
Bliv sponsor for Climb for Charity 
og gør en forskel for 

børns sikkerhed i Danmark



Om Climb for Charity
Climb for Charity er et velgørende projekt, hvor en gruppe engagerede deltagere bestiger Kilimanjaro med 
det formål at indsamle penge til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde.

Climb for Charity 2015
I august 2015 besteg det første team af Climb for Charity-deltagere Mont Blanc Du Tacul til fordel for 
Børneulykkesfonden. Med på holdet var bl.a. holdkaptajn Henrik Uth, Cecilie Hother og Thomas Honoré.

Climb for Charity 2016
I 2016 besteg det andet team af Climb for Charity-deltagere Mont Blanc til fordel for Børneulykkesfonden. 
Blandt deltagerne var bl.a. Allan Nielsen. Turen indbragte i alt 358.685 kr. til Børneulykkesfondens arbejde. 

Climb for Charity januar 2017
I januar 2017 gik turen til Kilimanjaro for første gang. Selvom bjerget var et andet, havde turen fortsat til 
formål at indsamle midler til Børneulykkesfonden - bl.a. til projektet Legeheltene, der har til formål at skabe 
leg og bevægelse for indlagte børn. Deltagende på turen var blandt andet Ditte Ylva, JoJo, Joey Moe og Pia 
Allerslev, og der blev samlet i alt 704.706 kr. ind.

Climb for Charity september 2017   
I september gik turen til Kilimanjaro for anden gang. Her blev endnu et hold deltagere sendt afsted på 
spændende eventyr. På holdet var bl.a. Thomas Rode, Peter Falktoft, Rikke Hørlykke og Jesper Boelskifte. 

Climb for Charity januar 2018   
Efter to succesfulde ture tager vi endnu en gang til Kilimanjaro. Her vil deltagerne gøre deres bedste for at 
samle penge ind til det gode formål.





Hvad går sponsorbidraget til?
Deltagerne, der bestiger Kilimanjaro, har valgt at indsamle midler til Børneulykkesfondens forebyggende 
arbejde og projektet legeheltene. Hver deltager gør sit allerbedste for at indsamle penge.

Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. Ulykker er ikke blot den hyppigste 
dødsårsag blandt børn i alderen 1-19 år, men også årsag til mange skadestuebesøg, konsultationer hos egen 
læge og sygehusindlæggelser. Hvert år kommer ca. 165.000 børn under 15 år ud for en ulykke og må en tur 
på skadestuen.

Børneulykkesfonden arbejder for at skabe sikre rammer for danske børn i hjemmet, i trafikken og til sport/
fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

Børneulykkesfonden har en vision om at gøre Danmark til det førende land inden for børnesikkerhed. På 
grundlag af dokumenteret viden om børneulykker oplyser Børneulykkesfonden om forebyggelse og sik-
kerhed i børnehøjde. I samarbejde med en lang række partnere udvikler Børneulykkesfonden kampagner, 
projekter og arrangementer til flere grupper i samfundet, fx børn, forældre, bedsteforældre og fagpersoner, 
der arbejder med børn i hverdagen.

Børneulykkesfonden er en non-profit organisation, som selv fundraiser alle midler til fondens forebyggende 
arbejde.



Legeheltene 

Legeheltene arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark. 

Legeheltene tager ud på hospitaler og igangsætter bevægelseslege og aktiviteter med de indlagte børn. 
Formålet er at 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 ensom-
hed. 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 armbevægelser, tumlelege og fællesskab. Et frirum, hvor nye venskaber kan opstå, og hvor 
følelsen af ensomhed formindskes.     

Hvert år indlægges ca. 60.000 børn. Når børn er indlagt på hospitalet i længere perioder, kan det have kon-
sekvenser for barnets fysiske og motoriske udvikling. Det kan ofte medvirke, at børnene får sværere ved at 
vende tilbage til en normal hverdag uden for hospitalet.

En undersøgelse udarbejdet af Børneulykkesfonden viser, at langt over halvdelen (60,7 procent) af børnene 
svarer, at de udelukkende laver stillesiddende ting, når de er på hospitalsstuen. Desuden viser undersøgels-
en, at mange af de indlagte børn ikke kommer særlig meget ud af hospitalsstuerne. Næsten halvdelen (47,4 
procent) af børnene er på deres hospitalsstue 70 procent eller mere af tiden, mens over hvert femte barn 
(20,7 procent) er på hospitalsstuen 90-100 procent af tiden.
Legeheltene arbejder for at skabe mere leg og bevægelse for indlagte børn i Danmark. 



