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Starten i 2019 ved Sparekassen Vendsyssel, Skagen

OM FÅ DAGE SÆTTER VI
FØDDERNE I PEDALERNE …
Så er der kun få dage til Danmark
Rundt 2021 Team Bodenhoff begiver
sig ud på årets 1. etape og cykeltur til
fordel for børn med kræft og deres
familier.
Præcis, som i de seneste par sæsoner
hvor vi har cyklet Danmark Rundt,
starter vi på toppen af Danmark,
nemlig i Skagen. Og som tidligere er
alle sejl sat for, at vi får en god start på
en uges cykeltur, og med forhåbentlig mange mennesker, som vil cykle
med – ikke kun på etapen fra Skagen
til Frederikshavn, men også på de øvrige etaper. Du kan se mere på:
www.drtb.dk
Samme aften som vi cykler den 1.
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etape, afholdes der et eventarrangement i Maskinhallen i Frederikshavn,
hvor vores protektorer, fodboldspilleren og europamester ’92, Kim Vilfort fortæller sin historie omkring sin
karriere og musiker og 1/3 af Linje 3,
Anders Bircow underholder. Samme
aften vil direktør i Børnecancerfonden, Marianne Nielsen fortælle om
vigtigheden for at hjælpe børn med
kræft samt deres familier.

meget det har betydet for hende og
hendes familie, at der er mennesker
som støtter op om de kræftsyge børn
og deres familier.

Det er også en stor glæde, at vi
kan præsentere vores ambassadør
for 2020 og 2021, Sascha Harkjær
Karlsen, som vil fortælle om sine udfordringer som kræftpatient, og vil
afslutte med at fortælle hvor godt
hun har det i dag, men også om hvor

Billetter kan købes ved henvendelse
til: susanna@hermanbang.dk eller
på sms: 31249709. Du kan også købe
dine billetter ved direkte henvendelse til Susanna på Best Western Herman Bank.

Det bliver en spændende aften, hvor
der er dækket op til lidt til maven og
et godt glas til ganen, samtidig med
der gives god underholdning fra
scenen. På denne måde starter vi en
uges cykeltur rundt i Danmark.

Lidt om turen:
1. etape starter kl. 10.20 ved Sparekassen Vendsyssels afdeling i Skagen, Sct. Laurentii Vej 33. Herefter
cykles turen til Sparekassens afdelinger i Sindal, Nørretorv 11, og Sæby,
Grønnegade 4, inden der afsluttes på
Fisketorvet v/Tordenskjoldsstatuen i
Frederikshavn.
2. etape starter kl. 12.00 ved Brugsen i Hornslet, Toftevej 11. Der forventes pitstop ved Brugsen i Thorsager, Ryumvej 44, ved Brugsen i
Ryomgård, Vestergade 63 og Fakta
i Kolind, Stadion Allé 1, inden vi når
frem til Grenå, hvor målet er Kattegat
Centret ca. kl. 16.00.
3. etape starter kl. 09.00 på Hotel
Marina, Kystvej 32, 8500 Grenå. Turen
cykles med enkelte pitstop undervejs
til Gardin Lis i Randers, Neptunvej 16.
Vi fortsætter kl. 13.00 til målet hos
Behandlingscenter Tjele, Fastrupvej
3, 8830 Tjele, hvor vi forventer at ankomme kl. 16.00.
4. etape starter kl. 09.15 ved Andelskassen, Toldboden 1. 8800 Viborg. Herfra cykler vi til Silkeborg, og
holder pitstop kl. 11.45 hos ’Kun Det
Bedste’, Priorsvej 21, 8600 Silkeborg.
Kl. 12.30 fortsættes turen til Herning, hvor vi forventer at ankomme
kl.15.00 til målet hos Vestjysk Bank,
Dalgasgade 29.B.
5. etape starter kl. 10.30 hos Sønderjysk Forsikring, Terp Nielsensvej
13, 6230 Rødekro.
Herfra cykler vi rundt og besøger de
dansk/tyske børnehaver:
Kindergarten Rapstedt, Ravsted Hovedgade 44, 6372 Bylderup-Bov, Kindergarten Bülderup, Gl. Sottrupvej 2,
Lendemark, 6372 Byllerup-Bov.
Herefter fortsætter vi til vores samarbejdspartner, Naturmælk i Tinglev,
Gerrebækvej 24, hvor vi forventer at
være fremme kl. 13.30, inden turen
cykles videre til Tinglev Børnehave/

