
Kids Walk 2017 
Tag et skridt for sikkerheden

DELTAG I LODTRÆKNINGEN OM ET BESØG 
AF JOEY MOE, SOM ER AMBASSADØR 
FOR KIDS WALK

FORÆLDREFOLDER

Deltag i Kids Walk 2017 
fra d. 6.-10. november 
Et løb for skoler og institutioner 
landet over. 
Løbet handler om at være aktiv, 
have det sjovt og gøre en forskel 
for andre.

Få mere information
Hvis I ønsker, at vide mere om Kids Walk, kan informationer findes her: 
www.climbforcharity.dk/kids-walk 

På Børneulykkesfondens hjemmeside kan i yderligere finde informationer om 
vigtigheden, om styrkelse af børns motorik: www.borneulykkesfonden.dk 

Vidste du at…

• Børn skal bevæge sig mindst 60 minutter hver dag.*
• Aktive børn er mindre ensomme.*
• Aktive børn lærer bedre.*
• 30 procent af børnene har motoriske problemer ved skolestart.*
• Bevægelse i naturen stimulerer sanser, muskler, knogler og led og styrker 
   dermed den fysiske og motoriske udvikling.**

*Kilde http://sundhedsstyrelsen.dk/~/media/41F8AF24985D414097A27B16E0FA634B.ashx 
**Kilde http://www.groennespirer.dk/indhold/om-groenne-spirer/spring-ud-i-naturen/viden-om-boerns-sundhed-og-natur/
boerns-motorik.aspx
 



Kære forældre

Kids Walk er et aktivt børnearrangement, hvor børn kan få mulighed for at gøre en forskel 
for andre gennem bevægelse og aktiv leg. Kids Walk er en videreudvikling af velgørenheds-
projektet Climb for Charity, som går ud på, at en række erhvervsfolk og kendte danskere 
bestiger Kilimanjaro til fordel for Børneulykkesfonden.

Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn uden at gå på 
kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelser. Ulykker udgør et af de 
største sundhedsmæssige problemer for børn, og hvert år kommer ca. 150.000 børn en 
tur på skadestuen som følge af en ulykke.

Formålet med Kids Walk er at få institutionsbørn i alderen 3-6 år ud at gå i en god sags 
tjeneste. Ved at gå et valgfrit antal kilometer støtter børnene Børneulykkesfondens 
arbejde med at forebygge ulykker. På gåturen skal børnene lave forskellige aktiviteter, som 
blandt andet er med til at styrke børnenes motoriske evner og lære børnene om glæden 
ved at være aktiv og hjælpe andre. 

Turen gøres underholdende og spændende med forskellige aktiviteter, som udfordrer 
børnenes motoriske sanser. Børnene skal eksempelvis gå baglæns, hoppe og hinke. På 
Kids Walk får børnene altså både bevægelse, frisk luft og en oplevelse af at hjælpe andre. 
Turen skal inspirere børnene til at gå mere i hverdagen, både i og uden for institutionen, 
så børnenes motoriske udvikling ikke går i stå.

Hvordan foregår Kids Walk?
Inden Kids Walk begynder, har børnene mulighed for at indgå en sponsoraftale med deres 
familie, venner og naboer om, at de donerer et valgfrit beløb for hver kilometer, børnene 
går. Det kan eksempelvis være 5. kr. pr. kilometer. Børnene får en sponsorseddel udleveret 
på skolen, før løbet afholdes. 

Ved målstregen laves der en registreringspost for hver klasse, hvor forældre eller lærere 
noterer hvert enkelt barns omgange eller kilometer. Efter Kids Walk sammentælles antallet 
af omgange eller kilometer og noteres på sponsorsedlen, hvorefter det beregnes, hvor 
meget de anførte sponsorer skal betale.

De anførte sponsorer overfører herefter beløbet til Børneulykkesfonden via en elektronisk 
overførsel på https://climbforcharity.dk/kids-walk/støt/. Alle indsamlede midler fra Kids 
Walk går ubeskåret til Børneulykkesfondens arbejde for øget sikkerhed og færre børneu-
lykker. Børneulykkesfonden støtter desuden institutioner, skoler og private gennem kam-
pagner og læringsmaterialer med fokus på forebyggelse af børneulykker.

Når Kids Walk er afsluttet, får børnene tildelt et flot diplom for at have gennemført Kids 
Walk 2017. Alle deltagende skoler/institutioner er desuden med i lodtrækningen om at 
vinde et besøg af musikeren Joey Moe. Joey Moe er ambassadør for Climb for Charity – 
Kids Walk, og han støtter projektet, fordi han godt kan lide idéen om, at børn kommer ud 
og er aktive samtidig med, at de lærer at hjælpe andre børn. Alle deltagende skoler og 
institutioner er derudover med i lodtrækningen om 30 førstehjælpskasser fra SOS Dansk 
Autohjælp. SOS Dansk Autohjælp er en del af SOS International, som hjælper nordiske 
rejsende og bilister.  Førstehjælpskasserne er genopfyldte overskudskasser. Vinderne af 
lodtrækningen vil få direkte besked efter uge 45. 

Arrangementet afholdes d. 6.-10. november 2017 (uge 45). Sidste frist for indbetaling 
af pengene er d. 10. december 2017. 
 
Børneulykkesfonden ønsker dit barn/børn en god gåtur og takker for støtten! 


