
Kom til informationsaften i 
København tirsdag d. 15. 

august kl. 17.30 i Codanhus og 
hør nærmere om, hvordan du kan 

være med til at bestige Kilimanjaro 
til fordel for Børneulykkesfonden.



Nå til toppen af Kilimanjaro og vær med 
til at øge børnesikkerheden i Danmark!

Hvis du er typen, der ikke er bange for store udfordringer, men derimod opsøger dem og ikke kan få nok sved 
på panden, syre i benene og vilde naturoplevelser, er Climb for Charity lige et projekt for dig! I forbindelse med 
Climb for Charity er vi på udkig efter en flok viljestærke og eventyrlystne deltagere, der skal bestige Kilimanjaro – 
Afrikas højeste bjerg. Hvis det lyder som noget for dig, opfordrer vi dig til at deltage i informationsaftenen, der 
finder sted tirsdag d. 15. august 2017 kl. 17.30 i Codanhus. Her vil du nemlig kunne høre nærmere om Climb 
for Charity tour Kilimanjaro.

Climb for Charity startede i 2015 og er et initiativ, der har til formål at indsamle midler til Børneulykkesfondens 
forebyggende arbejde for øget børnesikkerhed i Danmark. Climb for Charity blev i 2015 skudt i gang med 
bestigningen af Mont Blanc du Tacul, hvor flere kendte danskere og erhvervsfolk nåede toppen til fordel for 
Børneulykkesfonden. Siden da har flere deltagere besteget bjerge. I januar 2017 besteg bl.a. musikeren Joey 
Moe, skuespillerinden Ditte Ylva Olsen og Københavns Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev Kilimanjaro 
til fordel for Børneulykkesfonden. Til september sender vi bl.a. Tidligere professionel håndboldspiller Rikke 
Hørlykke, Tv- og Radiovært Peter Falktoft og Tv-kok og direktør Thomas Rode afsted - og til januar ’18 kan det 
blive din tur!

Da der er tale om bestigningen af Afrikas højeste bjerg på 5.895 meter, er denne tur for dig, der er i særdeles 
god form og har et sundt helbred. Turen op ad bjerget tager 5 dage, som byder på vekslende vejrforhold, lavt 
iltindhold og lange distancer. Både fysikken og psyken bliver udfordret til det yderste, hvorfor det kræver både 
viljestyrke, stædighed og ikke mindst udholdenhed at være med. 

I forbindelse med din deltagelse i Climb for Charity tour Kilimanjaro, vil du blive inviteret til diverse fælles-
arrangementer, hvor du har mulighed for at deltage i forskellige træningsevents, førstehjælpskurser m.m. Der-
udover vil der blive tilrettelagt et særligt træningsprogram, som du bør følge for at opbygge styrke til at kunne 
bestige Kilimanjaro. I den sammenhæng vil der blive arrangeret fælles træningsforløb, hvor du og andre nye 
Climb for Charity-deltagere kan træne sammen, motivere hinanden og skabe gode fællesskaber inden turen.

Som deltager i Climb for Charity er du samtidig med til at samle midler ind til Børneulykkesfondens forebyg-
gende arbejde samt deres nye projekt, Legeheltene. Når du bliver en del af teamet, forpligter du dig derfor 
på at indsamle midler og gøre en aktiv indsats for børnesikkerheden i Danmark – selvfølgelig med støtte og 
vejledning fra Børneulykkesfonden og folkene bag Climb for Charity. 

Hvis du mener, at dette lyder som noget for dig, skal du blot tilmelde dig informationsaftenen 
tirsdag d. 15. august kl. 17.30 i Codanhus, Gammel Kongevej 60, 1790 KBH V.

Send din tilmelding til buf@borneulykkesfonden.dk 

Du kan læse mere om Climb for Charity på www.climbforcharity.dk 


