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SNART ER VI PÅ LANDEVEJEN IGEN
Højsommeren er ved at være over-
stået, og mange er tilbage efter en 
forhåbentlig god og velfortjent 
sommerferie, hvor Corona’en ikke 
har fået held med at ødelægge så 
meget i år, som vi har været be-
kendt med de to foregående år.

Det betyder også, at Danmark Rundt 
Team Bodenhoff igen er tilbage på 
landevejen, om end på en lidt anden 
måde i år, i forhold til de foregående 
år. Tidligere har vi cyklet turen over 8 
dage med start i Skagen og med af-
slutning i Frederiksværk, og har be-
søgt mange byer på vejen rundt.

I år har vi forsøgt at ændre lidt på 
denne planlægning, idet vi har delt 
alle etaper ud over flere weekender - 
eller op til en weekend, idet vi håber 
og tror, at mange flere ønsker at cykle 
med på etaperne. For det har vist sig, 
at det kan være svært at trække folk 
til, når der cykles på hverdage. Og det 
har vi fuld forståelse for.

Derfor håber vi, at vi i år kan få man-
ge flere motionister til at cykle med 

på en eller flere etaper, og dermed at 
vi får en endnu større del af befolk-
ningen, til at bakke os op? 

Vi har valgt at kalde etapen den 20. 
august for ’Kongeetapen’. Etapen har 
tidligere været afslutningsetapen, og 
da Danmark Rundt Team Bodenhoff 
er hjemmetilhørende i Halsnæs Kom-
mune, er det helt naturligt at lade 
denne etape fra Trio Biler i Ballerup, 
som er en af vores store sponsorer, til 
Krudtværkstorvet i Frederiksværk for 
vores ’Kongeetape’.

Vi har ikke planlagt alle etaper end-
nu, idet vi er meget mere fleksible i 
forsøget på at tilpasse vores sponso-
rer. Hvis der kommer ønsker om spe-
cielle etaper geografisk i Danmark, 
vil vi være klar til at komme rundt 
og cykle i områder. Også selvom vi 
ikke har været i området tidligere. Så 
skulle man have lyst til at arrangere 
en etape i Danmark, vil vi være me-
get positive for at få den planlagt og 
implementeret i vores program, som 
slutter med udgangen af oktober?

Som nævnt håber vi, at rigtig mange 
igen i år vil støtte op om vores cykel-
ture.  Vigtigheden kan ingen være 
i tvivl om, for på trods af Corona og 
den meget alvorlige og triste krigs-
situation i Ukraine, er vi nødt til at 
understrege, at de kræftsyge børn og 
deres familier i Danmark og Grønland 
fortsat har brug for ’din og min støtte’. 
Det er vi sikre på at alle forstår.

Vores sponsorer og mange andre 
støtter, har igen i år sat sit tydelige og 
positive præg på vores projekt, Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff, og det 
er vi både glade, stolte og taknem-
melige over. For vi skal igen minde 
om, at hver eneste indsamlet krone 
går direkte til børn med kræft og de-
res familier i Danmark og Grønland, 
hvilket sker i et meget tæt samarbej-
de med Børnecancerfonden.

Tusind tak.

På styregruppens vegne
Claus Bodenhoff
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DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF 
– SANGEN 2021 OG 2022
Julie Berthelsen, som er en af dati-
dens mest populære sangerinder 
i Danmark og Grønland, har som 
bekendt indsunget vores sang, 
som kan ses på nedenstående link.

Vi er meget taknemmelige og stolte 
over, at Julie har støttet os med san-
gen. I forvejen er Julie end af vores 
protektorer, og det er rigtig dejligt 
og bekræftende, at der er alvor bag 

støtten fra Julie. Tusind tak.

Alting Her og Nu. Lyt til sangen her: 
https://youtu.be/idSCelu3_Dc

Efter vi kom hjem fra vores cykeltur 
i august 2021, har vi fået indspillet 
sangen som en video med billeder 
fra blandt andet turen sidste år. 

Der er tale om en sang, som giver me-

ning, og som fortæller os, at vi netop 
skal tænke på hverdagen, og at det 
gælder om at leve livet, når man kan. 
Og de bump på vejen, skal mange af 
os prøve at komme lidt lettere over.
 
Teksten titel er særdeles rammende: 

Alting er her og nu.

