
DANMARK RUNDT TEAM BODEN HOFF 2022 TUREN TIL FORDEL 

FOR BØRN MED KRÆFT I DANMARK OG GRØNLAND

NYHEDSBREV - NOVEMBER 2022

TAK FOR TUREN 2022
TAK FOR TUREN 2022

FØLG OS PÅFØLG OS PÅ
DRTB.DKDRTB.DK

I SAMARBEJDE MED



2 / Nyhedsbrev - november 2022

FORORD

Coronaen havde vi ikke fået lagt bag 
os endnu, og så var der pludselig op-
stået krig i Europa, da Rusland den 
12. februar invaderede Ukraine med 
deres specialoperation.

Hvor ville det hele ende, og kunne vi 
forsvare at cykle rundt ”i en verden”, 
hvor vi ikke vidste om vi kunne kom-
me fra A til B?

Vi vidste heller ikke hvordan vores 
sponsorer/donorer havde det med 
hensyn til disse spørgsmål, så det 
var nødvendigt at kontakte nogle af 
dem, for at høre om hvordan man 
stillede sig omkring spørgsmålet: 
Skal vi gennemføre Danmark Rundt 
Team Bodenhoff i 2022?

Her var der til gengæld ingen tvivl, 
for som det blev nævnt hos flere, så 
gjaldt det om at holde denne vel-
gørenhedsindsamling i gang. Ikke 
mindst for de mange børns skyld, 
som fortsat er- og bliver syge med 
deres frygtelige sygdom, kræft. 

Det blev til flere gode samtaler, og 
en flot opbakning til, at Danmark 
Rundt Team Bodenhoff for 7. år kun-
ne sætte sig i cykelsadlerne, og igen 
cykle rundt og gøre en indsats for de 
kræftsyge børn og deres familier i 
Danmark og Grønland.

Vi cyklede 5 etaper, og igen med stor 

succes. Alle steder var vi velkomne, 
og igen fik vi opbakning af nogle af 
vores protektorer. F.eks. cyklede fod-
boldspillerne, Kim Vilfort og Mark 
Strudal med på 1. etape fra Trio Biler 
i Ballerup til Nordtorvet i Frederiks-
værk. Og Mark tog desuden sin nabo, 
skuespiller mv., Lars Bom, med på 
denne tur. Det var fantastisk at tril-
le ind igennem Nørregade på årets 
Kongeetape, idet Frederiksværk Mo-
tions Cykelklub endnu en gang stille-
de op og cyklede først til Ballerup, for 
herefter at cykle med retur. På turen 
fra Ballerup, koblede yderligere et 
stort antal ryttere fra Motionscykel-
klubben til Team Bodenhoff. Og som 
sædvanlig, stod Halsnæs Borgmester, 
Steffen Jensen, klar med flere ryttere, 
og da vi cyklede ned igennem Nørre-
gade og ankom til Nordtorvet, var vi 
mere end 70 ryttere.

Igen i år var der fremmødt en stor 
publikumsskare, og med vores man-
ge hjælpere og Lone Clemen og Sø-
ren Lind Bentzens store forarbejde, 
var der igen lagt op til en stor fest, 
hvor Gigi, Rask og Taube underholdt 
med iørefaldende country musik.

Vores ambassadør, Sascha, var som 
sidste år, med på de sidste kilome-
ter fra Kregme, op over Thors Bakke 
og ned igennem Nørregade i Frede-
riksværk. Her blev Sascha endnu en 
gang godt hjulpet af vores protektor, 

Mark Strudal. 

I Sønderjylland og på Als cyklede 
protektor, Kim Vilfort, med og var 
igen med til at gøre en forskel. Det 
var en meget populær fodboldspiller, 
som fik hilst på rigtig mange menne-
sker på vores tur.

På etapen fra ”Kun Det Bedste” i Sil-
keborg til Tjele Behandlingscenter i 
Tjele, og med besøg hos blandt an-
dre Andelskassen i Viborg, hoppede 
håndboldspiller, Michael V. Knudsen, 
på cyklen, og igen var det populært 
med ”en kendis”, når vi kom på besøg 
hos sponsorerne.

På den måde blev Danmark Rundt 
Team Bodenhoff 2022 sat i gang, og 
med en fantastisk oplevelse i ryggen, 
gik det videre mod andre etaper, hvor 
vi for første gang ramte et såkaldt Ga-
deløb i Herning City mv. 