Kindergarten Tingleff, Grønnevej 48.
Her forventer vi at være fremme ved
målet på etapen ca. kl. 14.30/15.00.
6. etape starter kl. 08.15 fra Uge
Lystfiskeri og Camping mod Fynshav.
Vi holder første pitstop og opsamling
på Hotel Benniksgaard i Rinkenæs kl.
09.45.
Der er afgang kl. 10.30 mod Sønderborg og Hotel Sønderborg Strand,
Strandvej 1, hvor vi vil være fremme
ca. kl. 11.30. Turen fortsætter kl. 12.00
til Broager Sparekasse, Kastanie Allé
8, hvor vi holder et kort pitstop, inden vi cykler til Davidsen i Hørup
Hav kl.12.30, hvor vi forventer at ankomme ca. kl. 13.15. Herefter cykler
vi mod Fynshav ca. kl. 14.15. Afgang
med færgen kl. 17.00 mod Bøjden.
7. etape starter kl. 09.00 fra Comwell
Hotel Klarskovgaard, Korsør Lystskov
30. Alle deltagere er velkomne til at
spise morgenmad på Hotel Klarskovgaard, hvor direktør Mikkel Kroustrup
er vært ved et måltid morgenmad til
alle deltagere.
Vi forventer at ankomme til vores
hovedsponsor på denne etape, SB
Entreprise ved Torben Eriksen, som
donerer kr. 1.000 pr. deltager, som
gennemfører turen fra Comwell Hotel Klarskovgaard til SB Entreprise,
Thorsvej 16, Ringsted. Her forventer
vi at ankomme kl. 13.00.
8. etape starter kl. 09.00 fra Trio Biler, Energivej 22, Ballerup, hvor alle
deltagere mfl. inviteres til morgenmad fra kl. 07.30, og hvor vores ambassadør, Sascha Harkjær Karlsen vil
fortælle os lidt om sin sygdom, og
om hvor godt hun har det i dag, inden hun sender os af sted på den sidste etape på årets cykeltur Danmark
Rundt Team Bodenhoff.
Turen er naturligvis igen dedikeret
Astrid, datter af familien Jimmy Hasemann fra Trio Biler og medlem i vores
styregruppe. Astrid mistede livet til
kræften. Den 25. august ville Astrid
være fyldt 16 år.

