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Formanden har ordet
Børneulykkesfonden er kommet en lang vej siden, vi begyndte vores 
rejse i 2008. Vi er gået fra at være en lille fond med fokus på uddeling 
af reflekser til en indflydelsesrig organisation med klare holdninger til 
børnesikkerhed og skadesforebyggelse. 2012 blev året hvor vi brød alle 
vores egne og andres forventninger og opnåede en kendskabsgrad i den 
danske befolkning på hele 24 %. Det er næsten hver fjerde dansker, som 
har lært Børneulykkesfonden at kende på kun 5 år. Det er et resultat jeg, 
som bestyrelsesformand, er meget stolt af, særligt fordi jeg ved, at det er 
kommet gennem hårdt arbejde, dedikerede mennesker og et helhjertet 
engagement til at skabe de bedste rammer for vores børn. 

Børnesikkerhed er et emne, som ligger de fleste af os meget nært. Jeg er 
selv forælder til to dejlige børn og kender derfor til følelsen af, at kun det 
bedste er godt nok for mine børn. Der er i Danmark en tilbagevendende 
diskussion, hvor grænsen går for, om vi er omsorgsfulde forældre, eller 
om vi lægger bånd på vores børns muligheder for at udfolde sig. Det er en diskussion, vi atter har set i det 
forgangne år. I Børneulykkesfonden mener vi, at børns motoriske udvikling er meget vigtig for at forebygge 
mere alvorlige skader på sigt. Sår og skrammer kan lære barnet meget om sine egne begrænsninger. Det 
er derfor vigtigt, at vi ikke hæmmer vores børns leg, når vi bekymrer os om deres sikkerhed. I stedet skal vi 
fokusere på at forebygge de alvorlige ulykker, som giver varige men eller i værste fald har døden som følge. 
Dette har været vores udgangspunkt i Børneulykkesfonden indtil nu og vil også være det i vores fremtidige 
arbejde.

I 2011 var Årets Refleksdag-kampagnen den store succes, og i 2012 formåede vi at bygge videre på dette 
fundament. Efter en flot indsats fra Børneulykkesfonden og Codan Forsikring med dette års kampagne er 
det nu næsten hver tredje dansker, der har kendskab til eller hørt om Årets Refleksdag. Det er et utroligt 
flot resultat, særligt når man husker på, at kampagnen kun kører på sit andet år. Samtidig udbyggede vi 
kampagnen med Refleksløbet - et motionsløb med formålet at sætte fokus på vigtigheden af at bære refleks. 
Med næsten 400 deltagere i Fælledparken i København kom vi flyvende fra start, og jeg ser frem til løbet i 
2013, hvor vi udvider med flere byer. 

2012 har været fyldt med store, mindeværdige øjeblikke i Børneulykkesfonden. Mit personlige højdepunkt 
for året var vores værtskab for årsmødet for European Child Safety Alliance (ECSA). Efter kun at have været 
optaget i dette europæiske råd for børnesikkerhed i ét år, var det med stolthed af vi kunne vise os som vært 
og foregangsland for børnesikkerhed foran en lang række store, internationale spillere. Børneulykkesfonden 
er nu en del af et netværk, hvor viden og erfaringer udveksles på tværs af landegrænser i hele Europa, og 
det giver os kompetencerne til at løfte vores agenda endnu højere. Som formand for Børneulykkesfonden, 
er jeg stolt over, at vores arbejde nu bidrager til at øge sikkerhed i børnehøjde både i Danmark og uden for 
landets grænser. 

Jeanette Fangel Løgstrup 
Bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden.
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Formål
Børn er aktive og altid friske og klar på at skulle ud på nye eventyr. Det er altid sjovt og spændende at opleve 
nye ting, men dette sker oftest ved at overskride grænser, og børn vil rigtig gerne føle sig frem på helt nye 
måder. Det resulterer i nogle tilfælde i, at børn kan komme galt af sted og derved desværre komme ud for en 
ulykke. 

Derfor har Børneulykkesfonden den mission at forebygge ulykker, hvor børn er involveret, så de sikkert 
kan udforske nye områder, som vil være til stor glæde for alle. Børneulykkesfondens formål er at formidle 
forebyggende oplysninger samt bidrage til forebyggende indsatser i børnehøjde med henblik på at øge 
bevidstheden omkring børns sikkerhed. Derudover er det også af yderste interesse at nedbringe antallet 
af børneulykker i Danmark, og derfor er Børneulykkesfondens ønske at gøre Danmark til det førende land 
inden for børnesikkerhed. 

På baggrund af dokumenteret viden omkring børneulykker informerer Børneulykkesfonden om forebyggelse 
og sikkerhed i børnehøjde i samarbejde med en stor skarre af samarbejdspartnere gennem kampagner, 
projekter og arrangementer i hele Danmark. 

