle eksempler, der 
måske kan inspirere dig og dine kollegaer.

En cykeltur rundt i Danmark

Hvert år cykler et fast team på mellem 5 og 8
kvinder og mænd rundt i Danmark og samler penge 
ind til Børnecancerfonden. Hertil kommer en række 
andre ildsjæle, som for en donation på 150 kr. pr. 
etape kan cykle med. Rytterne cykler i alt 8 etaper 
over 8 dage, og turen går rundt i det meste af 
Danmark. I år starter turen i Skagen d. 14. august kl. 
9.30 og slutter i Frederiksværk d. 21. august kl. 12.30. 
På hver etape er der indlagt en række pitstops. Hver 
rute og pitstop er fastlagt efter, hvor Team Boden-
hoff kan indsamle donationer til Børnecancerfonden.

Vær med til at gøre en forskel

Donerer en virksomhed 15.000 kr. eller mere, vil 
Team Bodenhoff forsøge at lægge vejen forbi virk-
somheden, når de cykler Danmark Rundt. Virksom-
heden og Team Bodenhoff udsender sammen en 
pressemeddelelse til de lokale medier om begiven-
heden og donationen. Virksomheden får desuden 
mulighed for at få deres logo på cykeltøjet og få 
bragt en artikel i vores nyhedsbrev.

Donerer en virksomhed 5.000-15.000 kr., får
virksomheden deres logo på Danmark Rundt Team 
Bodenhoffs hjemmeside og i nyhedsbrevet, der ud-
sendes 3-4 gange om året. Virksomheden får også 
ret til at benytte Danmark Rundt Team Bodenhoffs
logo i deres interne og eksterne kommunikation.

Det er også muligt at være produktsponsor eller
sponsor af serviceydelser.

 
Kids2Kids-event
Frederikshavns handels- og virksomheds-
forening samt byens lokale idrætsforeninger afvikler 
hvert år et børneløb. Eventen hedder Kids2Kids for 
at tydeliggøre, at det er børn, der samler ind til kræft-
syge børn. Deltagergebyret går ubeskåret til Børne-
cancerfonden, og det samme gør donationer fra de 
lokale erhvervsdrivende. Lokalavisen donerer annon-
ceplads og bringer redaktionel omtale af eventen.

SpireVip Rugbrød 2021-2022
Puratos har i samarbejde med håndboldspiller, Mi-
chael V. Knudsen og Danmark Rundt Team Boden-
hoff, udviklet SpireVip rugbrødet. Via salget hos de 
danske håndværksbagerier støttes Børnecancer-
fonden. ”Rugbrødet kalder vi ”SpireVip”, fordi det er 
baseret på spirede rugkerner og fordi indtjeningen 
går til at støtte de vigtigste personer i vores liv, nem-
lig børnene”, udtaler salgschef for Puratos Denmark, 
Mads Viborg Schmidt.

Livet er smukt
- sang af sangerinde Julie Berthelsen 2021-2022
Julie er protektor for Danmark Rundt Team Bodenhoff. 
- “Jeg nærer stor tillid til projektet og de mennesker, der 
står for det. Jeg kender Claus, og han var med til at sætte 
fokus på kræft i Grønland i slutningen af 80’erne i sam- 
arbejde med min far. Noget der var stort og stærkt, og 
noget vi aldrig har glemt. Følelserne og viljen bag dette 
projekt er stærke, reelle, oprigtige og gode. Det er værdier, 
jeg selv sætter stor pris på,
og dermed gerne hjælper til med 
at bringe videre. Og kan vi hjælpe  
lidt dér, hvor der er så meget brug 
for det? Ja, så SKAL vi.”

Protektorer, der bakker drtb.dk op:
Mark Strudal, Gustav Wolter, Michael V. Knudsen, 
Lasse Svan, Julie Berthelsen, Henrik ‘Store’ Larsen, 
Kathrine Heindal, Anders Dahl-Nielsen, Anders Bir-
cow, Kim Vilfort, Hans Lindberg, Charlotte Bøving, 
Jesper Skibby, Anders Zachariassen, Thomas 
Mogensen og Søren Bundgaard.