Tusind tak til alle, som fortsat bakker 
op og støtter Danmark Rundt Team 
Bodenhoff. Og dermed hjælpe børn 
med kræft i Danmark og Grønland i 
samarbejde med Børnecancerfon-
den.

På styregruppens vegne
Claus Bodenhoff

DET VAR EN SVÆR BESLUTNING, DA VI SKULLE TAGE STILLING TIL, OM VI I 2022 SKUL-
LE GENNEMFØRE DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF. FAKTISK KOM VI HELT HEN 
I MARTS, FØR VI BESLUTTEDE AT GENNEMFØRE, HVAD VI KUNNE.
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”JEG GLÆDER MIG ALLEREDE TIL NÆSTE ÅRS TUR”
Den årlige cykeltur med Danmark 
Rundt Team Bodenhoff er noget jeg 
glæder mig til hvert år. Det vigtigste 
er selvfølgelig at vi støtter Børnecan-
cerfonden, men igennem årene har 
det også udviklet sig til noget mere 
end det. Det er et fællesskab som er 
noget særligt og det skyldes de men-
nesker der står bag. Jeg bliver altid 
imponeret over ildsjæle som gør en 
forskel, og det må man sige at Claus 
gør med det her projekt. 

Igennem årene har jeg haft fornø-

jelsen af at cykle sammen med Kim 
Vilfort, Mark Strudal og senest er Lars 
Bom også kommet med i år som pro-
tektor for turen. Det er super fedt at 
de også har lyst til at være med, og 
det er en god snak man kan få, når 
man sidder ved siden af hinanden 
på cyklen. Jeg havde ikke lige fore-
stillet mig at lære nogle af mine ung-
domsidoler at kende på den måde, 
men det er det som cykelfællesska-
bet også kan – og det er ret fedt. 

Jeg glæder mig allerede til næste 

års tur, så vi kan få samlet nogle fle-
re penge ind til kræftramte børn og 
deres familier. Stor tak for en virkelig 
god dag og for rigtigt godt selskab 
på turen.

Michael Thomsen
Byrådsmedlem (V)

Halsnæs Kommune

Michael Thomsen (tv.) sammen med skue-
spiller Lars Bom ved starten på 1. etape
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DAGEN FØR ETAPEN FRA TRIO BILER I 
BALLERUP TIL FREDERIKSVÆRK
AFTENEN INDEN ETAPEN FRA TRIO BILER I BALLERUP TIL FREDERIKSVÆRK DEN 
20. AUGUST – KONGEETAPEN – RINGEDE VORES PROTEKTOR, MARK STRUDAL, OG 
SPURGTE OM HAN MÅTTE TAGE SIN GENBO MED PÅ TUREN. 

Uanset hvem det end måtte være, 
så er ALLE velkomne. Men der var 
dog noget specielt i denne situation. 
Marks genbo var Lars Bom, som rig-
tig mange husker fra forskellige tea-
terstykker, film og Tv-serier.

Lars Bom er bestemt ikke ’nogen 

hvem-som-helst’ på en cykel, idet 
Lars blandt andet har ’besteget’ såvel 
Tourmalet, Hautacam, Mont Ventoux, 
(det skaldede bjerg) og Alpe d’Huez 
samt kørt med i motionscykelløbene 
La Marmotte i Frankrig tre gange og 
det italienske Maradona des Dolomi-
tes. 

Rygtet fløj hurtigt til Frederiksværk, 
da det stod klart at Lars var med cy-
kelholdet på vej. Og der var ingen 
tvivl om, at endnu et kendt ansigt 
cyklede med Danmark Rundt Team 
Bodenhoff på Kongeetapen. 

Protektor, Mark Strudal overrækker Lars 
Bom diplomet for sin donation på 5.000 kr.
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Lars Bom er i den nordsjællandske 
optik stadig kendt som Strisseren 
på Samsø eller Johnny Olsen fra Rej-
seholdet. Mange unge kender ham 
bedst som Ulrik Cold i TV-serien Max 
Pinlig på DR og der er ingen tvivl om, 
at flere var mødt frem for at få et bille-
de eller en snak med Lars. Med andre 
ord gav det anledning til, at endnu 
flere mennesker dukkede op til vores 
ankomst i byen, som igennem de se-
nere år er blevet et stort tilløbsstykke. 