Ydermere arbejder Børneulykkesfonden for øget børnesikkerhed inden for hjemmet, trafikken og idræt/
fritid. Denne årsberetning beskriver Børneulykkesfondens forebyggende kampagner og aktiviteter, der er 
afviklet i 2012 og er inddelt i indsatsområderne hjemmet, trafikken og idræt/fritid. 
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Sikkerhed i hjemmet

H.C. And

H.C. Andersens Børnehospital og Børneulykkesfonden har en 
mission om at alle landets børnehavebørn og forældre skal have 
et kendskab til HC And. I samarbejde med kommunerne sætter 
parterne fokus på hospitalsverdenen gennem børnehaverne. 

HC And er et digitalt læringsredskab udviklet til børn i alderen 3-7 
år, der forbereder og mindsker utrygheden hos børn, som erkender 
og lærer ved konkrete handlinger og information. H.C. Andersen 
Børnehospital og Børneulykkesfonden opfordrer forældre, læger, 
hospitaler og skadestuer til at anvende den virtuelle figur HC 
And overfor børn i alderen tre til syv år. Erfaringer viser, at HC 
And hjælper, så børnene er mere trygge ved at blive indlagt på 
hospitalet, komme på skadestuen eller til lægen. 

Hvert år indlægges ca. 62.000 børn mellem 0-14 år på hospitalet og 170.000 børn mellem 0-14 år kommer 
hvert år på skadestuen. De mange børneulykker og hospitalsophold understreger behovet for viden om 
forebyggelse og effektiv behandling, hvor HC And netop er et effektivt læringsredskab. 

Med Børneulykkesfondens protektor Anne-Mette Rasmussen som frontfigur, vil H.C. Andersen Børnehospital 
og Børneulykkesfonden øge kendskabet til det virtuelle læringsredskab HC And og budskabet er klart: Børn 
skal ikke være bange for at blive indlagt på hospitalet, komme på skadestuen eller skulle til lægen. 

Vitaminpiller

Flere end 150 danske børn får hvert år en overdosis af 
vitaminpiller. Farvestrålende pilleglas kan for mange børn være 
fristende, og vitaminpiller til børn har ofte en frugtsmag og kan af 
barnet blive opfattet som slik. Det er mere, end hvad mange børn 
kan modstå. Det er typisk børn op til 6 år, der lader sig friste af de 
farvestrålende glas og de velsmagende piller.

Børneulykkesfonden ønskede at gøre forældre med små børn opmærksomme på, at vitaminpiller skal 
bruges med omtanke og derfor udarbejdede en folder med gode råd med støtte fra Matas. 
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Sjov med Sikkerhed 2012

Selv om man ikke skal spøge med sikkerhed kan det godt 
være sjovt at lære om. Det kunne børn og voksne erfare, 
da Børneulykkesfonden lørdag den 25. august kl. 11.00 slog 
dørene op til Sjov med Sikkerhed i Tivoli og satte fokus på 
børn og sikkerhed lige fra cykelturen til skole til en tur på 
skadestuen. 

Bubber guidede havens gæster gennem dagen, og de ville 
i løbet af dagen blive udsat for forskellige redningsaktioner 
herunder redning fra brændende huse og højder m.m. i 
samarbejde med Politiet og Københavns Brandvæsen. 

Der var følgende: a
r:
• Bamsehospitalet
• Wheely Bug 
• Trafiklegeplads
• Gips på armen – røntgen 
• H.C. And
• Børneulykkesfondens infotelt
• Børneulykkesfonden à lav dit eget   
   refleksbadge 
• Safety Smart
• Trampolinland
• Centimeter Maraton med 
   Rasmus Klump
• Københavns Brandvæsen og Politi

Børneulykkesfonden 
havde følgende 
samarbejdspartnere:

• Bubber
• Københavns Brandvæsen
• Safety Smart
• Springfree Trampoliner 
• Børnekulturhuset Fyrtøjet
• Carla & Co.
• Odense Universitetshospital
• Politiet 
• Bamsehospitalet. 
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Safety Smart

Safety Smart® er et globalt projekt, hvis formål er at øge bevidstheden om sikkerhed blandt skolebørn i 
alderen 6-9 år.  Safety Smart® er et læringsredskab til klassetrinene 0. – 2. klasse og skal uddanne skolebørn 
om sikkerhed på lige fod med andre undervisningsprojekter, der lærer vores børn at læse, skrive og regne. 
Projektet skal bidrage til at nedbringe antallet af børneulykker på verdensplan, herunder Danmark. 
I over et århundrede år har Underwriters Laboratories (UL) testet produkter og udformet 
sikkerhedsstandarder med det formål at skabe nogle sikre rammer at færdes i. Med Safety Smart® ønsker UL 
at øge fokus på sikkerhed ved at give børn et redskab, der gør det muligt at lære og praktisere sikker adfærd 
gennem aktiviteter, der bl.a. tæller:

• Disney’s Wild About Safety® - Disney og UL har sammen  
   søsat en uddannelseskampagne om sikkerhed, hvor Disney- 
   figurerne Timon og Pumba fra Løvernes Konge lærer  
   eleverne om sikkerhed. 
• Afvikling af events hvor målgruppen kan afprøve konceptet.  