Kl. 10.00 holder vi et lille pitstop hos
Argon 18 Danmark, Vassingerødvej
147, Lynge. Her vil Martin Ishøj fortælle om det spændende ’cykelhus’,
og alle deltagerne får mulighed for at
se cykler, som nogle kun kan drømme om. Der serveres lidt at drikke
inden turen fortsætter mod Cirkel K
i Kregme, hvor vi forventes at være
fremme kl. 12.00.
Her laver vi en opsamling, hvor Frederiksværks borgmester, Steffen
Jensen og vores ambassadør, Sascha
Harkjær Karlsen sætter sig i sadlen
kl. 12.15, og sammen med hele holdet cykles der de sidste kilometer til
Nordtorvet i Frederiksværk, hvor vi er
fremme kl. 12.30. Turen cykles igennem Nørregade, som normalt er en
gågade, men i dagens anledning, og
med byens opbakning, er det blevet
muligt at cykle her.
På Nordtorvet vil der være lagt op
til en mindre folkefest med musik,
slush-ice og hoppeborg mv.
Borgmester, Steffen Jensen, vil byde
alle velkommen i mål, og vores ambassadør, Sascha Harkjær Karlsen vil
fortælle os alle, hvor stort det er, når
man træder til og støtter børn med
kræft og deres familier. Her vil Sascha
også fortælle, hvor godt hun har det
i dag, selvom hun er ramt af nogle
senfølger.
Direktør i Børnecancerfonden, Marianne Benzon Nielsen, vil også takke
alle for den store opbakning, og måske vil nogle af vore protektorer, som
er med på cykelturens sidste etape,
Kim Vilfort og Mark Strudal sige et
par ord?
Med andre ord er der al mulig grund
til at møde frem og modtage cykelholdet Danmark Rundt Team Bodenhoff på Nordtorvet i Frederiksværk,
lørdag den 21. august.
(Alle tider bør tages med et lille forbehold for pludselig opståede uheld
mv. undervejs, som f.eks. punkteringer etc.)
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VI CYKLER 8. ETAPE FOR ASTRID
Man kan ikke cykle fra sorgen over
at have mistet sin 9-årige datter til
kræft. Men man kan gøre det til sin
hjertesag at skabe håb for andre
familier med kræftramte børn ved
at samle penge ind til arbejdet i
Børnecancerfonden.
Og dét skaber glæde midt i sorgen.
Det oplever Jimmy Hasemann og
hans familie, der mistede deres datter Astrid til kræften for seks år siden.
På Astrids dødsleje lovede Jimmy og
hans hustru Maria, Astrid, at støtte
kampen mod kræft, og det har de
gjort lige siden.
Påvirker kollegerne
Jimmy- og familiens hjertesag har
påvirket hans omkring 40 kolleger
hos Trio Biler i Ballerup og Brøndby,
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som derfor igen i år sponsorerer finaleetapen (for Danmark Rundt Team
Bodenhoff ) på cykelruten fra Ballerup til målstregen i Frederiksværk.
Nissan, Mitsubishi og Maxus forhandleren er efter ansættelsen af Jimmy
Hasemann, blevet mere og mere involveret og har de seneste år bidraget såvel økonomisk som praktisk til
Danmark Rundt Team Bodenhoff, og
dermed til Børnecancerfonden.
Trio Biler inviterer alle deltagere til
morgenmad inden finaleetapen. Det
er altid en hyggelig dag, som vi alle
hos Trio Biler ser frem til, og midt i
sorgen over at have mistet, skal der
også være plads til at vise følelser og
også en glæde for at kunne gøre noget ekstra.
Trio Biler har en aftale med Jimmy

om, at hvis der er dage, som er svære – for eksempel Astrids dødsdag og
fødselsdag – så holder han fri. Jimmy
er en dygtig og værdsat medarbejder, og fordi han føler sig tryg ved, at
man har forståelse for hans situation,
så går det ikke ud over hans opgaver
hos Trio Biler.
Den 25. august, (umiddelbart efter
Danmark Rundt Team Bodenhoff ),
ville Astrid være fyldt 16 år. Trio Biler cykler for at ære hendes minde
og skabe håb for alle familier med
kræftramte børn. Ligesom Astrid ønskede det på sit dødsleje.
Finaleetapen cykles fra Trio Bilers
afdeling i Ballerup, Energivej 22,
lørdag den 21. august kl. 09.00
Forinden sidste etape serveres der

gratis morgenmad fra kl. 07.30, inden afgang mod målet i Frederiksværk. Her vil du også møde Danmark
Rundt Team Bodenhoffs ambassadør,
Sascha Harkjær Karlsen, som fortæller om sin kræftsygdom, sine senfølger og om hvor godt hun har det
i dag, som blandt andet nyudsprunget student, og med planer om at
uddanne sig.

I Trio Biler har man, som mange andre
steder, flere medarbejdere, der har
mistet - også deres børn. Her stiller
man sig til rådighed, hvis der er noget medarbejderne, har behov for at
tale om. Det er legalt at tale om vores
”engle”. Da Trio Biler ansatte Jimmy,
vidste man godt, at han og hans hustru Maria havde mistet deres datter
et halvt års tid før.

Distancen er på omkring 60 km.

Jimmy talte åbent om det allerede
ved jobsamtalen, og her gjorde man
det klart, at han hos Trio Biler ville
møde forståelse for, at han kan have
det svært til tider. Her ønsker man,
at medarbejderne, som har mistet,
”kommer videre”. Det gør man ofte
ikke, hvis man har mistet et barn.
Men Trio Biler vil gerne bidrage til, at
de kan lære at leve med det, der er
sket.