Julie Berthelsen
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ETAPERNE I DANMARK RUNDT 
TEAM BODENHOFF 2022
1. etape (Kongeetapen - dedikeret 
til Astrid) Lørdag den 20. august 
2022 fra kl 07.30 hos Trio Biler, 
Energivej 22, 2650 Ballerup

Her cykles fra Trio Biler, Energivej 22, 
2650 Ballerup til Krudtværkstorvet, 
Frederiksværk

Program: 
Morgenmad fra kl. 07.30 – 08.45 for 
alle tilmeldte. Tilmeld dig hos Trio Bi-
ler i Ballerup, tlf. 59 53 54 00.
Afgang kl. 09.00 fra Trio Biler – cykel-
holdet kører mod Frederiksværk med 
blandt andre fodboldspillerne og 2 af 
vores protektorer i spidsen, Kim Vil-
fort og Mark Strudal.
Pitstop ca. kl. 10.00 i Lynge.
Afgang til Frederiksværk kl. ca. 10.30 
med Pitstop i Strø og senere i Kreg-
me.
Ankomst ca. kl. 11.50 til Cirkel K. i 
Kregme, hvorfra vores ambassadør 
Sascha cykler med. Her venter også 
blandt andre borgmester Steffen 
Jensen, som kører med op over Thors 
Bakke og ned igennem Nørregade til 
Krudtværkstorvet, hvor han vil holde 
velkomsttale kl. 12.45.

Program på Krudtværkstorvet ca. 
10.30 – 13.00
• Gigi, Rask og Taube spiller coun-
try-ørehængere på scenen.
• Gigi, Rask og Taube stopper med at 

spille kl. 12.45. Og hele arrangemen-
ter starter ca. kl. 10.30, hvor der vil 
være hoppeborg, popkorn og slush 
ice til børnene.
Julemanden kommer også på besøg, 
og samtidig vil vi få besøg af mejeri-
et Øllingegaards produktvogn med 
smagsprøver etc. Vi forventer også at 
Bakery By Jørgensen uddeler smags-
prøver med videre.
Der vil være mulighed for køb af vand 
og øl på Krudtværkstorvet.
• Der vil også være mulighed for at 
donere penge, og måske få fat i Team 
Bodenhoffs t-shirt (kun voksne stør-
relser) og/eller et årskrus 2022. 

2. etape, fredag den 2. september 
kl. 15.45 v/Hotel Eyde

• Cykles i Herning midtby. Afgang kl. 
16.00 på en rundstrækning i Herning 
bymidte med ankomst ved Vestjysk 
Bank ca. kl. 16.45
• Her cykler spillere fra Blue Fox, FC 
Midtjylland, Ikast Håndbold og HC. 
Midtjylland med (4-5 personer fra 
hver klub)
• Ruten: Start foran Hotel Eyde, (gå-
gaden) – Mindegade – Dalgasgade 
– Bryggegade – Gågaden (sidste om-
gang afsluttes direkte ved Vestjysk 
Bank)
• Vestjysk Bank holder ’åbent hus’ 
(på bankens P-plads) i tidsrummet 
16.00-19.00.

16.15 – 17.00: Auto-
grafskrivning af 2 
FCM-spillere
16.30 Team Boden-
hoff, klubbernes spil-
lere mfl. ankommer til 
Vestjysk Bank
17.00 – 18.00: 
Musik ved Henrik Volf
16.00 – 19.00: Pølser, 
øl, vand, Slush Ice, 
popkorn, hoppeborg

3. etape, onsdag den 14. septem-
ber 2022 kl. 09.30/10.15 hos ’Kun 
Det Bedste’

Fra Silkeborg, ’Kun Det Bedste’, Georg 
Jensens Vej 2 A, Silkeborg
Kaffe etc. fra kl. 09.30 hos ’Kun Det 
Bedste’.
Afgang kl. 10.00 mod Viborg.
Ankomst ca. kl. 12.15 i Andelskassen 
Toldboden, Viborg
Afgang mod Tjele Behandlingscenter 
med ankomst ca. kl. 15.00.
Behandlingscenter Tjele byder på 
kaffe og kage.

4. etape, fredag den 23. september 
2022 ca. kl. 10.00 Rødekro – Ting-
lev/Uge

4. etape cykles fra Sønderjysk Forsik-
ring, Rødekro  Afgang Rødekro ca. kl. 
10.30. Program under udarbejdelse

5. Etape, lørdag den 24. september 
2022 ca. kl. 08.30 Uge – Fynshav

Cykles fra Uge via Benniksgaard, Ho-
tel Sønderborg Strand, Davidsen til 
Fynshavn. Afgang Uge Lystfiskeri og 
Camping ca. kl. 08.30. Brunch på Ben-
niksgaard i Rinkenæs
Program under udarbejdelse

Herudover venter yderligere et par 
etaper.