I Danmark er projektet igangsat af UL Demko, den 
amerikanske ambassade, Sikkerhedsstyrelsen, Dansk Standard 
og Børneulykkesfonden. Parterne håber på, at projektet vil 
bidrage til at nedbringe antallet af de mange børneulykker, 
der hvert år finder sted i Danmark. 

Læs mere på www.safetysmart.dk
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Sikkerhedsboksen

Sikkerhedsboksen er et gratis tilbud til forældre eller bedsteforældre, der har et barn eller barnebarn i 
alderen 6-9 måneder.
Sikkerhedsboksen giver et godt overblik over relevant og anvendelig information om, hvordan du gennem 
forebyggelse kan skabe nogle sikre rammer for dit barn/barnebarn. 
 
Indholdet i Sikkerhedsboksen dækker områderne hjemmet, trafikken og fritiden.
Sikkerhedsboksen indeholder ligeledes aktuelle sikkerhedsprodukter og spændende vareprøver, der 
bidrager til at forebygge ulykker blandt børn. Sikkerhedsboksens information og produkter henvender sig til 
børn i alderen 6-9 måneder.
Oppenhejm & Jansson står bag Sikkerhedsboksen til fordel for Børneulykkesfonden, som også bidrager til 
udvikling af boksen. Sikkerhedsboksen kan hentes i landets Baby-Sam butikker, og når du bestiller, vælger du 
selv i hvilken butik, du ønsker at afhente den. 

  

    Boksen blev lanceret medio november 2012, og i 
   samme forbindelse modtog Børneulykkesfonden 
        over 2000 bestillinger på denne. 

         Læs mere på www.sikkerhedsboks.dk.

Sikkerhedsboksen blev 
lanceret i samarbejde 
med følgende partnere:

Sikkerhedsstyrelsen
Forbrugerrådet
Volkswagen
Falck
Codan Forsikring
Dansk Standard
Derma
UL Demko
Oxygen 
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Sikkerhed i trafikken

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde

’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’ er en landsdækkende trafikkampagne, der sætter fokus på at blive set i 
trafikken blandt skolebørn fra 2. – 4. klasse. Partnerne der står bag kampagnen tæller Dansk Transport og 
Logistik (DTL), Danske Fragtmænd A/S, 3F Transport-gruppe, Volvo Lastvogne Danmark A/S, Bridgestone 
Danmark A/S, Energiselskabet OK og Børneulykkesfonden. Sammen oplyser de børn om trafiksikker adfærd. 
Disse virksomheder og organisationer finansierer projektet og ønsker på den måde, at yde en aktiv indsats 
for, at styrke mindre børns trafiksikkerhed i forhold til den tunge trafik og samtidig forbedre adfærden i 
transportbranchen.

Formålet med ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’ er at lære børn, hvordan de omgås store lastvogne i trafikken 
med særlig henblik på synlighed og opmærksomhed ved højresving. Højresvingulykkerne sker, når en 
lastvogn skal svinge til højre, og cyklisten skal ligeud.  
Børnene undervises i mulige afværgehandlinger, de som cyklister og fodgængere kan foretage, når de møder 
lastvogne i trafikken. De oplever den kompleksitet en svingmanøvre indeholder, når man sidder bag rattet i 
en rigtig lastvogn og får selv nogle gode værktøjer til at undgå de farlige situationer. 

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde er målrettet børn fra 2. – 4. klasse. De skoler, der deltager i kampagnen får 
besøg af en lastvogn, som bliver placeret i skolegården. Målet er at lære børnene, hvordan man bedst muligt 
forholder sig til lastvogne i trafikken. 

Højresvingsulykker sker, når lastvognen svinger til højre og cyklisten kører ligeud. Under besøget på skolerne 
illustrerer vi situationen og viser nogle mulige afværgehandlinger, som cyklisten kan foretage. Børnene 
oplever den kompleksitet, som en svingmanøvre indeholder og får selv nogle gode huskeregler til at undgå 
de farlige situationer

I 2012 modtog mere end 6.000 børn undervisningen, og de har alle fået udleveret sikkerhedsveste og 
refleksbånd. Siden kampagnens start for ni år siden har ca. 75.000 børn modtaget undervisning.
 