Hjertesag året rundt med plads til
sorgen
I sommermånederne er der fokus
på Danmark Rundt Team Bodenhoff,
hvor velgørenhedsturen cykles, men
resten af året er det også tilladt at
tale om sorg og det at miste nogen
i sit liv.

Jimmy har mødt forståelse hele vejen
rundt, og han er en glad, tilfreds og
meget taknemmelig medarbejder
hos Trio Biler fortsat.

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 skulle 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 dermed 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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HVORDAN KAN MAN TILMELDE
SIG TUREN?
For at cykle med på en etape, skal du
donere kr. 150,-. Beløbet kan du indbetale på konto 4183-11659857 eller
på mobilpay nr. 585837.
Du cykler på din egen cykel, og i dit
eget cykeltøj og kan repræsentere
præcis den virksomhed du har lyst til.
Der er ingen tilmeldingsfrist, og du
møder blot op på dagen. Her kan du
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starte fra etapens start, eller springe
på undervejs på vore pitstopsteder.
Du kan også nøjes med bare at cykle
med i starten eller det sidste stykke
mod målet. Det står dig helt frit.
Vi cykler ikke racerløb, men en cykeltur med et gennemsnit på ca. 20
km/t. Og her gælder det, at alle forholdsregler er taget i betragtning og

vi følger derfor alle regler om f.eks.
cykelhjelm mv. Du behøver ikke nødvendigvis køre på en racercykel, men
din cykel skal være i god stand og det
forventes, at du kan følge med på det
forventede gennemsnit.
Vi vil glæde os til at have dig med på
turen.

ETAPE

DATO

AFGANG

MÅL

KM

1

14. august

Skagen

Frederikshavn

106

2

15. august

Hornslet

Grenå

51

31 / 32

16. august

Grenå

Tjele

102

4

17. august

Viborg

Herning

79

5

18. august

Rødekro

Tinglev

60

6

19. august

Uge

Fynshav

72

7

20. august

Klarskovgaard

Ringsted

51

8

21. august

Ballerup

Frederiksværk

48

Klik på de enkelte etapenumre for at se ruten på Garmin
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Best Western Hotel Herman Bang, Frederikshavn

BEST WESTERN HOTEL HERMAN BANG, FREDERIKSHAVN
Hotel Herman Bang er et byhotel
med nostalgi og charme. Historien
går helt tilbage til 1882, så hotellet
emmer af sjæl og nostalgi. Indretningen af de 53 værelser forener fortid
og nutid, og de unikke spa & wellness faciliteter tilbyder oplevelser og
afslapning ud over det sædvanlige.
Hotellet er beliggende midt i Frederikshavn ved byens gågade. Særdeles
gode p-forhold forefindes bag hotellet, og der er kort afstand til færgehavn og banegård. Byens populære
restaurant Empire er en del af hotellet, og her kan man få Amerikansk
mad i spændende sammensætnin-

ger.
Her bydes der hjertelig velkommen
på et hyggeligt unikt byhotel i det
nordjyske.
Hotel Herman Bang har i flere år arrangeret events, hvor der er blevet
indsamlet flotte beløb til børn med
kræft og deres familier. I det hele taget har Hotel Herman Bang og dets
personale, stået vores velgørenhedsindsamling til fordel for børn med
kræft siden 2016, og har i alle årene
’givet os tag over hovedet’, når vores
tur nåede frem til Frederikshavn.

KONTAKT
BEST WESTERN Hotel Herman Bang
Tordenskjoldsgade 3
9900 Frederikshavn
Telefon: +45 98 42 21 66
E-mail: info@hermanbang.dk
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Hotel Marina i Grenå

HOTEL MARINA, GRENÅ
Oplev den maritime stemning på Hotel Marina i Grenå.
Hotellet er beliggende på Kystvejen
tæt ved Grenå Havn og med direkte
udsigt over Kattegat og tæt på adgang til en række af Danmarks bedste badestrande.
Som gæst på Hotel Marina har du fri
adgang til vores faciliteter, herunder
en lækker wellness-afdeling med
bl.a. swimmingpool, sauna, dampbad, jacouzzi, hvilerum, fitnescenter,
legerum, aktivitetsrum samt et hyggeligt barområde. Der er desuden

KONTAKT
Hotel Marina
Kystvej 32
DK-8500 Grenaa
Telefon: +45 86 32 25 00
E-mail: info@hotel-marina.dk
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mulighed for leje af spakabine for 2
personer.