Det var en særdeles glædelig ople-
velse, at få Lars Bom med på holdet. 
Og da han ved ankomsten til Trio Bi-
ler blev spurgt, om han var klar til at 
iklæde sig Team Bodenhoffs cykeltøj, 
kom svaret prompte: ’Ja, selvfølgelig’. 

Imidlertid havde vi kun et sæt tilba-
ge, som var lige nøjagtig et nummer 
for småt. Men det betød intet for Lars 
Bom, og han var således iklædt det 
samme cykeltøj fra Craft, som Team 
Bodenhoff var. Og på denne måde 
var Lars et aktiv, fuldstændig på lige 
fod med vores øvrige protektorer på 
etapen; Mark Strudal og Kim Vilfort.

Vi er både glade, stolte og taknem-
melige over, at vi stadig kan tiltræk-
ke kendte personligheder på vores 
etaper rundt i Danmark. Det bety-
der selvsagt en hel del, når vi enten 
tager afsted eller når vi ankommer 
til målet. For Danmark Rundt Team 
Bodenhoff er det en bekræftelse og 

en ’blåstempling’ af vores velgøren-
hedsindsamling, når disse ’kendisser’ 
deltager på holdet.

Det var tydeligt, at Lars nød turen til 
Frederiksværk, hvor han også fik en 
længere snak med blandt andre Mi-
chael Thomsen, byrådsmedlem og 
formand for Venstre. (læs Michael 
Thomsens indlæg her i nyhedsbre-
vet).

Et par dage efter vi havde cyklet Kon-
geetapen fra Trio Biler, ringede Lars 
Bom, og fortalte hvor glad han hav-
de været for at cykle med, og at det 
faktisk havde berørt ham at være en 
del af teamet til dette formål, nemlig 
at støtte børn med kræft. Samt ikke 
mindst at høre vores ambassadør, 
Sascha Harkjær Karlsen, på Krudt-
værkstorvet efter ankomsten til Hals-
næs fortælle om sin egen kræftsyg-
dom og det svære forløb, som Sascha 
fortsat kæmper med. Lars tilkende-
gav, at han ønskede at støtte Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff med et 
utroligt flot beløb på 5.000 kr. Det var 
en rørende besked at modtage.

Det hører ikke til hverdagen, at en 
privat person tilbyder at donere et 
så flot beløb, selvom det ville glæde 
os meget, hvis der var flere generø-
se personer, som ønskede det. For vi 
skal stadig huske på, at på trods af 
corona, krig i Europa og svære øko-
nomiske tider, så er der fortsat man-

ge syge mennesker i vores samfund, 
og ikke mindst den gruppe vi kæm-
per for, nemlig uskyldige børn med 
kræft i Danmark og Grønland.

Tusind tak til Lars, som vi efterfølgen-
de har spurgt om han ville engagere 
sig på lige fod med vores øvrige pro-
tektorer, og det korte og glædelige 
svar var: Det vil jeg meget gerne.

Du kan her læse, hvorfor Lars stiller 
op som protektor for Danmark Rundt 
Team Bodenhoff: 

Lars: ”Jeg følte med det samme et 
nærvær og en varme i gruppen af 
mennesker omkring Team Boden-
hoff, og de unge kræftramtes histo-
rier berører mig. I forbindelse med 
dette års etape fra Ballerup til Fre-
deriksværk mindedes vi en pige ved 
navn Astrid, der kun blev 15 år. Hen-
des forældre var tilstede hos Trio Bi-
ler, og jeg kunne ikke lade være med 
at knibe en tåre. Jeg har selv tre døt-
re, et tvillingepar på 31 år og deres lil-
lesøster på 26, der lige præcis er ble-
vet færdiguddannet som journalist. 
Hendes navn er også Astrid, og jeg 
er meget taknemmelig for at have 
dem alle i mit liv. Derfor var det en 
let beslutning for mig at takke ja til at 
blive protektor for Team Bodenhoff 
og Børnecancerfonden. Jeg håber, at 
min indsats vil bære frugt til gang for 
kræftramte børn og deres familier”.  