Læs mere på ww.trafiksikkerhed.info 
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Trafiklegepladsen

Trafiktræning skal helst være sjovt, og børn lærer bedst ny viden gennem leg. 
Derfor har Børneulykkesfonden udviklet en rullende trafiklegeplads, hvor 
børnene gennem leg lærer om sikkerhed i trafikken. 

Børnulykkesfondens trafiklegeplads er målrettet til børn i alderen 4 til 8 år, 
og den vil blive anvendt ved Børneulykkesfondens arrangementer og store 
events.

Siden den blev lanceret, har det altid været vigtigt, at et barn på 
Børneulykkesfondens trafiklegeplads først modtager trafikundervisning. 
Dette foregår ved Børneulykkesfondens eget trafikspil, hvor der er fokus 
på trafikregler, skilte og betydning heraf samt adfærd i trfikken gennem 
spørgsmål, sang og leg. Derefter skal børnene gennemføre trafikbanen 
og vise, hvad de netop har lært i trafikundervisningen. Når banen er 
gennemført, modtager alle børn et personligt trafikkørekort samt et diplom. 

Hvor har Trafiklegepladsen 
været i 2012?

• SMC biler i Odense, Holbæk, Risskov   
   og Køge
• Hvidbjerg Bank
• Sportscarevent på Jyllandsringen
• Lokomotivværkstedet i København  
   (Leaseplan Bildag)
• Børne- og Kulturdage i Gentofte
• Classic Car Race i Aarhus
• Til kåring af Den Gyldne Sofus i Legoland
• Sparekassen i Skals
• Sportscarevent på Sjællandsringen 

Samarbejdspartnere:

• Tress (cykler) 
• Codan Fonden
• 3M
• Seri|Q|Sign (trafikskilte)
• frk. Jensens Deko
• Freetrailer (trailer) 
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Sejt at blive set

Børneulykkesfonden vil gøre børn synlige i trafikken, og deler derfor refleksveste ud til landets 
børnehavebørn med det formål, at børn skal synes, det er ’Sejt at blive set’ - også ude i trafikken.

Børn i brune, grønne og røde flyverdragter. Nogle med en lille refleks, andre med en gammel, slidt refleks, 
og andre igen helt uden reflekser. Det er hverdagsbilledet i trafikken mange steder i landet, når børnehaver 
er på tur i den mørke tid.  Især i den mørke tid, er det ekstra svært at få øje på børn i trafikken, men den 
manglende synlighed kan have alvorlige konsekvenser, hvis en bil overser et barn i mørket.

Børneulykkesfonden vil lære Danmarks børn, at det er sejt at blive set, og at det er sejt at bære en 
refleksvest, når de færdes i trafikken. 

Aktiviteter under kampagnen:
Børneulykkesfonden har på nuværende tidspunkt delt over 100.000 refleksveste ud til flere af landets 
børnehaver, og i 2013 går turen videre til flere kommuner. 

Børneulykkesfonden ligger stort vægt på at være fysisk til stede, når reflekserne skal deles ud. I samarbejde 
med kommunen planlægger Børneulykkesfonden derfor et arrangement, hvor alle børnehaver i kommunen 
samles, alle børn får veste på og sammen synger alle børnene trafiksange, som de har øvet sig på inden. 

Politiet og Falck stræber efter at være stede hver gang med patruljevogne og ambulancer, så børnene kan 
møde og tale med betjente og reddere samt se både politibiler og ambulancer indefra.
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Børn i bilen

Rigtig mange børn deltager fast i en sporstsaktivitet, hvor der både er træning og kamp hver uge. Ofte er 
det forældrene, der kører børnene frem og tilbage fra træning og kamp, og mange indgår aftaler med andre 
forældre om at skiftes til at køre hinandens børn. Tønder Kommune har udarbejdet en folder ’Børn i Bilen’, 
hvis formål er at sætte fokus på færdselsreglerne og brugen af sikkerhedsudstyr, når forældre transporterer 
andres børn til og fra træning. I samarbejde med Tønder Kommune ønsker Børneulykkesfonden og DGI at 
øge kendskabet til denne folder gennem landets klubber og idrætsforeninger. 

Udtalelse fra Varde IF (Karl Bynningsen)
”Varde If planlægger at sætte fokus på trafiksikkerhed i ungdomsafdelingen, da der jo skal køres mange 
spillere både til træning og til kampe, med et medlemstal på godt og vel 600 børne- og ungdomsspillere. 
Trænerne i Varde IF vil i løbet af vinterpausen blive opfordret til at tale trafiksikkerhed på opstarts-/
forældremøder, hvor også medlemmer fra sportsudvalg ungdom er repræsenteret. Trænere/holdledere vil 
desuden blive opfordret til at lave en kørselsplan, og til at sætte ekstra tid af til transport (i tilfælde af dårligt 
vejr/kø/vejarbejde m.v.).
Klubben vil desuden uploade materiale vedr. Trafiksikkerhed på hjemmesiden”. 