Bandet Gigi, Rask og Taube, som spiler på Krudt-
værkstorvet den 20. august om formiddagen Kim Vilfort (tv.) og Mark Strudal (th.).
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INTET DANMARK RUNDT TEAM BODEN-
HOFF UDEN NATURMÆLK/ØLLINGEGAARD
2022 er heller ikke nogen undta-
gelse. For igen står det økologiske 
mejere fra Tinglev i Sønderjylland 
bag vores velgørenhedsindsam-
ling til fordel for børn med kræft i 
Danmark og Grønland.

Igen i år er vi derfor på mælkekarto-
nerne, hvor vi har fået mulighed for 
at markedsføre vores indsamling til 
disse børn, som stadig har så meget 
brug for vores indsamlede midler, og 
vi er både glade og stolte over, at vi 

får mulighed for vise os frem på kar-
tonerne, som er en stor del af vores 
branding i Danmark.

Igen i 2022 rammer Touren mange danske byer 

og landeveje. Som noget nyt, har vi besluttet at 

cykle etaperne enkeltvis, således at vi kan cykle 

i weekenderne, og have endnu flere med på 

cykelturene.
Vi cykler Danmark rundt, som er et privat initiativ 

til fordel for børn med kræft.

Gør som os! Støt op og vær med til at give de 

kræftsyge børn og deres familier et lille lyspunkt 

i hverdagen.
Alle bidrag går ubeskåret og direkte til børnene 

og deres familier i tæt samarbejde med 

Børnecancerfonden.

Naturmælk er samarbejdspartner med 
 

 
 

4183 11 65 98 37eller påMOBILEPAY58 58 37

Du kan støtte på vores konto hos
Børnecancerfonden

Danmark Rundt Team Bodenhoff

Nelly Frees Riggelsen, Salg og Marketingchef, Natur-
mælk, viser her mælkekartonen frem.
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SPIREVIP – BRØD FOR BØRN

Sjove aktiviteter støtter salget
Puratos fortsætter med at arrangere 
de sjove aktiviteter hos bagerne, der 
skal fange opmærksomheden hos 
forbrugerne og få dem til at købe det 
sunde og saftige SpireVip Rugbrød. 

Bl.a. er der løbende tegnekonkurren-
cer målrettet bagerens barnlige kun-
der, men særligt konkurrencen om at 
blive Danmarksmester i rugbrødkast 
skiller sig ud. Konkurrencen går i al 
sin enkelthed ud på at forbrugeren 

hos sin lokale håndværksbager ka-
ster til måls med skiver af rugbrød 
lavet af stof. Den enkelte bager deler 
fine præmier ud støttet af Puratos til 
de skarpeste skytter.

De danske håndværksbagere kaster stadig mange Puratos SpireVip Rugbrød over disken og har i samarbejde 
med Danmark Rundt Team Bodenhoff og Michael V. Knudsen, tidligere håndboldlandsholdspiller og protektor 
for Danmark Rundt Team Bodenhoff, samlet kr. 75.925,- ind til Børnecancerfonden i årets første syv måneder.

Michael V. Knudsen er både 
Europamester i håndboldkast og 
Danmarksmester i rugbrødskast
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Hvor godt brød er kommer godtfolk til

Bagermesse med rugbrøds-selfie
I juni deltog Puratos på bagermesse 
hos Bäko, som er distributør af ingre-
dienserne til SpireVip Rugbrødet. På 
messen fik mange bagerier smagt 
på både SpireVip Rugbrødet og kon-

ceptet. For at lokke endnu flere nys-
gerrige til havde Puratos lavet en lille 
konkurrence, hvor bagerne skulle 
tage en sjov eller sigende selfie med 
SpireVip Rugbrødet som omdrej-
ningspunkt. De bedste selfies blev 

præmieret med ingredienser til ca. 1 
måneds forbrug af SpireVip Rugbrød.
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75.925 gange tak
I samarbejde med Bäko, BagerGruppen, Team  

Bodenhoff og tidligere landsholdsspiller i håndbold  
Michael V. Knudsen har Puratos SpireVip rugbrød  
indsamlet 75.925 kroner til Børnecancerfonden.

Beløbet er indsamlet i perioden 
september-december 2021 og er 
kommet i hus pga. virkelig flot  
opbakning fra mange af Bager-
Gruppens medlemmer. 

Men det stopper ikke her
Indsamlingen foregår ved at der 
for hvert solgt SpireVip rugbrød går 
1,00 kr. til Børnecancerfonden. Det 
er Puratos, der står for opgørelsen 
og afregningen, så den enkelte 
bager kan koncentrere sig om at 
bage og sælge. ”Salget er  
kommet godt fra land mange 
steder, og vi er overbeviste om at 
endnu flere kan have både lyst til 
og gavn af at være med i denne 
kampagne. Vi er meget tilfredse 
med at samarbejdet og  
indsamlingen til det gode formål 
fortsætter i 2022” udtaler 
salgschefen for Puratos Mads  
Viborg Schmidt. 

