
Climb for Charity: En oplevelse for livet

Kunne du godt tænke dig at få den ultimativt vildeste oplevelse i dit liv? En oplevelse, hvor du befinder dig i de mest fantas-
tiske omgivelser, vil møde nye mennesker og etablere nye venskaber, blive udfordret til det yderste og samtidig overskride dine 
egne grænser for at sætte nogle nye? Så er det her helt sikkert noget for dig!

Vi gentager succesen med en ny omgang Climb for Charity, hvor turen denne gang går til Kilimanjaro. Og her har du mulig-
heden for at være med! Vi er nemlig på udkig efter de bedste teams til at bestige Kilimanjaro med afgang d. 14 januar 2018.

Kilimanjaro er med sine 5895 meter Afrikas højeste bjerg. Derfor hersker der ingen tvivl om, at der er tale om en tur, der byder 
på udfordringer, kræver viljestyrke, skaber et stærkt fællesskab og ikke mindst bidrager til den vildeste oplevelse nogensinde. 
Er det noget for dig? – Så send din ansøgning i dag!

“Climb for Charity er uden tvivl det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Turen op ad Kilimanjaro var sindssyg hård 
og udfordrede mig til det yderste. Men når man har nået toppen og kan opleve den flotte udsigt fra Afrikas højeste 
bjerg, er den megen sved og tårer det hele værd! Det sus jeg fik i maven, da jeg nåede toppen af Kilimanjaro, kan 
man simpelthen ikke få for meget af. Derfor anbefaler jeg alle og enhver til at gribe chancen og deltage i Climb for 
Charity!” – Jojo, deltager januar ’17

“I januar 2017 deltog jeg sammen med 13 andre deltagere i Climb for Charity tour Kilimanjaro. Under forløbet 
var der fokus på træning, sammenhold og gode aktiviteter til at ryste holdet sammen. Samtidig blev der brugt 
masser af energi på at samle sponsorer og støtte til holdet og Børneulykkesfonden. Turen op ad Kilimanjaro er det 
hårdeste, jeg nogensinde har udsat mig selv for. Alligevel anbefaler jeg alle til at tage med. Både for den gode sags 
skyld og for at udfordre sine egne grænser.” – Pia Allerslev, deltager januar ’17

Turen 
Afgangen for turen er planlagt til d. 14.-24. januar 2018. Såfremt man skal til Zanzibar er man hjemme den 27. januar.
Du og dit Climb for Charity-team vil nå toppen af Kilimanjaro via en af de mest populære rute kaldet, Marangu-ruten. 
Marangu-ruten varer 6 dage og byder på de skønneste omgivelser med masser af smuk natur. På turen vil du møde tropisk 
regnskov med tropisk plante- og dyreliv, stejle klipper og landskaber med forskellige vulkansten samt omgivelser med sne og 
is. Marangu-ruten er særdeles smuk, men er samtidig både hård og krævende. Derfor kræver det, at man har forberedt sig og 
trænet op, indtil turen for alvor går i gang.

Det handler om at samle midler ind til øget børnesikkerhed i Danmark
Formålet med Climb for Charity er at samle midler ind til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde mod børneulykker. 
Derfor er man som deltager behjælpelig med fundraising og indsamling af midler til Børneulykkesfonden og projektet 
Legeheltene, samt at sprede deres budskaber.

Legeheltene tager ud på hospitaler rundt omkring i landet og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn. 
Formålet er skabe en mere aktiv hverdag for børnene ved at få dem op af deres sygesenge og ud af hospitalsstuerne. For 
mange indlagte børn er tiden på hospitalet forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. Legeheltene arbejder for at skabe et 
frirum for de indlagte børn, hvor omdrejningspunktet er leg og bevægelse, og hvor alt, der har med sygdom at gøre, træder 
i baggrunden for en stund. Et frirum, hvor der er plads til store armbevægelse, tumlelege og fællesskab. Et frirum, hvor nye 
venskaber kan opstå, og hvor følelsen af ensomhed formindskes. 

Udover at få dit livs oplevelse, vil du også være med til at støtte op om et rigtig godt formål!



Det får teamet PAKKE 1
Bestigning af Kilimanjaro 
via Marangu-ruten

PAKKE 2
Bestigning af Kilimanja-
ro via Mjarangu-ruten + 
ekstra

Et 4-måneders træningsprogram P P
Fællestræning for alle deltagere ca. 1 gang om måneden P P
Førstehjælpskursus for alle deltagere P P
Træningsevents i form af OCR løb el.lign. P P
Foredrag med en Climb for Charity-deltager fra januar-teamet 2017. P P
En rejse, der er sammensat af rejseselskabet Afrika-safari.dk, der er 
medlem af Rejsegarantifonden 

P P

Fly tur/retur til Tanzania P P
5 dage på Kilimanjaro inkl. 1 akklimatiseringsdag. Under turen er der over-
natning i hytter samt helpension 

P P

2 overnatninger på hotel med helpension inden turen op ad Kilimanjaro  P P
Besøg på et afrikansk børnehjem i byen Moshi P P
Professionelle engelsktalende guider og bærere på turen P P
Dansk læge med på turen til Kilimanjaro P P
Helpension under turen P P
Drikkepenge til guider og bærere P P
Koordinering af transport og overnatning P P
Tøjpakke bestående af t-shirts og en jakke fra Salomon P P
Mulighed for køb af træningstøj fra Les Deux til særlig Climb for Charity pris P P
Mulighed for køb af solbriller fra Wiley X til en særlig Climb for Charity pris P P
Muligheden for at købe støvler og andet udstyr til turen fra Salomon til en 
særlig Climb for Charity pris

P P

Derma solcreme P P
Deltagelse i et stærkt netværk bestående af store erhvervsprofiler og 
kendte

P P

En ”once in a lifetime”-oplevelse! P P
4 overnatninger på Zanzibar inkl. halvpension (d. 23.-27. januar 2018) O P
Fly tur/retur til Zanzibar O P
Endags snorkeltur m. direkte afgang fra stranden nær hotellet O P
Udflugt til handelsbyen Stone Town O P
Pris i alt DKK 20.000,-* DKK 25.000,- *

* I den sammenhæng gør vi opmærksom på, at prisen ikke inkluderer drikkepenge til chauffører og hoteller (dette er dog også helt frivilligt), 
visum på USD 50,- pr. person, drikkevarer, måltider (udover det nævnt nedenfor), afbestillings- og rejseforsikring samt vaccinationer og andet 
medicin. Derudover er der dele af udstyr til turen, som du selv er ansvarlig for at medbringe. Listen over udstyr, du selv er ansvarlig for, kan du 
finde på www.climbforcharity.dk

Turen er sammensat af rejseselskabet www.Afrika-safari.dk 

Læs meget mere om turen og udfyld din ansøgning på www.climbforcharity.dk

kontakt: Børneulykkesfonden: buf@borneulykkesfonden.dk og telefon 30 37 77 22.