Læs mere på www.borneulykkesfonden.dk

Børn
i bilen

Kørsel til træning

og udekampe

5 gode råd til forældre i forbindelse 

med kørsel til træning og udekampe

1. Hastighedgrænserne bør til hver en tid overholdes 

2. Føreren bør altid køre efter forholdene(tæt trafik, tåge, sne mv.)

3. Føreren bør altid være opmærksom på, at alle har sele på

4. Føreren bør altid være frisk og veludhvilet

5. Køretøjet bør altid være i en sådan stand, at det ikke udsætter 

   passagererne  for unødig fare
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Årets Refleksdag og Refleksløbet
 
Årets Refleksdag er en dansk tradition, der hvert år falder den sidste torsdag i oktober måned, inden vi stiller 
uret om til vintertid. Årets Refleksdag har til formål at lyse Danmark op og sætter fokus på, hvordan reflekser 
hjælper med at skabe synlighed i trafikken i den mørke tid. Årets Refleksdag afholdes af Børneulykkesfonden 
i samarbejde med Codan Forsikring.

I 2012 afvikles for første gang Refleksløbet, som fandt sted torsdag den 25. oktober i Fælledparken i 
København. Det er vigtigt at sætte tidligt ind med gode vaner omkring trafiksikkerhed, og derfor aktiveres 
kampagnen også ude i landets børnehaver, hvor institutioner kan sætte fokus på brug af reflekser gennem 
forskellige aktiviteter. 

Et rigtig godt resultat som følge af kampagnen var, at over 1,7 millioner danskere fik kendskab til denne 
i 2012. Ydermere blev 78 % af deltagerne i Årets Refleksløb blev mere bevidste omkring vigtigheden ved 
brugen af reflekser i den mørke tid. 

Som et led i kampagnen blev Årets Refleks 2012 designet af bObles til fordel for Børneulykkesfonden.  

Læs mere på www.refleksdag.dk og www.refleksløbet.dk
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Smart hjelm

En cykelhjelm kan reducere risikoen for hovedskader med hele 60 %, hvis uheldet er ude. Derved opstod 
kampagnen ”Smart hjelm”, lanceret af Børneulykkesfonden med det formål at få flere børn og unge til at 
bruge cykelhjelm. Kampagnen blev skudt i gang i uge 44 med salg af cykelhjelme fra CSI/ABUS og tilhørende 
specialdesignet klistermærker i Bilka. 
Klistermærkerne blev udarbejdet til fordel for kampagnen, og med dem kan børn og unge designe sin egen 
Smart hjelm med farverige motiver og figurer kendt fra bl.a. Rasmus Klump, Pixeline og Wendy.

Kampagnen har distribution gennem Dansk Supermarked. Kampagnen var rettet mod børn og unge, 
men forældre og bedsteforældre var også en målgruppe, da de skal huske at være gode rollemodeller for 
Danmarks børn og unge. 

Fakta omkring cykelhjelme
Hvert år kommer ca. 9000 børn mellem 0 og 14 år ud for en ulykke i trafikken, derved kan cykelhjelmen gøre 
den store forskel. Det vurderes at brugen af cykelhjelm kan reducere risikoen for hovedskader med ca. 60 %. 
I løbet af de sidste 7 år er langt flere skolebørn begyndt at bruge hjelm. I 2004 kørte kun 33 % af skolebørn 
fra 0.-10. klasse med cykelhjelm, og i 2011 var det tal oppe på 58 %. Det er en positiv udvikling, der tyder på 
en udvikling i den rigtige retning, men der skal stadig holdes fokus på brug af hjelm, så flere børn og unge 
bruger cykelhjelmen. 

Læs mere på www.smarthjelm.dk

Design din egen Smart hjelm

 © 2012 Rasmus Klump A/S
© 2012 Pixeline A/S © 2012 Wendy Promotions Limited 

+ =
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Sikkerhed i fritid/idræt

Hej skal vi lege?

I 2011 deltog over 30.000 børnehavebørn for første gang i bevægelsesugen ”Hej skal vi lege?”, og over 
700 institutioner landet over legede med og var med til at danne rammerne for en ny tradition i de danske 
daginstitutioner. Bag kampagnen var DGI og Børneulykkesfonden. 
Kampagnen blev oprettet med det formål at styrke børns motoriske udvikling gennem fysisk leg og 
bevægelse på en nytænkende måde. Udgangspunktet i en Bevægelsesuge var at skabe et fyrtårn, der 
inspirerer dagsinstitutioner til at sætte glæden i centrum, slippe legen fri og give børn lyst, mod og vilje til at 
bevæge sig. 