Lars Bom bliver protektor for Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff.
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DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF 
2022-UDGAVEN I TEKST OG BILLEDER
1. ETAPE: BALLERUP TIL FREDERIKSVÆRK, LØRDAG DEN 20. AUGUST

Lørdag den 20. august 2022, var da-
gen hvor vi cyklede årets 1. etape, 
Danmark Rundt Team Bodenhoff. 
Etapen startede hos vores mange-
årige sponsor, Trio Biler i Ballerup og 
sluttede på Krudtværkstorvet i Frede-
riksværk.

Etapen er den normale og traditio-
nelle afslutningsetape på velgøren-
hedsprojektet, Danmark Rundt Team 
Bodenhoff, men i år har vi ændret på 
konceptet, og etapen blev i år den 
første etape – Kongeetapen.

Vi mødtes hos vores sponsor Trio Bi-
ler, som utrætteligt støtter op år efter 
år. Ikke kun med økonomiske midler, 
men også med service- og transport 
samt benzinkort, så vi kan komme 
rundt til de forskellige destinationer. 

Vi var mange, som mødte ind hos 
Trio Biler denne morgen til en hyg-
gelig og storslået morgenmad. Ikke 
mindst med vores protektorer Kim 
Vilfort og Mark Strudal. Mark havde 
tilmed taget sin gode ven og nabo 
Lars Bom med, som hurtigt hoppede 
i et sæt cykeltøj og repræsenterede 
Team Bodenhoff på bedste vis. Også 
vores ukuelige fighter og ultramotio-
nist Elin Starup cyklede med, hvilket 
vi værdsætter enormt meget.

Direktør i Børnecancerfonden, Mari-
anne Benzon Nielsen, bød velkom-
men til dagens etape, men på grund 
af private omstændigheder, var det 
ikke muligt for Marianne at cykle 
med igen i år i Herning. Vores pro-
tektorer Kim Vilfort og Mark Strudal 
overrakte direktør Mette Christensen 
diplomet for Trio Bilers flotte enga-
gement, og samtidig modtog Mette 
et sæt cykeltøj, så hun har mulighed 
for at træne på cyklen og måske tage 
med på etapen i 2023?

Igen i år kom ’Det Gule Cykelhold’ 
fra Frederiksværk Motions Cykelklub 
cyklende fra Frederiksværk til Balle-
rup med Michael Thomsen i spidsen. 
Og senere skulle det vise sig, at end-
nu flere ryttere fra FMC stødte til på 
etapen. Synet af ’Det Gule Cykelhold’ 
fra Frederiksværk Motionscykel Klub    
sætter hvert år et stort, positivt og 
synligt præg på etapen.

Vi oplevede også, at der var flere fra 
administrationen i Halsnæs Kom-
mune, som cyklede med, og der skal 
lyde en stor tak til alle, som vælger 
at deltage i dette projekt, som har til 
formål, at samle midler ind til børn 
med kræft samt deres familier.

Hos Trio biler arbejder Jimmy Hase-
mann, som sammen med sin familie 
mistede sin datter Astrid til cancer for 
nogle få år siden. Derfor støtter Trio 
Biler projektet. Jimmy er samtidig en 
stor arbejdskraft i styregruppen og 
hans utrættelige energi værdsætter 
vi meget højt. Det er derfor helt na-
turligt, at etapen dedikeres til Astrid 
hvert eneste år. 

Ved ankomsten til Kregme stod borg-
mester Steffen Jensen, Halsnæs Kom-
mune, sammen med mange andre 
og ventede på hele holdet, som sam-
men cyklede op over Thors Bakke og 
ned igennem Nørregade til Krudt-
værkstorvet, hvor et stort ventende 
publikum var klar til at tage imod 
rytterne.  

På Krudtværkstorvet var der en flot 
modtagelse af hele feltet på mere 
end 70 ryttere og med live musik 
ved Gigi, Rask og Taube, hoppeborg, 
smagsprøver fra Øllingegaard, Bak-
ery By Jørgensen og pølser fra Charli-
es Restaurant. 

Kort tid efter ankomsten kunne borg-
mester, Steffen Jensen byde velkom-
men til Frederiksværk og Halsnæs 
Kommune. Straks herefter kunne 
Mark Strudal og Kim Vilfort overræk-
ke Steffen diplomet til Halsnæs Kom-
mune for endnu en gang at støtte op 
omkring vores velgørenhedsindsam-
ling. 

