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HERNING Det er vel de færreste, der 
ligefrem glæder sig til, at sommeren 
er forbi.

Men det gør Charlotte Sellerup fra 
Herning, som midt i september tager 
på sit livs rejse til Tanzania, hvor hun 
skal bestige det 5895 meter høje bjerg 
Kilimanjaro sammen med et udvalgt 
hold, der består af  40 rejsekammera-
ter.

Den 29-årige kvinde er nemlig ble-
vet en del af  organisationen »Climb 
for Charity«, der samler penge ind for 
Børneulykkesfonden.

Det første bjerg
Det er ikke teknisk vanskeligt at be-
stige Uhuru Peak, som er det højeste 
punkt på Kilimanjaro.

Det er - som man kan læse på Wiki-
pedia - snarere en yderst anstrengende 
trekkingtur. Men der er alligevel flere 
udfordringer, man ikke skal ignorere, 
blandt andet risikoen for højdesyge, 
som kan være en yderst alvorlig af-
fære.

- Jeg er meget spændt på, hvordan 
højderne vil påvirke mig. Jeg har al-
drig før besteget et bjerg, fortæller 
Charlotte Sellerup, som regner med 
at nå toppen i løbet af  en fem dage 
lang opstigning.

Pengene til Børneulykkesfonden 

kommer fra en række såkaldte højde-
metersponsorer, der kan støtte med alt 
fra fem øre til 2 kroner per meter.

- Jeg har foreløbigt fundet 17 spon-
sorer, men jeg vil da blive virkelig 
glad, hvis der er flere, som vil støtte 
den gode sag, siger hun og tilføjer, at 
man kan melde sig på den humanitære 
organisations hjemmeside, climbfor-
charity.dk.

Virksomheder kan vælge forskellige 
sponsorpakker - og kan blandt andet 
få fotograferet et flag med deres logo 
på toppen af  bjerget.

Meningsfyldt hjælpearbejde
Charlotte Sellerup forklarer, at hun 
blev bekendt med Climb for Charity 
i en radioudsendelse i januar.

- Jeg har i flere år ledt efter noget vel-
gørenhedsarbejde, der gav mening for 
mig. Så var det, jeg hørte et indslag i 
Go’Nova, hvor en af  værterne var med 
på turen og ringede hjem til studiet.

- Man kunne ligefrem høre på hen-
des åndedræt, hvor hårdt det var. Det 
ramte mig spot on, da jeg selv dyrker 
meget motion, fortæller Charlotte Sel-
lerup, som lavede en ansøgning og 
endte med at blive optaget på holdet.

Nu er hun sat sammen med tre delta-
gere, som hun træner med op til turen, 
der finder sted fra 13. til 25. september.

Heftigt træning
Privat arbejder den kommende bjerg-
bestiger i indkøbsafdelingen hos Sie-
mens i Brande.

Hun er oprindeligt fra Hedensted, 
men har boet i Herning siden 2010, 
da hun fik job her i byen, hvor hun 
er blevet lige siden, fordi det nu er i 

Herning, at hun har størstedelen af  
sin omgangskreds.

- Man kan godt sige, at jeg faldt for 
byen, griner hun og fortæller, at hun 
har haft fritidsarbejde som bartender 
på Fox and Hounds, men nu bruger 
en stor del af  sin fritid på at træne 
i Fitness World og Fight Center Her-
ning, hvor hun blandt andet dyrker 
motionsboksning.

Derfor er hun også i ganske god 
form, men det ændrer ikke på, at hun 
lige nu træner heftigt op til bestignin-
gen af  Kilimanjaro.

Knudmosebjerget
Træningen til det afrikanske bjerg 
foregår med de tre andre deltagere, 
der kommer fra Vejle.

- Vi skal blandt andet gå en mara-
ton og på en overlevelsestur sammen. 
Desuden træner vi trapper med oppak-
ning i Vejle, siger hun og fortæller, at 

hun også ind i mellem smutter nogle 
gange op og ned ad Knudmosebjerget.

Den lokale bakke blegner dog en 
smule med sine bare 80 meter over ha-
vet i sammenligning med Kilimanjaro.

- Climb for Charity er en fed måde 
at møde nye mennesker på. På mit 
team er det Børneulykkesfondens ge-
neralsekretær, Henriette Madsen, der 
er holdkaptajn.

- Hun er en ildsjæl, der virkelig bræn-
der for at hjælpe børn, siger Charlotte 
Sellerup og nævner, at Børneulyk-
kesfonden har stiftet »Legeheltene«, 
der arbejder for at skabe mere leg og 
bevægelse for de cirka 60.000 børn, der 
hvert år indlægges i Danmark.  

Lokale bjergguider
Selv forventer den herningensiske 
kvinde, at turen til Tanzania vil styrke 
hendes egen personlige udvikling.

- Jeg regner med at få rigtig meget 

igen i form af  fællesskab, sammen-
hold og fysisk aktivitet samtidig med, 
at vi gør noget godt for børn, der har 
brug for en håndsrækning, siger hun 
om turen, der er organiseret af  Afrika-
Safari. 

Bestigningen foregår med lokale 
bjergguider - og på førstedagen skal 
holdet også besøge det lokale bør-
nehjem, The Kilimanjaro Children’s 
Foundation.

Overnatningen foregår i hytter på 
turen op og ned. Nedstigningen klares 
på halvanden dag, inden turen afslut-
tes med fire dage på Zanzibar, hvor 
holdet debriefes oven på de heftige, 
fysiske anstrengelser.

Med på holdet er i øvrigt også tidli-
gere håndboldspiller Rikke Hørlykke, 
bøfkongen Jesper Boelskifte fra re-
staurantkæden Mash og journalisten 
Peter Falktoft, der har været vært på 
radioprogrammet Monte Carlo.  

Hun skaffer 
penge på 
Kilimanjaro
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