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Grenaa City Marathon
indgår samarbejde med
Danmark Rundt.
JCI Djursland, som er arrangører af Grenaa City
Marathon har indgået samarbejde med Danmark
Rundt, som siden 2015 har samlet penge ind til
børnecancerfonden.
Danmark Rundt 2018 TEAM BODENHOFF er et velgørenhedscykelhold, der
på fjerde år indsamler midler, der går ubeskåret til børn med kræft og deres
familier. I år har JCI Djursland indgået aftale med Danmark Rundt og støtter
børnecancerfonden med 20 kr. pr. løbsdeltager. Donationen fra JCI Djursland
overrækkes til Team Bodenhoff lørdag d. 18/8-18. I år rammer Danmark
Rundt torvet i Grenaa samme dag som der afvikles Grenaa City Marathon.
Formanden for JC Djursland Henning Meisler udtaler: Vi ser frem til
samarbejdet med Danmark Rundt og glæder os over at kunne støtte
børnecancerfonden. Det faldt helt naturligt at indlede et samarbejde nu hvor
Danmark Rundt ankommer til Grenaa samme dag som JCI Djursland afvikler
Grenaa City Marathon.
Medlemmerne af JCI er kendetegnet ved at være engagerede og
handlekraftige personer, der tager ansvar, har lyst til at udvikle sig og gøre en
positiv forskel for sig selv og andre. JCI er en kendt og anerkendt global nonprofit netværksorganisation for aktive unge mennesker mellem 18 og 40 år.
Der er ikke noget krav om, at medlemmer skal have en bestemt uddannelse,
en lederstilling eller store karrieremål for at blive medlem af JCI.
JC Djursland donerer 20kr. pr. løbsdeltager, hvilket ubeskåret vil gå til Børne
Cancer fonden eftersom Danmark Rundt ingen udgifter har administration, da
det beror på frivilligt arbejde.
Danmark rundt er som udgangspunkt en lille gruppe ildsjæle, der har valgt at
bruge deres fritid til at gøre en forskel. Og der er brug for midlerne. 200 børn
og unge får hvert år kræft i Danmark, og selv om fire ud af fem overlever, har
halvdelen varige skader efter behandlingsforløbet.
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JCI Djursland støtter Danmark Rundt 2018 TEAM
BODENHOFF med 20 kr. pr. deltager i GRENAA
CITY MARATHON 18/8 2018. Tilmelding her:
www.sportstiming.dk/event/5256