Desuden kunne man igen opleve 
vores ambassadør Sascha Harkjær 
Karlsen fortælle om sit eget kræftfor-
løb, som stadig ikke er afsluttet. Det 
var en tale som virkelig gav de man-
ge mennesker noget at tænke over. 

Velkomstarrangementet var tilrette-
lagt af Lone Clemen (styregruppe-
medlem) og Søren Lind Bendtsen, 
som igen formåede at samle en stor 
del af byen til denne festlige afslut-
ning. 

Som Michael Thomsen udtrykte til 
sidst: ”Sådan en dag som denne får vi 
lige sat vores egne problemer i per-
spektiv, for når man hører om børn 
der får kræft og det som de, og deres 
familier, slås med, så har vi det godt!”
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Lars Bom, Kim Vilfort og Mark Strudal overrækker 
borgmester i Halsnæs, Steffen Jensen, diplomet for 
Halsnæs Kommunes støtte.

Frisør Herresaksen stod igen i 2022 klar med 
blomster til borgmester Steffen Jensen og am-
bassadør Sascha Harkjær Karlsen.

Direktør i Trio Biler, Mette Christensen, modtog både diplom og 
et sæt cykeltøj af Mark Strudal og Kim Vilfort for sit store engage-
ment til fordel for Danmark Rundt Team Bodenhoff.

Kræftsyge Bastian, kom igen i 2022 i førerfeltet i Frede-
riksværk, og blev modtaget af julemanden.

Trio Biler inviterede for 6. gang på morgenmad inden 
etapen til Frederiksværk.

Ambassadør, Sascha Harkjær Karlsen fortæller på 
Krudtværkstorvet om sit sit fortsatte kræftforløb, 
‘”Jeg har ikke drømme - jeg har mål”.
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2. ETAPE: GADELØB I HERNING CITY, FREDAG DEN 2. SEPTEMBER

Vi havde med spænding set frem til 
2. etape, som skulle cykles som et 
gadeløb i Herning City. Her havde vi 
igen mødt en utrolig velvilje omkring 
vores ankomst til Herning – i øvrigt 
for 6. gang i Danmark Rundt Team 
Bodenhoffs historie.

Hele arrangementet var sat op af en 
arbejdsgruppe bestående af Lone 
Nissen, Hotel Eyde, Jørgen Nissen, 
Vestjysk Bank og Citychef Allan Kri-
stensen.

Det var første gang vi nogensinde vi 
deltog i et gadeløb. Det blev en kæm-
pe oplevelse og et tilløbsstykke for 
rigtig mange mennesker i Herning 
City, hvor der var opsat afspærringer 
mv. rundt på etapen, så ingen kom 
til at blive generet af vores velgøren-
hedsindsamling.

Inden vi startede var der taler ved 
Citychef, Allan Kristensen samt ved 
direktør i Børnecancerfonden, Mari-
anne Benzon Nielsen. Marianne var 
taget til Herning alene med det for-

mål at være med til at sætte løbet i 
gang sammen med arbejdsgruppen, 
hvilket er en stor og vigtig bekræftel-
se af vores velgørenhedsindsamling. 

Marianne Benzon Nielsen fik stillet 
en cykel til rådighed af Hotel Eyde, 
og sammen med Lone Nissen og Jør-
gen Nissen, cyklede vi alle rundt på 
den festlige etape. Det skete i øvrigt 
sammen med 4 idrætsforeninger fra 
Herning, som alle stillede op med 5 
ryttere og samtidig donerede hver 
idrætsforening 5.000 kr. til Danmark 
Rundt Team Bodenhoff.

Det var en stor oplevelse at cykle 
sammen med HC Midtjylland (hånd-
bold), Herning Blue Fox (ishockey), 
Ikast Håndbold og FC. Midtjylland 
(fodbold). Da alle idrætsforeninger 
donerede 5.000 kr. hver, og der fra 
Vestjysk Bank kom yderligere 15.000 
kr., var det selvsagt et flot beløb, som 
kunne overrækkes til Danmark Rundt 
Team Bodenhoff.

Det skal samtidig nævnes, at vores 

mand på Djursland, Gert Christensen, 
via et antal indsamlingsbøtter fordelt 
på netop Djursland, kunne supplere 
med yderligere yderligere 13.800 kr. 