Palads Hotel i Viborg

PALADS HOTOL, VIBORG
Palads Hotel, som ligger tæt på Viborg Domkirke, er et charmerende
hotel med en særdeles behagelig atmosfære. Værelserne er spændende
og man føler sig straks hjemme og
godt modtaget, når man lukker sig
ind på sit værelse. Beliggenheden er
fremragende og ligger ikke langt fra
Viborg centrum.

Værelserne på Palads Hotel indeholder tv med satellitkanaler, højhastigheds internet samt et skrivebord
med god plads til, at man kan sidde
og forberede eventuelle møder etc.
som giver ro og en ustressende oplevelse til diverse forberedelser. På
værelserne finder gæsterne også en
el-kedel samt et køleskab.

Palads Hotel ligger lige ved siden af
Viborg Svømmehal, og såvel Galleri
Nb og Latinerhaven ligger kun 5 og
10 minutters gåtur fra hotellet. Og så
er der ikke mere end 35 km. til nærmeste lufthavn, som ligger i Karup.

Palads Hotel tilbyder et fitnesscenter
og et spabad gratis.

pæiske, skandinaviske og danske
måltider på ’For Enden Af Gaden’ indenfor 5 minutters gå-gang fra stedet.
Viborg Rutebilstation ligger 350 meter fra Palads Hotel.

Beboere kan spise lækker morgenmad på restauranten. Gæsterne kan
også nyde europæiske, centraleuro-

KONTAKT
Palads Hotel, Viborg
Sct. Mathiasgade 5
8800 Viborg
Telefon: +45 86 62 37 00
E-mail: info@hotelpalads.dk
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Hotel Eyde i Herning

HOTEL EYDE, HERNING
Best Western Plus Hotel Eyde har en
lang og stolt historie og byder dig
velkommen til et ophold på et hotel,
hvis historie kan føres helt tilbage til
1839. Takket være den lange historie,
kan Hotel Eyde tilbyde dig et hotelophold i særlige og meget charmerende omgivelser, som du ikke finder
mange andre steder i Herning.
Hotel Eyde er beliggende på torvet
midt i byen og råder over et personale, der byder dig velkommen med
varme og åbne arme, en personlig
og en uovertruffen venlighed. Præcis
som det skal være. Hotel Eyde ønsker

KONTAKT
Hotel Eyde
Mindegade 1
7400 Herning
Telefon: +45 97 22 18 00
E-mail: info@eyde.dk
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at være et hotel med en speciel og
unik atmosfære, som hotellet bliver
husket på og ikke mindst skiller sig
ud fra. For det er netop det, der gør
et hotelophold til noget særligt.
Hotel Eyde har i flere år arrangeret
events, hvor der er blevet indsamlet
flotte beløb til børn med kræft og deres familier. I det hele taget har Hotel Eyde og dets personale, stået bag
velgørenhedsindsamlingen til fordel
for børn med kræft, Danmark Rundt
Team Bodenhoff, siden 2015, og har i
alle år ’givet os tag over hovedet’, når
vores tur hvert år nåede frem.

Uge Lystfiskeri og Camping

UGE LYSTFISKERI OG CAMPING
I smukke og naturlige omgivelser tilbyder Uge Lystfiskeri og Camping et
spændende ophold, hvor du og din
familie nemt kan kombinere fiskeri
med leg, og ren afslapning.
Her findes 3 fiskesøer, som er åbne
for fiskeri hele året – og hele døgnet
rundt. Som lystfisker fiskes der for
egen underholdnings skyld – enten
alene eller sammen med andre lystfiskere. Her tilbydes lystfiskeri for såvel
øvede som for rutinerede lystfiskere.
Her kan man også holde en såkaldt
hytteferie. Her findes hytter fra 2 – 6
personer og vores beliggenhed er

i Sønderjylland tæt på grænsen til
Tyskland, og tæt på byerne Tønder
og Aabenrå, hvor her er masser at se
og opleve.
Her findes også fodboldgolf og andre sjove aktiviteter for både børn og
voksne, og skulle man trænge til en
dukkert, er vores badesø på ca. 2 ha.
Og ca. 4 meter dyb.
Som nævnt finder du en masse muligheder, og samtidig vil vi tage imod
dig og din familie med åbne arme, og
kræse om dig så du får den helt store
oplevelse, når du besøger Uge.