I 2012 var legetemaet udviklet i samarbejde med bObles, der er kendt for sine tumlemøbler, der stimulerer 
børns motoriske udvikling. Legene blev udarbejdet i samarbejde med fysioterapeut Louise Hærvig. Årets 
legetema 2012 var bygget på omkring specialdesignet bolde fra bObles og tog udgangspunkt i leg, hvor 
barnet havde mulighed for at stimulerer sin sansemotoriske udvikling. Over 37.000 børn og 700 institutioner 
deltog i Hej skal vi lege kampagnen 2012. 

Læs mere på www.hejskalvilege.dk



16

Årsrapport 2012 

Hop med hovedet

Selvom børnene med sikkerhed har det sjovt, når de giver den gas på havetrampolinen, så ender hopperiet 
desværre med en tur i gips, eller det der er værre, for mange danske børn. Tal fra Statens Institut 
for Folkesundhed viser, at de danske skadestuer hvert år behandler cirka 8.300 børn for skader efter 
trampolinuheld. ”Hop med hovedet” kampagnen blev lanceret af Børneulykkesfonden, Forbrugerrådet og 
Sikkerhedsstyrelsen med det formål at ændre disse tal. 

Kampagnen sætter fokus på børns adfærd på 
have trampoliner og forebyggelse af ulykker. 
Der blev udarbejdet en sjov kampagnefilm 
med Jeppe Vig i hovedrollen. Formålet var 
at få børn og andre trampolin-hoppere til at 
tænke over deres egen og andres sikkerhed, 
når de hopper på trampolinen. 

Der er stor fokus på børns sundhed, og 
at de skal være aktive og røre sig. Her er 
trampolinen et godt redskab, som flere og 
flere børn har adgang til. Denne nemme 
adgang har desværre gjort, at antallet af 
børneulykker på trampoliner fra 2006-
2009 er blevet mere end fordoblet, viser en 
undersøgelse foretaget af Ulykkes Analyse 
Gruppen ved OUH. Det gælder både hjemme, hos venner og familie eller i et sommerhus. Målsætningen 
med kampagnen var derfor at få danskerne til at bruge hovedet, når de hoppede og dermed nedbringe det 
store antal af trampolinulykker. 

Et af de største tiltag i ”Hop med Hovedet” kampagnen var, at der blev lanceret en ny ’Trampolin-app’. Et spil 
med sikkerhedsråd og vigtigheden omkring det at hoppe på en trampolin, der er sikret. 

Læs mere på www.hopmedhovedet.dk
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Centimeter Maraton

Frisk luft, sjov og sved på panden var hovedingredienserne i Børneulykkesfondens børneløb ’Centimeter 
Maraton’. Ruten målte 42.195 cm, og løbet var arrangeret ad Børneulykkesfonden og Rasmus Klump i 
samarbejde med DGI-Atletik. 

Alle børn mellem 2-10 år kunne deltage. Før løbene var der opvarmning med Rasmus Klump, og det blev 
afholdt som et rigtigt maraton med start- og målportal og uddeling af løbsposer og diplomer til alle børn, 
der kom over målstregen. Børnene fik også alle udleveret refleksveste så de i fremtiden kan lyse op når de 
færdes i trafikken

Løbene blev afholdt i Gentofte, Svendborg, Vig og Tivoli. 
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Kom og løb 42195 centimeter sammen med Rasmus Klump i Øregaardsparken 
i Gentofte. Børneløbet afvikles lørdag den 15. juni kl. 11.40, og der er løbsposer 
og refleksveste til alle deltagere.

LÆS MERE OG TILMELD DIT BARN LØBET PÅ CENTIMETERMARATON.DK

Det koster 100 kr. at deltage, og overskuddet fra løbet går til Børneulykkesfondens 
forbyggende arbejde.

Centimeter Maraton
BØRNEULYKKESFONDEN OG EGMONT PRÆSENTERER:
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Forebyggende Initiativer

Bamsehospitalet
 
Bamsehospitalet arbejder med at behandle 
tilskadekomne bamser i fællesskab med børn. For hvem 
kan ikke huske, da ens yndlingsbamse kom til skade? 
Bamsehospitalet er et lærerigt projekt i børnehøjde, 
hvor engagerede medicinstuderende tager imod 
patienter i form af bamser, som børn kommer ind 
med. Børnene fortæller lægen om en sygdom eller en 
skade, som bamsen nu måtte have. Herefter får bamsen 
skrevet en bamsejournal, kommer i behandling, hvor 
bamsen fx bliver vaccineret eller bliver bundet ind i 
gaze, og så er bamsen ellers klar til leg igen!