Vi vil ikke her undlade at nævne, at 
hver eneste krone går ubeskåret til 
børn med kræft og deres familier i et 
tæt samarbejde med Børnecancer-
fonden.

Efter afslutningen kunne Jørgen Nis-
sen og Lone Nissen overrække os be-
viset på det flotte beløb, og de tilken-
degav samtidig, at Danmark Rundt 
Team Bodenhoff er velkommen igen 
i 2023.

Inden vi kørte igen var Hotel Eyde 
vært ved et fantastisk måltid mad, så 
ingen gik sultne i seng efter endnu 
en rigtig god dag i Herning.

Der gøres klar på cyklerne til Gadeløbet i Herning.

HC Midtjylland cyklede med i Gadeløbet i Herning.
Ved starten foran Hotel Eyde. Direktør, Marianne Ben-
zon Nielsen og alle deltagerne er klar.
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3. ETAPE: SILKEBORG VIA VIBORG TIL TJELE, ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER

Vores 3. etape var imødeset med 
spæding, da vi skulle starte etapen 
hos vores samarbejdspartner Kun 
Det Bedste v/Søren Andersen. Vejret 
lovede ikke særlig godt, men heldig-
vis skulle det vise sig, at de dystre for-
udsigelser ikke holdt.

Da vi ankom til startstedet hos Kun 
Det Bedste var der sørget for en fan-
tastisk morgenmad. Som aftalt kom 
vores protektor fra Silkeborg, hånd-
boldspilleren Michael V. Knudsen, 
også og sammen var han med på cy-
kelholdet hele vejen til Tjele.

Efter starten i Silkeborg var næste 
mål Andelskassen i Viborg, som også 
har støttet os siden 2015. Her var vi 
inviteret til frokost og hygge inden 
vi skulle videre til Tjele. Igen en rigtig 
god oplevelse, hvor vi havde fornø-
jelsen at møde den nye afdelings-
direktør, Michael Nygaard Holst og 
hans kollega, Vibeke Vangkilde, som 
koordinerer hele planlægningen om-
kring vores ankomst.

Herefter gik turen videre mod Tjele 
og Tjele Gods. Her ventede en skole-
klasse, som var klar til at cykle de sid-
ste kilometer til Behandlingscenter 

Tjele, hvor velkomsten igen var lige 
så stor og flot som den plejer at være.

Her stod personalet med direktør Jan 
Meincke i spidsen klar til at tage imod 
hele cykelholdet, som var blevet ud-
videt betragteligt med skoleelever-
ne. Og det var mere end populært at 
ankomme til Behandlingscenter Tje-
le, for her vankede der både lagkage 
og hjemmelavede boller, sodavand 
og kaffe.

Behandlingscenter Tjele har været 
en storsponsor for Team Bodenhoff 
siden starten i 2015.

Tjele Skole sørgede for at sende elever med på den 
sidste del af turen til Behandlingscenter Tjele.

Personalet hos Kun Det Bedste og direktør Søren 
Andersen, inviterede til lækker morgenmad ved 
starten i Silkeborg.

Protektor, Michael V. Knudsen overrækker direktør 
på Behandlingscenter, Jan Meincke, vores diplom. 
Kurt Elmegaard ser til at alt går ordentlig for sig.

Vibeke Vangkilde og Michael Nygaard Holst, 
Andelskassen i Viborg tager imod diplomet af 
Michael V. Knudsen, som tak for donationen.
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4. ETAPE: RØDEKRO TIL UGE, FREDAG DEN 23. SEPTEMBER

Team Bodenhoff cyklede fra Rødekro 
med start hos vores sponsor, Sønder-
jysk Forsikring kl. 10. På etapen fra 
Rødekro til Uge havde vi vores pro-
tektor Kim Vilfort med og det vakte 
stor glæde og tilfredshed. Selv har 
Kim kommet meget i det sønderjy-
ske, men har jo ikke mødt så mange 
mennesker, som det blev muligt på 
denne tur.

Det første stop efter starten var hos 
børnene fra de danske og tyske bør-
nehaver i Bylderup Skov, hvor alle 
børn og voksne stod klar til at tage 
imod med banner, kaffe, hjemme-
bagt kage og mere end 1.400 kr., som 
børnene havde samlet ind via det 
arbejde de havde udført og ’solgt’ til 
deres forældre mfl.