KONTAKT
Uge Lystfiskeri og Camping
Åbenråvej 95
6360 Tinglev
Telefon: +45 74 64 44 98
E-mail: uge@mail.dk
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Hotel Comwell Klarskovgaard i Korsør

HOTEL COMWELL KLARSKOVGAARD, KORSØR
Midt i landet, i den skønne, uspolerede natur ved Korsør Lystskov, ligger Comwell Klarskovgaard. Hotellet
er en arkitektonisk og prisbelønnet
perle, der emmer af atmosfære. Udsigten fra hotellet er fantastisk med
eng, skov og Storebælt lige uden for
døren.
Her er ingen hvide vægge, men masser af rå mursten og træ, danske designmøbler og ægte kunst, der skaber en hyggelig og varm atmosfære.
Og så har hotellet et rigtig flot menukort.

Hotellet fremstår indbydende og
med en fantastisk service, hvad enten du er på besøg som privat gæst
eller i forbindelse med et firmaarrangement.
Comwell Klarskovgaard har inviteret
Danmark Rundt Team Bodenhoff indenfor, og sørger for vi får ’tag over
hovedet’, inden holdet begiver sig
ud på næstsidste etape - fra Korsør til
Ringsted - på turen rundt i Danmark,
til fordel for børn med kræft og deres
familier, som sker i et tæt samarbejde
med Børnecancerfonden.

KONTAKT
Comwell Klarskovgaard
Korsør Lystskov 30
4220 Korsør
Telefon: +45 72 16 20 00
E-mail: hotel.klarskovgaard@comwell.com
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SCANDLINES STØTTER DANMARK
RUNDT TEAM BODENHOFF
Igen i 2021 - i øvrigt på 5. år i træk støtter Scandlines op omkring Danmark Rundt Team Bodenhoff og dermed omkring indsamlingen til børn
med kræft via Børnecancerfonden.
Præcis, som i de foregående år inden Covid-19 satte ind i 2020, er der
opstillet 45 indsamlingsbøtter på de
danske færger, som sejler mellem
Danmark og Tyskland. Og det er ikke
alene danske mønter, som puttes i
bøtterne, men også udenlandske. Og
i særdeleshed Euro.
Det er en stor støtte, og både Danmark Rundt Team Bodenhoff og Børnecancerfonden, værdsætter denne mulighed for at kunne indsamle
yderligere midler til de syge børn
med kræft. Samtidig er det en fantastisk måde at få gjort opmærksomhed på vores velgørenhedsindsamling – også uden for landets grænser.
Vores samarbejdspartner hos Scand-

lines, Allan Redlich, udtaler: ’Det er
en glæde at kunne støtte op og hjælpe på denne måde, og I er velkomne igen i 2022. Sammen kan vi løfte
mere, og vi ved der er hårdt brug for
denne støtte’.

I de seneste 5 år, hvor Scandlines har
støttet op omkring Danmark Rundt
Team Bodenhoff, er der indsamlet
omkring 100.000 kr.
Se mere på: www.scandlines.dk

UNION BANK OMVEKSLER
MØNTERNE FRA SCANDLINES
Danmark Rundt Team Bodenhoff
har indgået en særaftale med Union
Bank i Flensborg. Banken har mange
danske kunder, og har de seneste år
modtaget samtlige Euro, og omvekslet disse, og indsat dem på vores konto direkte hos Børnecancerfonden. Vi
er hver gang blevet mødt med ’åbne
arme’, og Union Bank tager intet for
at omveksle mønterne.
Se mere på: www.unionbank.de
Der bliver færre og færre mønter i
det danske samfund, men tyskerne
bruger fortsat rede penge, og derfor er det ikke et uvæsentligt beløb,
som af de tyske turister bliver puttet

i vores indsamlingsbøtter på Scandlines-færgerne.
Da vi kontaktede den nye direktør
i Union Bank, Tomas Michael Jensen, igennem vores tætte relation til
banken via Ramona Schwarz og Erko
Müller, lød det: ’I er meget velkommen til at komme med jeres Euro, og
naturligvis vil vi støtte jer og omveksle jeres indsamlede midler og overføre dem til Børnecancerfonden i Danmark uden gebyr’.

med Union Bank. Og i denne forbindelse kan det nævnes, at vi arbejder
på at lave flere tiltag i Flensborg og
omegn, og måske allerede i efteråret
eller i foråret 2022.