Børneulykkesfonden fortsatte i 2012 samarbjedet med Bamsehospitalet og der blev bl.a afholdt 
bamsehospital i Odense, København og i Tivoli.. 

Den Gyldne Sofus 
 
Der sker mange gode ting i dagligdagen, og det skal vi fokusere på. Derfor 
uddelte Falck i samarbejde med Børneulykkesfonden hjælpeprisen Den Gyldne 
Sofus – for at sætte fokus på den gode gerning. 

Hver dag er der børn, der yder en særlig god gerning – en gerning der er med 
til at hjælpe en anden person i gennem hverdagen. Derfor uddeles Den Gyldne 
Sofus for at sætte fokus på den gode gerning, 

I 2012 blev Den Gyldne Sofus uddelt til Markus Lund Ludvigsen, der løb flere 
kilometer efter hjælp til sin bevidstløse far.   
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Førstehjælp for folkeskoler 

Fra år 2012 støtter Børneulykkesfonden et nyt førstehjælpsprojekt til de ældste folkeskoleklasser, som er 
udarbejdet af engagerede medicinstuderende fra hele landet. Formålet med projektet er at klæde børn på 
til at kunne yde førstehjælp og mindske omfanget af skaden, når først ulykken er sket.

En gruppe medicinstuderende tager ud til en folkeskole og starter med at lave en præsentation for eleverne. 
Herefter bliver der brugt omkring 3 timer på tre forskellige workshops: 
• HLR: øvning af hjerte-lunge-redning
• Håndtering af forbrændinger, forstuvninger, blødninger
• Natteliv: her øver eleverne at lægge folk i stabilt sideleje, og de unge medicinstuderende taler også med   
   eleverne om alkohol, stoffer og generel sikkerhed. 

Til sidst sminkes nogle af underviserne til at simulere en større bilulykke, og to elever melder sig frivilligt til 
at håndtere situationen og give førstehjælp, mens resten af klassen er tilskuere. Førstehjælpsprojektet er en 
del af IMCC – International Medical Cooperation Committee. 

Hvor mange er aktive i projektet
Omkring 80 aktive i København og i Odense ca. 20-30 aktive.

European Child Safety Alliance

På europæisk plan repræsenterer Børneulykkesfonden Danmark i det europæiske råd for børnesikkerhed, 
European Child Safety Alliance, hvor 30 lande arbejder tæt sammen for at sikre børn den mulige 
sikkerhed på tværs af landegrænser.  Børneulykkesfonden vil stræbe efter at få implementeret de samme 
sikkerhedstiltag, der har vist sig at være effektive til at nedbringe det høje antal af børneulykker i andre 
lande, og samtidig give egne gode erfaringer videre.

I maj 2012 var Børneulykkesfonden vært for over 30 europæiske lande med henblik at tilegne sig ny viden 
og udveksle gode erfaringer for at øge niveauet for børnesikkerhed i Danmark. 

”Det er vigtigt, at Danmark er repræsenteret i det europæiske samarbejde, så vi kan bidrage til at forbedre 
niveauet for børnesikkerhed i både Danmark men også resten af Europa, og vi kan samtidig lære rigtig 
meget af de andre landes erfaringer. Medlemskabet er desuden et vigtigt skridt for Børneulykkesfonden i 
vores bestræbelser på at blive endnu bedre til at øge sikkerheden for de danske børn,” siger Jeanette Fangel 
Løgstrup, formand i Børneulykkesfonden.
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Børnenes Sikkerhedsklub

Børneulykkesfonden lancerede også i 2012 som noget helt nyt; Børnenes Sikkerhedsklub. Det er en klub for 
børn mellem 0-8 år, og et medlemskab koster 275 kroner om året pr. barn. Når man melder sit barn ind i 
klubben, modtager barnet en velkomstpakke (der passer til barnets alder) og et personligt medlemskort, der 
giver adgang til en lang række medlemsfordele til hele familien. 

Disse fordele vil blive annonceret pr. e-mail 5 gange om året, som også indeholder relevante tilbud om 
kommende arrangementer, medlemstilbud, konkurrencer og gode råd om sikkerhed tilpasset barnets alder. 
På barnets fødselsdag og til jul modtager familien en sjov, online hilsen fra Børnenes Sikkerhedsklub. 

Som medlem af Børnenes Sikkerhedsklub hjælpes forældrene med at klæde barnet på til at opleve verden 
på en sjov og sikker måde – hvad enten det er i hjemmet, i trafikken eller i fritiden. 
 
