
 
 

Kan vi udfordre dig? 
 

Gå med Bryd Grænser og kom i form til 
Hærvejsmarchen 2019 

 

 

Ta` med Landsforeningen Bryd Grænser på denne virtuelle vandring,  
hvor vi sammen går ad Hærvejsvandreruten  

fra Grænsen til Viborg i perioden fra 21. april til 23. juni. 
 

 

Turen er arrangeret i samarbejde med: 

 

    
 

Landsforeningen 

 
 

WWW. BRYDGRAENSER.DK 

 
 
 



 

 
Turen går, kort fortalt, ud på: 

 

 
     

         Vi går sammen i hold og målet er at gå ad Hærvejsvandreruten fra Grænsen til Viborg 
         på 64 dage. For at nå målet i tide må du og dine holddeltagere gå eller dyrke aktiviteter  
         svarende til 6.000 skridt pr. dag. Går du i mål inden turen er slut, så fortsætter vi nordpå  
         ad Hærvejen, på den måde kan alle bevare motivationen.     
 

         Hver deltager får en personlig netside med flere motiverende funktioner. På siden  
         indtaster du dine skridt samt andre aktiviteter og på sidens kort kan du følge dig selv og  
         dit holds fremskridt. På siden findes også andre motiverende funktioner, bl.a. en  
         beskedfunktion hvor I kan sende beskeder til hinanden undervejs.      
 

         Alle aktiviteter tæller med og indtastes på din netside hvor du også kan følge hvordan  
         du bevæger dig mod målet i takt med at aktiviteterne indtastes. Indtast det antal  
         minutter du f.eks. har cyklet, svømmet, danset, spillet golf osv. Minutterne omregnes  
         til skridt, f.eks. bringer 20 minutters svømning i afslappet tempo dig 3.000 skridt videre  
         på din tur. 
        

         Hvem kan deltage?: Kræftramte/kræftoverlevere, som har lyst til at vandre i naturen   
         sammen med andre ligestillede, og som har lyst til at deltage på Bryd Grænser holdet på   
         Hærvejsmarchen (den grønne rute 2x20 km) i weekenden den 29.–30. juni 2019.  
         Ligesom for BG-holdet på Hærvejsmarchen kan hver deltager tage en ledsager med.     
         Deltagelsen forudsætter medlemskab af foreningen i 2019 (årskontingent kr. 100).  
 

Hvad koster det?: Medlemmer/støttemedlemmer kan i år deltage uden egenbetaling.  
         Har du ingen skridttæller kan, du som medlem, købe en til kr. 60,- direkte hos Friskop.dk. 
         Der er fuld support under hele turen samt en ekstra måned gratis på siden, efter turen  
         er stoppet. Her kan du fortsat indtaste dine skridt og aktiviteter. 
 

Tilmeld dig direkte på: info@brydgraenser.cancer.dk – oplys deltagers og evt. ledsagers 
navn, adresse, telefon, e-mail adresse. Tilmeldingsfrist er mandag den 15. april 2019. 

  

Yderligere oplysninger kontakt: 
Birte Teglskov, Telefon: 20 99 27 72 eller mail: info@brydgraenser.cancer.dk 

 

For teknisk support eller spørgsmål kontakt: 

 
Hjørringvej 100 a, 9900 Frederikshavn, Telefon 96 20 00 28, info@friskop.dk  
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Hvad er Bryd Grænser? 

 
 Bryd Grænser med motion er et initiativ der udspringer af Rehabiliteringscenter 

Dallund på Fyn for kræftramte med henblik på at komme tilbage til et aktivt liv. 
 

 At ”bryde grænser” er at udfordre og overvinde sine fysiske grænser. Den fysiske 
udfordring giver mere selvværd, mere energi og mere livsmod. Grænsen, der skal 
brydes kan dog også være den overvindelse, det er at stå frem på et hold sammen  
med andre kræftramte. 
 

 Hvad får du ud af det: Motion i naturen er godt for krop og psyke. Det er også en  
god måde at komme videre i livet efter en kræftsygdom og tilmed kan motion være 
forebyggende for tilbagefald.  

 

 Den sidste hele weekend i juni måned afholdes Hærvejsmarchen, Nordens største 
internationale march. Bryd Grænser holdet går 2 gange 20 kilometer på stierne og 
vejene i og omkring Viborg. 
 

 Det er en vandring for livet – en gåtur for livsglæden! 

 

Hvem er Bryd Grænser? 
 

 Vi har siden 2003 hvert år haft et Bryd Grænser hold med på Hærvejsmarchen. 
 

 I 2009 var vi vokset fra 30 deltagere til godt 100, hvoraf de 70 var kræftramte. Tolv 
forskellige kræftsygdomme var repræsenteret, og der var deltagere fra hele landet. 
 

 Vi er nu en landsdækkende forening – stiftet den 27. juni 2009. Vi samarbejder med  
og er støttet af Kræftens Bekæmpelse, Tips & Lotto og lokale sponsorer. 

 

Hvad får du som medlem? 
 

 Invitation til at deltage på tæl skridt hold, på vandre- og træningsture med Bryd 
Grænser rundt om i landet samt til at være med på Bryd Grænser holdet ved den  
årlige Hærvejsmarch i Viborg. 

 

 Der er gratis forplejning under Hærvejsmarchen og der bliver sørget godt dig  
(Ledsager biler, egne rastepladser mv.). Efter endt gåtur lørdag er der en gratis tur i 
Viborg svømmehal og derefter fællesmiddag (for en beskeden egenbetaling) på 
restaurant Den Gyldne Okse i Viborg. 
 

 Bryd Grænser holdet har under Hærvejsmarchen tilholdssted på Asmildkloster 
Landbrugsskole i Viborg, hvor generalforsamlingen bliver afholdt, og hvor der også  
er overnatningsmulighed.  

 
 



 

Bliv medlem af: 

Landsforeningen 
 

 
 

Hvem kan blive medlem? 
Alle som har eller har haft kræft 

 
Hvem kan blive støttemedlem? 

Ledsagere og pårørende samt andre interesserede. 

 
Årskontingentet er 100 kr. og er ens for ordinære medlemmer 

(Kræftramte/kræftoverlevere) og for støttemedlemmer 
(Ledsagere, pårørende og andre interesserede). 

 
Indmeldelse i foreningen kan ske ved at indbetale kontingentet på 

Bryd Grænsers konto i Nordea: 
Reg. nr. 9255 og konto nr. 5497 568 090. 

Venligst oplys i mail/brev til bestyrelsen: navn, adresse, tlf.nr., mailadresse,  
fødselsdag og år samt hvilket medlemskab, du ønsker. 

 
 

Landsforeningen Bryd Grænser 
c/o Kræftrådgivningen i Viborg 

Toldboden 1, 2. sal 
                                          8800 Viborg 
 
 

 
WWW. BRYDGRAENSER.DK 

info@brydgraenser.cancer.dk 