Danmark Rundt Team Bodenhoff er
meget taknemmelige for den støtte,
som Union Bank yder. Vi glæder os
over det fortsatte samarbejde netop
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SØNDERJYSK FORSIKRING ER KLAR TIL
DANMARK RUNDT TEAM BODENHOFF
Vi glæder os til, at vi igen kan støtte
Danmark Rundt Team Bodenhoff.
Den 18. august 2021 lægger de vejen
forbi Sønderjysk Forsikring, når de
skal cykle Danmark rundt.
I år er det 6. år, at Team Bodenhoff
indsamler midler til kræftramte børn
og deres familier. Det er et vigtigt formål, fordi de indsamlede midler bruges til gaver og oplevelser, som kan
give lidt glæde til de kræftramte børn
i en svær tid. Samtidig sætter det fokus på cykling og motion. Sønderjysk

Forsikring har siden 2018 været tro
støtte til cykelholdet og fællesskabet, som gør en stor forskel for de
kræftramte børn.
”Team Bodenhoff er et sympatisk
godt formål, som vi med glæde har
støttet siden 2018. Alle midlerne går
til børn, som har brug for lidt opløftende i en svær tid. Det synes vi er
vigtigt at støtte op om” - Claus Dam,
Salgsdirektør.

igen i år, når Team Bodenhoff kommer forbi Sønderjysk Forsikring i
Aabenraa d. 18. august 2021. Her vil
vi stå klar med vand og kaffe til de
fremmødte.

Vi støtter selvfølgelig op om holdet

NÅR DER CYKLES EN TUR, SKAL
RESERVEDELENE VÆRE PÅ PLADS
Vores samarbejdspartner, Ditlev
Cykler, Vinderødskov 3, Frederiksværk står bag Danmark Rundt
Team Bodenhoff, og har gjort det
siden 2015.

Du vil her nyde at modtage en professionel og nærværende rådgivning,
når du enten handler cykler, eller blot
kommer for at få din cykel repareret
eller gjort køreklar.

Og udover at gøre cyklerne klar, har
Ditlev cykler også udloddet en cykel
til årets tur. Og samtidig sendes vi af
sted med en kasse spækket med diverse reservedele mv.

Henrik Ditlev har selv tidligere været en stor cykelrytter, og ved - ikke
mindst derfra - hvordan man skal
behandle sin cykel. Og det er denne
viden og lærdom, som du kan lukrere
på, når du handler med Ditlev Cykler.

Ditlev Cykler er et besøg værd, og du
vil hurtigt opdage at der er tid til dig.
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Se mere på: www.ditlevcykler.dk

KONKURRENCE
Vær med i lodtrækningen om denne lækre Principia Cykel, jubilæumsmodel nr. 1, doneret
af Ditlev Cykler, Frederiksværk, som har været med rundt p turen i 2019, og støt børn
med kræft via Danmark Rundt Team Bodenhoff og Børnecancerfonden.
Indbetal kr. 100 pr. lod p MobilPay nr. 585837. Der m meget gerne købes flere lodder.
Send herefter kvitteringen som en sms til Claus Bodenhoff, tlf. 21682068. S 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 n r alle 500 lodder er solgt.
Hver en krone g r ubesk ret 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 g r ubesk ret til at hjælpe børn med kræft via børnecancerfonden.
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Virksomheder der støtter DRTB2021
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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. Sørensen, 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
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Redaktør: Claus Bodenhoff, Maagevej 15, 3300 Frederiksværk, mobil 21 68 20 68, e-mail: bodenhoff8@gmail.com