Butiksaktiviteterbutikkerne og  
sociale medier
For at hjælpe Bagergruppens 
medlemmer med at skabe  
opmærksomhed omkring  
produktet bakkes der fortsat  
massivt op med forskellige  
aktiviteter til butikkerne. Udover 
papfigurer, gulvfolier, plakater og 
andet iøjnefaldende markeds-
føringsmateriale bliver der også 
klargjort masser af kommunikation 
til de sociale medier. ”Vi laver 
både nogle standardopslag, som 
medlemmerne let kan dele på  
deres egen Facebookside, men 
vi er også behjælpelige, hvis man 
har brug for noget, der er mere  
skræddersyet” siger Camilla  
Koustrup Vium, der er salg- og  
marketingskoordinator hos Puratos.  
Hun tilføjer, at der desuden  
arbejdes på en animationsvideo 
med SpireVippen, som både kan 
bruges på sociale medier men 
også på eventuelle infoskærme i 
butikkerne. 

Sund og sjov mad i hverdagen
Sommeren nærmer sig sin afslutning 
og det betyder at det igen bliver høj-
sæson for madpakker. Madpakker og 
rugbrød hænger uløseligt sammen 
men for at madpakken ikke bare skal 

være flad og kedelig i hverken skole-
tasken, på byggepladsen, i firmabilen 
eller på kontoret har Puratos udviklet 
et inspirerende koncept på velsma-
gende sandwich og snacks, som er 
baseret på de samme ingredienser 

der anvendes til SpireVip Rugbrødet. 
Opskrifterne er både anderledes, 
sunde og velsmagende, og så er de 
ikke mindst hurtige at forberede når 
den travle hverdag rammer. 
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Puratos er taknemmelige for samarbejdet med Hotel Sønderborg Strand

Stærkt samarbejde giver de beds-
te resultater
Præcis som på et cykelhold kan ingen 
rytter skabe store resultater uden op-
bakning fra et stærkt hold. For at få 
endnu flere håndværksbagere til at 
gøre noget aktivt for at sælge endnu 
flere SpireVip Rugbrød, har Puratos 

fået flot opbakning fra Hotel Sønder-
borg Strand, en anden af Danmark 
Rundt Team Bodenhoffs samarbejds-
partnere. Hotellet udlover et ophold 
for to personer med gourmetmenu, 
overnatning og lækker morgenmad i 
vidunderlige omgivelser, til en heldig 
bagerbutik, der bager SpireVip Rug-

brød og minimum én gang i løbet 
af 2022 arrangerer en konkurrence i 
rugbrødskast.

Faktaboks om kampagnen

For hvert solgt SpireVip Rugbrød hos en 
dansk håndværksbager doneres 1 krone 
til Børnecancerfonden.

Rugbrødsopskriften er udviklet af Puratos 
og kom på markedet i sommeren 2021 og 
indsamlede kr. 75.925,- i lanceringsåret.

Faktaboks om Puratos

Puratos Denmark A/S er del af Puratos 
Group, der udvikler og producerer inno-
vative ingredienser og løsninger indenfor 
bageri, konditori og chokolade. Gruppen 
har hovedsæde i Bruxelles, kontorer i 74 
lande og beskæftiger næsten 10.000 med-
arbejdere globalt. Vi er 11 medarbejdere 
hos Puratos Denmark A/S i Vejle, der har 
ansvaret for salg, marketing og udvikling i 
Danmark, Norge og Island.
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STYREGRUPPEN DANMARK RUNDT 2022 TEAM BODENHOFF
Claus Bodenhoff, initiativtager og tidligere rytter på Team Rynkeby, Holbæk i 2014, cyklede Danmark rundt i 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2021. Bernd 
Søndergaard cyklede med Danmark Rundt Team Bodenhoff i 2018, 2019 og 2021 og kommer fra det sydlige Danmark, hvor Bernd har ansvaret og kontakterne 
til sponsorerne i det sønderjyske område. 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, 2019 og 2021. Lone Clemen, er i styregruppen og er ansvarlig for 
velkomsten til Frederiksværk. Har været med siden 2021. Kurt Elmegaard, er ruteplanlægger og kaptajn på cykelholdet og har cyklet 
med siden 2016. Søren Lind Bentsen, medansvarlig ved ankomsten på Krudtværkstorvet.

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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