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Vær blandt de første der får fingrene i 
eksklusive damaskprodukter til stærkt 

reducerede priser, når det store 
vinterudsalg starter

mandag den 2. januar kl. 10.00

Der er store besparelser på masser af 
damaskprodukter i udgåede farver og 
designs – så kig ind og forny din bolig 

og glæd dig selv med kvalitetstekstiler til 
køkken, stue, bad og soveværelse. 

Vi glæder os til at se dig.

Udsalgsstart

Brotorvet 3   7500 Holstebro    97 40 10 97  
man-fre 10.00-17.00   lør 10.00-13.00

Stårupvej 29   Dommerby   7840 Højslev   97 53 63 95
   man d. 2.1. 10.00-17.00   tirs lukket

ons-søn 13.00-17.00

www.damask.dk

salesale
saalesale

BØRNECANCER | I 
juni 2012 er Hanne 
og Svend Erik Han-
sen del af Team 
Rynkeby, der samler 
penge ind til Bør-
necancerfonden

Tekst og foto: Ole Bitsch

VELGØRENHED | Hanne og 
Svend Erik Hansen skal til 
Paris næste sommer. Men 
transporten bliver hverken i 
bil, bus, tog eller med fly. Æg-
teparret fra Ikast har valgt at 
cykle de 1200 kilometer fra 
Midtjylland til Frankrig. For-
hindringen skal klares på blot 
én uge.

Hanne og Svend Erik Han-
sen er del af velgørenhedscy-
kelholdet Team Rynkeby, der 
hvert år cykler til den franske 
hovedstad. Formålet er, at 
samle penge ind til Børnecan-
cerfonden, som støtter kræft-
ramte børn og deres familier. 

- Det bliver en oplevelse for 
livet. At hjælpe et så godt for-
mål, er en stor motivation for 
os, siger Hanne Hansen.

Vil indsamle ti mio. kr.

Team Rynkeby har eksisteret 
siden 2002, hvor 11 motions-
cyklister med tilknytning til 
virksomheden Rynkeby Foods 
for første gang cyklede til Pa-
ris. Turen var betalt af delta-
gerne og en række sponsorer. 
Da Rynkeby-delegationen 
vendte hjem, var der 38.000 
kroner i overskud. Frem for at 
holde en fest, donerede motio-
nisterne de overskydende pen-
ge til Børnecancerfonden. Og 
sådan startede en tradition.

Som årene er gået, har Team 
Rynkeby vokset sig større og 
større. Og det har givet mere 
omtale i medierne. Danmarks 
nu forhenværende statsmini-
ster, Lars Løkke Rasmussen, 
er også med på Team Rynke-
by, som årligt indsamler mil-
lioner af kroner. Beløbene går 
til Børnecancerfonden, som er 
etableret for at styrke forsknin-
gen i bedre og mere effektive 
behandlingsformer for børn 
med kræftsygdomme.

I 2011 indsamlede 11 danske 
og to svenske hold over ni mil-
lioner kroner til fondens sel-

skaber i Danmark og Sverige.
- Næste år er målet at runde 

ti millioner kroner - det kunne 
være fantastisk at medvirke til 
det, siger Svend Erik Hansen.

Pres på holdkaptajn

Både han og hustruen har 
fået plads hos det nyoprettede 
Team Rynkeby MidtVest, som 
så dagens lys i august.

Holdet, der har base i Her-
ning, består af 47 ryttere og 
ti servicefolk, som dækker 
et stort geografisk område i 
Midt- og Vestjylland. Således 
er der medlemmer fra blandt 
andet Nr. Snede, Viborg, Her-
ning, Holstebro, Struer - og 
altså duoen fra Ikast.

- Vi har i flere år forsøgt at 
komme med, men det er ikke 
let. Turen til Paris er attrak-
tiv - ikke kun fordi, det er en 
spændende by, men også på 
grund af den gode sag. Man 
bliver udvalgt gennem ansøg-
ninger, men vi måtte kæmpe 
ekstra hårdt - der er nemlig 
regler om, at ægtepar af prin-
cipielle grunde ikke må cykle 
på samme lokale hold, smiler 
Hanne Hansen.

Hverken hun eller ægtefællen 
gav dog op efter første afslag. 
Adskillige telefonopkald og 
længere mail-korrespondancer 
med MidtVests holdkaptajn, 
Carsten Byriladsen, sørgede 
for grønt lys.

- Man skal aldrig sætte sig op 
imod holdkaptajnen, men ef-
ter lidt overtalelse, kunne han 
godt fornemme, at både Svend 
Erik og jeg brænder helhjertet 
for dette projekt, siger hun.

Hygge og motion

53-årige Hanne Hansen er til 
daglig klinikassistent hos den 
kommunale tandpleje i Ikast-
Brande Kommune. Den to år 
ældre Svend Erik arbejder som 
vicevært ved FællesBo i Lind.

