
Bliv sponsor for 
Adventure for Charity, 

og gør en forskel for børns 
sikkerhed i Danmark 



HVAD ER ADVENTURE FOR CHARITY?
Adventure for Charity er et velgørenhedsinitiativ, som kombinerer træning, eventyrlyst og fællesskab med at
gøre en forskel. Flere gange årligt løber, vandrer og bjergbestiger en række deltagere for at indsamle midler 
til Børneulykkesfonden og initiativet Legeheltene. Legeheltene skaber aktiv leg og bevægelse for de
60.000 børn mellem 1-14 år, som årligt indlægges i Danmark, for at forebygge inaktivitet og give et frirum
fra sygdommen.

At bestige et bjerg, løbe i en ørken eller vandre i kuperet terræn kræver masser af udholdenhed, viljestyrke, 
forberedelse, fysisk aktivitet og fællesskab – og det samme kræver det, når familier til et
indlagt barn skal få hverdagen til at fungere.

Adventure for Charity har eksisteret siden 2015. Siden da har deltagere i alderen 11 til 72 år besteget bjerge 
som Mont Blanc, Kilimanjaro og Atlasbjergene samt løbet og vandret i bl.a. Sahara ørkenen.
Og der kommer hele tiden nye destinationer til.

Deltagerne gennemgår et målrettet træningsforløb, som ruster dem til at kunne trodse iltfattig luft, kulde,
stejle bjergsider, kuperet terræn og store gletsjere til fordel for den gode sag.

Med på Adventure for Charity-turene har været en række kendte personer, højt profilerede erhvervsfolk 
og andre danskere. Bl.a. har sanger Joey Moe, tv- og radiovært Peter Falktoft, tidl. borgmester Pia Allerslev, 
blogger Mascha Vang og dressmaker Jesper Høvring. 

FAKTA
Så meget er der samlet ind 
til Adventure for Charity

2019: 2.4 mio. kr.
2018: 1,6 mio. kr.
2017: 2 mio. kr.
2016: 358.685 kr.
2015: 145.400 kr.



HVAD GÅR SPONSORBIDRAGET TIL?
Udover benhård forberedelse og træning op til eventen samler deltagerne i Adventure for Charity ind til
Børneulykkesfondens forebyggende arbejde og initiativet Legeheltene. Hver deltager gør sit allerbedste for
at indsamle penge fx via donationer, events og sponsorater.

BØRNEULYKKESFONDEN
Ulykker er den hyppigste dødsårsag blandt børn i alderen 1-18 år, og hver fjerde dødsfald i denne alders-
gruppe skyldes en ulykke. Samtidig kommer 150.000 børn under 15 år hvert år på skadestuen som følge af 
en ulykke. Det svarer til et barn hver 3.-4. minut - hele døgnet.

Vi er en nonprofit-organisation, som selv fundraiser alle midler til fondens forebyggende arbejde for at øge
børnesikkerheden i Danmark. Vi arbejder for at skabe sikre rammer for børn i hjemmet, i trafikken og til
sport og fritidsaktiviteter uden at gå på kompromis med børnenes leg, kreativitet og fysiske udfoldelse.

Børneulykkesfondens vision er at gøre Danmark til det førende land inden for børnesikkerhed. Vi formidler
bl.a. information til forældre og bedsteforældre, udvikler kampagner og læringsmaterialer til institutioner og
skoler og afholder events for at øge bevidstheden om børns sikkerhed. Vi arbejder desuden målrettet med
motorik og bevægelse, fordi en god motorik er med til at forebygge alvorlige ulykker.

At se den velvillighed fra venner, familie samt erhvervsrela-
tioner til at hjælpe er totalt overvældende. At rejse penge til 
Børneulykkesfonden igennem Adventure for Charity er måske 
den mest optimale løsning, jeg nogensinde har prøvet. Du 
bliver selv udfordret, du finder nye venner, du bli’r en del af et 
kæmpestort netværk og sidst men ikke mindst, så gør du en 
kæmpe forskel for alle de børn, du får samlet penge ind til.