Hvordan fungerer sponsoraftalerne?

Diplom - 500 kr.

• Logo på Climb for Charitys website
• Sponsordiplom
• Støttebanner til brug på egen website
• Mulighed for at downloade Årets Climb for Charity-film

Bronze - Fra 15.000 kr.
 
• Logo på Climb for Charity Website 
• Sponsordiplom 
• Støttebanner til brug på eget website 
• Logo på fælles sponsorflag der skal med på toppen 
• Logo på eget flag der skal med på toppen
• Mulighed for at downloade Årets Climb for Charity Film

Tin - Fra 5.000 kr.
 
• Logo på Climb for Charity website 
• Sponsordiplom 
• Logo på fælles sponsorflag der skal med på toppen

Diplom



Gold - Fra 50.000 kr.

• Logo på team tøj – 2 hold 
• Logo på Climb for Charity Website 
• Sponsordiplom 
• Støttebanner til brug på eget website 
• Mulighed for at downloade Årets Climb for Charity film 
• Logo på fælles sponsorflag der skal med på toppen
• Logo på eget flag der skal med på toppen 
• Logo på Børneulykkesfondens website 
• En præsentation til virksomheden af Climb for Charity

Platin - Fra 100.000 kr.

• Logo på team tøj – alle hold 
• Logo på Climb for Charity Website 
• Sponsordiplom 
• Støttebanner til brug på eget website 
• Mulighed for at downloade Årets Climb for Charity film 
• Logo på flag der skal med på toppen 
• Logo på Børneulykkesfondens website 
• En præsentation til virksomheden af Climb for Charity 
• Coaching/trænings sessions omkring Ultraløb, træningsprogram, 
   erhvervsliv balance med sport etc.

Sølv - Fra 25.000 kr.

• Logo på team tøj - 1 hold 
• Logo på Climb for Charity Website 
• Sponsordiplom 
• Støttebanner til brug på eget website 
• Mulighed for at downloade Årets Climb for Charity film 
• Logo på fælles sponsorflag der skal med på toppen 
• Logo på eget flag der skal med på toppen
• Logo på Børneulykkesfondens website 
• En præsentation til virksomheden af Climb for Charity



Højdemetersponsor

De modige og hårdtarbejdende deltagere i Climb for Charity ønsker at samle så mange midler ind til 
Børneulykkesfonden som muligt, og det kan du hjælpe med ved at blive deres helt personlige 
Højdemetersponsor.

At være Højdemetersponsor går ud på, at du vælger én eller flere deltagere, som du vil støtte i 
kampen om at nå toppen og samtidig samle ind til et godt formål. Dernæst vælger du et beløb, 
som doneres for hver højdemeter. Kilimanjaro måler 5895 meter, så det er bestemt ikke nogen 
nem opgave at bestige bjerget. Ved at støtte med et lille beløb pr. højdemeter, vil du helt 
sikkert gøre det lettere for deltagerne at komme op ad bjerget. Beløbet, du kan støtte med, 
kan være fra 5 øre og op til 2 kr. pr. højdemeter. Donerer du med 5 øre pr. højdemeter, 
svarer det til i alt 295 kr.

Selv med et lille beløb pr. højdemeter kan du være med til at gøre en forskel for 
både deltagerne og Børneulykkesfonden. Men et højere beløb gør det 
naturligvis endnu sjovere at nå toppen! Alle de indsamlede penge går direkte 
og ubeskåret til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. Du kan betale 
via MobilePay, når toppen er nået, og ellers vil Højdemetersponsoratet 
blive opkrævet.
 
Tak for støtten
 Støt 

en deltager 
med et valgfrit 
beløb for hver 
højdemeter af 

Kilimanjaro, som 
deltageren bestiger





Vær med til at gøre en forskel! 
Som sponsor er du ikke blot en medvirkende kraft, der forebygger ulykker i børnehøjde. Du er også 
med til at gøre en forskel for alle de påvirkede til de tilskadekomne børn.

Henriette Madsen
Generalsekretær Børneulykkesfonden 
Mobil: 30 37 77 22 
Mail: buf@borneulykkesfonden.dk

Kontakt:

Sæþór Kristjánsson
Climb for Charity  Projektleder 
Mobil: 30 37 89 42 
Mail: sk@borneulykkesfonden.dk


