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nicolai bangsgaard

  

Nicolai Bangsgaard (født 1976 i Middelfart) er uddannet antropolog 
ved Kbh Universitet. Nicolai har rejst i mere end 120 lande og vandt i 
2013 Folkersenprisen (De Berejstes Klubs ærespris) for sine 
grænsesøgende rejseeventyr.  

Han er en passioneret fotograf og dokumentarist, har skrevet bogen 
“solo – 4 år jorden rundt på cykel”, og har afholdt mere end 400 
foredrag om sine eventyr.  

2006-2010 - Jorden rundt på cykel. Solo. 62.000 km. 1.413 dage.  
2011-2012 - Sydlige afrika på cykel. Solo. 5.000 km, 9 lande, 85 dage. 
2012-2013 - Bali-Beijing. Turleder. 10.000 km. 6 mdr.  
2014 - CPH Ironman. 3.800 m svømning. 180 km cykel. 42.195 km løb. 
2015 - Irland rundt på cykel. Solo. 1.400 km. 12 dage. 
2015 - 5 x maratonløb på Sicilien. 5 maratonløb på 5 dage.  
2015 - Caribien rundt på løbehjul. 1.000 km, 10 lande, 7 uger. 
2016 - Taiwan rundt på cykel. 1.400 km. 2 uger. 12 kg bagage. 
2016 - Korsika til fods. GR20-trek. 170 km. 14.000 højdemeter.  
2017 - Rejsen til Odessa. 2.100 km solo-cykling, 8 lande. 25 dage. 
2017 - Island rundt på cykel. 1.900 km. 19 dage. 
2018 - 100 dage på Cuba. Turleder. Cykelrejser.  
2018 - Triatlon Sardinien. 1.000 km (svøm, løb, cykel). 
2018 - Kap Verde rundt på løbehjul. 
2019 - Mallorca til fods. gr221-trek. 140 km. 1 uge.  

  
ved spørgsmål eller booking, kontakt venligst: 

nicolai bangsgaard      
telemarksgade 10, 4. th.  
dk-2300 københavn s 
#21 85 87 90 
nbangsgaard@gmail.com

profil
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www.nicolaibangsgaard.dk 
www.worldtravellers.dk



!  

I sommeren 2019 rejste Nicolai hele Danmark rundt på 
løbehjul i forsøget på - gennem det tilfældige, 
personlige møde - at undersøge, hvordan det står til med 
den danske imødekommenhed og gæstfrihed.  

Som en ekstra udfordring i det sociale eksperiment - og 
for at komme tættere på danskerne - rejste Nicolai uden 
en krone på lommen. 

Ekspeditionen - Danmarks længste på løbehjul nogensinde -  
blev 3.200 km lang (svarende til over 50 km om dagen). 
Udover den fysisk udfordrende rejse var det også en unik 
rejse gennem Danmarks kultur- og naturlandskaber, idet 
Nicolai undervejs besøgte alle landets gamle købstæder og 
nationalparker. 

Den usædvanlige rejse er der kommet en inspirerende og 
hjertevarmende fortælling ud af, som Nicolai nærværende 
beretter om i dette foredrag, der er rigt illustreret med 
både billeder, film og lyd.   

Foredraget varer ca. 2 timer (inkl. spørgerunde og 
pause), men kan tilrettelægges efter behov. 

om foredraget: ! : 

“En formidabel aften, hvor billede, lyd og Nicolais egne ord gik op i en 
højere enhed” 

(⭑⭑⭑⭑⭑⭑ - Kværndrup Bibliotek) 

“Det var et HELT igennem fantastisk og ærligt foredrag, hvor du kom langt 
ind under huden på de fleste af os. Med din utrolige evne til at formidle, 
samt dit meget venlige og sympatiske væsen, formår du at gøre dit foredrag 

til en uforglemmelig oplevelse, som man ikke vil hjem fra”  
(Air Canada) 

“Et glimrende og super spændende foredrag” 
(H. Lundbeck A/S) 

“Det var vildt spændende og super fedt. Nicolai havde virkelig en super god 
måde at fange folk på!” 

(Novo Nordisk) 

“Nicolai tryllebandt publikum med sit engagement og personlighed. Publikum 
var begejstrede og spørgelysten stor. Jeg kan helt klart anbefale 

foredraget” 
(Sindal Bibliotek) 

“En storslået, personlig beretning, leveret med levende fortællinger og et 
budskab, vi alle kan lære noget af. Nicolai er meget autentisk og leverer 

sit budskab med stor respekt og en passende ydmyghed ifht. de mennesker, han 
møder. Jeg kan kun give Nicolai de varmeste anbefalinger” 

(Bosei Idrætshøjskole) 

sagt om nicolais foredrag:

3.200 km, 83 købstæder, 60 dage, 25 kg bagage, 1 løbehjul, 0 kr