– Jesper Palm Lundorf, Sikkerhedschef hos FN, deltager 2017

“



LEGEHELTENE 

Alle børn har ret til et liv med leg og bevægelse – også børn der er ramt af sygdom. Men et sygdomsforløb,
en indlæggelse og kroniske diagnoser er ofte forbundet med stor inaktivitet og ensomhed. En undersøgelse
lavet af Børneulykkesfonden viser, at over 60 % af de indlagte børn svarer, at de kun laver stillesiddende
aktiviteter under deres indlæggelse, ligesom knap halvdelen befinder sig på hospitalsstuen 70 % eller mere
af tiden.

Det kan have store konsekvenser for indlagte børns fysiske, kognitive og sociale udvikling og betyde, at det
bliver sværere at vende tilbage til en normal hverdag udenfor hospitalet. Derfor arbejder Legeheltene for at
skabe aktiv leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på et hospital
i Danmark.



BLIV VIRKSOMHEDSSPONSOR 

Som virksomhed kan du være med til at støtte Adventure for Charity som virksomhedssponsor. 

Fordele Platin
100.000 kr

Guld
50.000 kr

Sølv
25.000 kr

Bronze
15.000 kr

Tin
5.000 kr

Diplom
500 kr

Sponsordiplom P P P P P P
Logo på Adventure for Charity Website P P P P P
Mulighed for at downloade Årets Adventure for Charity film P P P P P
Logo på fælles flag der skal med på toppen P P P P P
Logo på Børneulykkesfondens website P P P P
Logo på eget flag der skal med på toppen P P P P
Logo på team-tøj - mindre P P P
Logo på team tøj - bagpå P P
En præsentation til virksomheden af Adventure for Charity P P
Foredrag med en Legehelt, som vil giver jer et særligt indblik 
i deres arbejde med de indlagte børn  

P



BLIV HØJDE- ELLER KILOMETERSPONSOR

De engagerede deltagere i Adventure for Charity ønsker at samle så mange midler ind til Børneulykkesfonden 
og Legeheltene som muligt, og det kan du hjælpe dem med ved at blive deres helt personlige højde- eller 
kilometersponsor.

Som højde- eller kilometersponsor vælger du én eller flere deltagere, som du vil støtte i deres kamp om 
at nå målstregen og i at samle ind til det gode formål. Dernæst vælger du et beløb, som doneres for 
hver besteget højdemeter eller løbet/vandret kilometer.

Det er en stor udfordring, som Adventure for Charity-deltagerne har påtaget sig. Derfor kan 
du som højde- eller kilometersponsor være en stærk drivkraft for deltagerne i deres vej mod 
målstregen. Beløbet, du kan støtte med, kan være op til 2 kr. pr. højde- eller kilometer, og 
ned til 5 øre pr. højde- eller kilometer. Støtter du med 5 øre svarer det til et beløb på 
295 kr., hvis deltageren fx når toppen af Kilimanjaro, og 209 kr. hvis det er toppen 
af Toubkal i Atlasbjergene.

Højde- eller kilometersponsoratet vil blive trukket automatisk eller kan 
betales via opkrævning eller MobilePay, når deltagerne har nået toppen.

For virksomheder udløser et højde- eller kilometersponsorat de samme 
sponsorfordele som virksomhedssponsorat til samme beløb.

 

Donér et beløb for 
hver højde- 

eller kilometer, 
en deltager bestiger 

bjerget. Dét giver 
motivation for at nå 

toppen.



VÆR MED TIL AT GØRE EN FORSKEL! 

Som Adventure for Charity-sponsor er du ikke blot en støtte for 
en ildsjæl, der vælger at tage på eventyr til fordel for velgøren-
hed. Du er også med til at forebygge ulykker i børnehøjde og til 
at gøre en kæmpe forskel for de 60.000 børn, der hvert år bliver 
indlagt i Danmark.

LÆS MERE PÅ 
www.adventureforcharity.dk
www.børneulykkesfonden.dk
www.legeheltene.dk

KONTAKT:
Børneulykkesfonden
buf@borneulykkesfonden.dk 
30 37 77 22