Det er en kæmpe glæde at se de små 
børn være så klar, og vide hvorfor vi 
kommer og præcis hvad deres ind-
samlede penge går til, nemlig andre 
børn som er ramt af en kræftsygdom. 
Stærkere overskrift kan næsten ikke 
skrives: Raske børn hjælper syge 
børn.

Efter endnu et hyggeligt ophold i Byl-
derup Skov cyklede vi videre til Det 
Økologiske Mejeri, Naturmælk, som 
ligger lige uden for Tinglev. 

Her blev vi forsynet med mejeriets 
fortræffelige produkter, og stod klar 
til at tage imod efterskolens elever 
fra Tinglev – Deutsche Nachschule 
Tingleff – som igen i år bakkede op 
med deltagelse på den sidste del af 
etapen ind mod Tinglev, hvor efter-

skolen stærkt blev ført an af lærer, 
Alex Søndergaard.  

På efterskolen stod forstander Jørn 
Warm klar med kaffe og kæmpestore 
træstammer, hvilket nærmest er en 
tradition. Så igen var det en den sand 
fornøjelse at komme på besøg. Og da 
Kim Vilfort var med, viste det sig hur-
tigt, at Jørn og Kim havde flere gode 
relationer. 

Vi overnattede som sædvanlig hos 
Hans Petersen, Uge Lystfiskeri og 
Camping, og i den forbindelse havde 
Bernd Søndergaard, ansvarlig for eta-
pen i Sønderjylland, bedt sin mor om 
at tilberede et lækkert måltid mad. 
Og endnu en hyggelig aften blev det 
til, inden vi næste morgen skulle af 
sted på den sidste etape i år.

Sønderjysk Forsikring stod for starten i Rødekro. Tak for donationen fra Sønderjysk Forsikring.

Igen i år var det et festligt gensyn med alle i Børne-
haven Bylderup-Bov.

Leder på Den Tyske Efterskole i Tinglev, Jørn Warm 
modtog diplomet, som tak for skolens engage-
ment.
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Vi var tidligt oppe og inden starten 
havde Naturmælk leveret lækre pro-
dukter fra mejeriet og familien Søn-
dergaard havde lavet hjemmebagte 
boller. 

På etapen fra Uge til Skovby på Als, 
havde vi som tidligere år vores første 
stop på Hotel Benniksgaard, hvor di-
rektør Mads Friis stod klar med læk-
ker brunch til hele cykelholdet.  

Det er altid hyggeligt at besøge Hotel 
Benniksgaard og få en god snak med 
Mads, inden vi cykler videre mod 
Sønderborg. Her holdt vi traditionelt 
et kort pitstop ved Dybbøl Mølle, 
hvor vi fik taget ’årets billede’ af Team 
Bodenhoff.

Næste stop var Broager Sparekasse 
Skansen, hvor sportschef for Søn-
derjyskE Herrehåndbold, Thomas 
Mogensen, stod klar med flere hånd-
boldspillere samt lederen på Idræts-
højskolen i Sønderborg, Michael 
Willemar. Thomas Mogensen er pro-
tektor for Danmark Rundt Team Bo-
denhoff.

Det var en fornøjelse også at møde 
Michael, som gav udtryk for at ville 
gøre meget mere, når vores etape 

igen i 2023 kommer til Sønderborg. 
Han lagde f.eks. op til at deltage med 
et større hold af elever fra Idrætshøj-
skolen. Det vil vi med glæde se frem 
til.

Vi fortsatte mod Hotel Sønderborg 
Strand, som endnu en gang servere-
de både kolde og varme drikke. Her 
benyttede vi også lejligheden til at 
overrække diplomer, først til Thomas 
Mogensen, SønderjyskE Herrehånd-
bold, som tak for klubbens økono-
miske støtte samt deltagelse til Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff.  Og 
herefter modtog hoteldirektør Dorit 
Møller et diplom, idet hotellet fortsat 
er sponsor for Danmark Rundt Team 
Bodenhoff – og har været det igen-
nem 7 år.

Efter et hyggeligt ophold på Hotel 
Sønderborg Strand cyklede vi op til 
Broager Sparekasse, som havde luk-
ket pga. det var lørdag. Men vi fik ta-
get det obligatoriske billede hos vo-
res sponsor og kunne herefter cykle 
videre.