Han har cyklet i ti år, men 
også ægtefællen har i en år-
række været bidt af hobbyen 
på to hjul. Begge er medlem af 
Ikast A/M Cykelmotion.

- Cyklingen fylder meget hos 
os, og vi træner et par dage om 
ugen året rundt. Vi nyder at 
hoppe på cyklen og bare drø-
ne ud i naturen. Men hyggen, 
kammeratskabet og det sociale 
samvær er lige så vigtig som 
motionen, understreger Svend 
Erik Hansen.

Jagten på sponsorer

De har allerede fundet 
samme værdier hos Rynkeby 
MidtVest, men mange opga-
ver skal klares, inden parret 
triller sydpå. Hvert medlem 
af Team Rynkeby betaler selv 
turen til Paris - en udskrivning 
på 12.000 kroner, heriblandt 
udgifter til hotelophold, for-
plejning, udstyr og en af de 
nye, specialfremstillet Rynke-
by-cykel, som deltagerne skal 
køre på til Paris.

85 procent af alle beløb, 
der samles ind, går direkte til 
Børnecancerfonden. De øv-
rige omkostninger dækkes af 
sponsorer. Hver deltager har 
forpligtet sig til at gå aktivt 
ind i sponsorarbejdet. I alt skal 
Rynkeby MidtVest finde 34 
tøjsponsorer, der får deres fir-
malogo på de gul/sorte cykel-
tøj, som holdet udstyres med.

- For os, der ikke er vant til 
at bede private og virksomhe-
der om penge, har det været 
grænseoverskridende. Heldig-
vis er vi blevet godt modtaget, 
og der har været positiv re-
spons hos alle, vi har kontak-
tet. Vi er taknemlige for både 

store og små beløb. Det hand-
ler jo ikke om Svend Erik og 
jeg - men om de kræftramte 
børn, siger Hanne Hansen.

Det runde bord

Indtil videre har Ikast-parret 
sikret sponsoraftaler med ti lo-
kale firmaer, som har sponso-
reret fra 500 til 20.000 kroner.

Forleden donerede også klub-
ben Round Table Ikast 20.000 
kroner til et tøjsponsorat. Og 
det tog ikke lang tid, forklarer 
Lars Breinholdt Andersen, for-
mand for Round Table Ikast, 
der med 24 medlemmer har til 
formål at skabe kammeratska-
ber og styrke netværk.

- De 20.000 kroner var sam-
let ind i løbet af et par minut-
ter. Både nuværende og tid-
ligere medlemmer havde stor 
lyst til at støtte det gode for-
mål. Klubben får intet hånd-
gribeligt ud af donationen, 
men det er heller ikke vigtigt, 
siger formanden.

Ikast-par cykler til Paris for kræftramte børn

Hanne og svend Erik Hansen fra ikast får overdraget 20.000 kroner af Lars Breinholdt andersen, formand for round table ikast, der bliver en af 
trøjesponsorne på ægteparrets cykeltrikoter mod Paris

TEAM RYNKEBY 2012:

* team rynkeby cykler til 
fordel for Børnecancerfonden 
og for kræftramte børn og 
deres familier.

* team rynkeby har kørt 
til Paris hver sommer siden 
2002, og hvert år har holdet 
samlet penge ind til Bør-
necancerfonden.

* i 2011 fik team rynkeby to 
hold med fra sverige, hvilket 
betød, at der også blev givet 
midler til Børnecancerfon-
dens svenske søsterorganisa-
tion, Barncancerfonden.

* i 2011 indsamlede 584 
ryttere og 139 servicefolk 
fordelt på 11 danske og to 
svenske hold cirka 8,5 mio. kr 
samt 1,1 mio. svenske kroner.

* På grund af lave driftsom-
kostninger, garanterer team 
rynkeby, at minimum 85 
procent af alle indsamlede 
midler går direkte videre til 
Børnecancerfonden.

* i 2012 sender team ryn-
keby 13 danske hold og fire 
svenske hold til Paris. det 
svarer til omkring 700 ryt-
tere.

* Blandt de danske hold er 
team rynkeby MidtVest, der 
blev stiftet i august og tæller 
47 ryttere og 12 hjælpere fra 
Midt- og Vestjylland.

* deltagerne godkendes til 
optagelse på team rynkeby-
holdene via koncernens hjem-
meside.

* Hver enkelt deltager beta-
ler selv for deres holdtøj, en 
ny cykel, hotelophold andre 
udgifter, der følger med turen 
til Paris. Pris: Ca. 12.000 kr. 
pr. person.

* Udgifter til mad, biler, 
brændstof og andre fornø-
denheder dækkes via spon-
sorater, som de enkelte holds 
deltagere er med til at op-
søge. det sker via kontakt til 
både private og lokale virk-
somheder.