Inden målet i Skovby, hvor vi var 
fremme ca. 14.45, var der også et 
stop hos Davidsen Tømmerhandel, 
hvor vi blev budt på sandwich mv. 

Her blev vi opfordret til at tage turen 
over Kegnæs i 2023 og det vil Laila 
Lyck, som er ansvarlig for turen på 
Als, forsøge at få indlagt på etapen.

Ved målet hos Dagli’ Brugsen i Skov-
by blev vi budt velkommen af Dorthe 
fra Dagli’ Brugsen samt Migges Bage-
ri med et overdådigt kagebord til cy-
kelholdet og de mange fremmødte. 

Her blev der holdt taler, og ved den-
ne lejlighed kunne vi offentliggøre, 
at Kim Vilfort netop denne dag hav-
de 40 års kærestedag med sin hustru. 
Og ’vupti’ kunne Kim modtage en 
stor og flot buket blomster af Dorthe, 
hvilket var med til at danne rammen 
om en super tur på Als med deltagel-
se af mange lokale ryttere.  

Samtidig blev det afslutningen på 
Danmark Rundt Team Bodenhoffs 
cykeltur i 2022. Og det var tankevæk-
kende, for da vi var færdige og klar 
til at sætte os i bilerne, begyndte et 
voldsomt regnvejr. Det var faktisk 
første gang vi mødte regnen på alle 5 
etaper. Så med andre ord har vi været 
særdeles privilegerede på årets Dan-
mark Rundt Team Bodenhoff.

5. ETAPE: UGE TIL SKOVBY PÅ ALS, DEN 24. SEPTEMBER

Så er der afgang fra Uge Lystfiskersø og Camping.
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Kim Vilfort overrakte direktør, Mads Friis, Hotel 
Benniksgaard diplomet, som tak for et stort enga-
gement .

Traditionelt skulle vi forbi Dybbøl Mølle.

Ved Sparekassen Broager SKANSEN stod Sønderjy-
skE Herrehåndbold klar med blandt andre
Sportsmanager, Thomas Mogensen i spidsen for 
at cykle med.

Kim Vilfort overrakte diplomet til direktør, Dorit 
Møller, Hotel Sønderborg Strand

Laila Lyck overrakte beviset for det flotte indsam-
lingsbeløb på Als til Kim Vilfort og Claus Boden-
hoff.

Thomas Mogensen modtog diplomet på vegne af 
SønderjyskE Herrehåndbold.
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Deutsche Nachschule Tingleff
(Den Tyske Efterskole i Tinglev)
samler ind til Børnecancerfonden

Traditionen tro blev der i uge 43 af-
holdt kreativuge med efterfølgende 
efterårsmarked på den Tyske Efter-
skole i Tinglev. En hel uge har sko-
lens elever været inddelt i forskelli-
ge værksteder, der arbejdede på at 
fremstille produkter, som skulle sæl-
ges til primært forældre i forbindelse 
med efterårsmarkedet den 28/10. 
Ideen med markedet er både at 
fremvise resultaterne efter en uges 
arbejde, men også at sælge til de 
fremmødte for dermed at samle ind 
til Danmark Rundt Team Bodenhoff 
for børnecancerfonden.

Det, der kunne købes, var en bred 
vifte af spiselige, praktiske og de-
korative produkter. Desuden kunne 
der købes lodder til en tombola, som 
bød på præmier, der var samlet ind 
i lokalområdet, doneret af gavmilde 
virksomheder og foreninger. Hoved-
præmien var to billetter til en af SG Flensburg Handewitts hjemmekampe.

”Da markedet var slut, var der kun 
meget få produkter tilbage. Vi er 
meget glade for især forældrenes 
opbakning og meget stolte af vo-
res elever”, siger Marthe Behnke, 
som var en af de hovedansvarlige 
for arrangementet. Der er alt i alt 
blevet indsamlet og doneret over 
10.000,- DKK.

Også Jørn Warm, som er forstander 
på skolen, er meget glad for resul-
tatet: ”Vores krea-uge er speciel i 
mange henseender, da der opstår 
en meget speciel stemning på 
skolen. Det er en blanding mellem 
hygge og noget, der giver rigtig 
god mening, da vi samtidig samler 
ind til et prisværdigt formål.” 
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Virksomheder der støtter DRTB2022
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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

MobilePay: 585837
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