 

De specialdesignede medlemspakker indeholder følgende unikke gaver:
Pakke 1 (0-1 år): Førstehjælpstaske til barnevognen, infofolder til forældre og et insektnet specialdesignet 
                               af bObles. 
Pakke 2 (1-2 år): Smart rygsæk fra Molo, gode råd til et sikkert hjem inklusive sikkerhedshasper Babydan. 
Pakke 3 (2-3 år): Svømmebælte specialdesignet af bObles med dertilhørende svømmehæfte
Pakke 4 (3-4 år): 5 bObles motorikmåtter, børnebogen Frederik Falderik og et aktivitets- og lægehæfte. 
Pakke 5 (4-5 år): 5 bObles motorikbolde samt dertilhørende aktivitets- og legehæfte. 
Pakke 6 (5-6 år): Gavekort til Build a Bear bamse samt en refleksvest til bamsen og barnet og et   
                              dertilhørende lærings- og opgavehæfte. 
Pakke 7 (6-7 år): Smart cykelhjelm med klistermærker til at sætte på hjelmen. 
Pakke 8 (7-8 år): Smart CostBart Canvas rygsæk 

Læs mere om Børnenes Sikkerhedsklub på www.sikkerhedsklub.dk. 
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Julekort 2012

Årets julekort fra Børneulykkesfonden er lavet i samarbejde med Kay 
Bojesen Denmark og Rosendahl til fordel for fondens forebyggende 
arbejde. 

Julekortene kan købes af foreninger, organisationer og skoler med 
henblik på salg af julekort til fordel for både foreningen, 
organisationen eller skolen samt Børneulykkesfonden.

Julekortet er et dobbeltsidet A6 kort og kan købes som en pakke 
der indeholder 3 julekort. Pakken koster 20 kr., hvoraf 8,50 kr. går til 
Børneulykkesfonden. 

  Gør en forskel for børns sikkerhed
Børneulykkesfondens julekort er lavet i samarbejde med Kay Bojesen 
Denmark og Rosendahl til fordel for fondens forebyggende arbejde. Kay 
Bojesen var en kreativ person, der gennem leg og fantasi skabte unikt design, 
og hans design danner nu ramme for et nyt støtteprojekt, hvor salget af 
specialdesignet julekort samler penge ind til Børneulykkesfonden og 
bidrager til forebyggelse af børneulykker gennem kreativ leg og bevægelse 
blandt børn i Danmark.

Hvert år kommer over 165.000 børn under 14 år ud for en ulykke og må en 
tur på skadestuen, og i gennemsnit dør ca. 50 børn hvert år pga. en ulykke. 
Børneulykkesfonden arbejder for at nedbringe antallet af børneulykker i 
Danmark indenfor hjemmet, trafikken og idræt/fritid gennem forebyggende 
initiativer i børnehøjde.

Gammel kongevej 60 • 790 København V • www.børneulykkesfonden.dk
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Ambassadører
Børneulykkesfonden bruger relevante og kendte personligheder som ambassadører i mange kampagner. 
Grunden til at Børneulykkesfonden samarbejder med kendte ansigter, skyldes at de ofte har relevans for 
lige netop en specifik kampagne, samt kan skabe den nødvendige opmærksomhed omkring problemet og 
kampagnens formål.

Kåre og Emil Nielsen
Store Nørd

Ole Kibsgaard
Musiker og børne tv-vært

Sebastian Klein
Børne tv-vært

Monique
Professionel sanger

Tina Lund

Professionel rytter

Tina Lund

Professionel rytter

Trine Panum
Tv-vært

Thomas E. Poulsen
Professionel danser

Al Agami
Sanger og skuespiller

Jeppe Vig Find
Tidligere tv-vært - Lille Nørd

Camillia Ottersen

Tv-vært

Rasmus Rokkedal
Kunstmaler
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Bestyrelse
Bestyrelsen arbejder ulønnet for Børneulykkesfonden i kampen om at reducere antallet af
børneulykker i Danmark.

Bestyrelsesmedlem
Niels Dieter Röck
Ledende overlæge, Odense 
Universitetshospital

Bestyrelsesformand
Jeanette Fangel Løgstrup
Direktør for Corporate
Communications i Codan

Bestyrelsesmedlem
Henriette Madsen
Talsperson for 
Børneulykkesfonden

Bestyrelsesmedlem
Jane Kraglund
Administrerende 
sygehusdirektør

Bestyrelsesmedlem
Else G. Christensen
Adm. direktør, PhD i 
sundhedsvidenskab, 
sundhedsplejerske

Bestyrelsesmedlem
Unn Lundberg
Direktør for PA og Hus & 
Indbo i Codan  

Bestyrelsesmedlem
Steffen Husby
Professor, Odense 
Universitetshospital

Juridisk rådgiver
Sussie Kraglund
Juridisk rådgiver i Codan
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Kontakt

Administration
Almene forespørgsler omkring fonden
Mail: buf@borneulykkesfonden.dk
Tlf: 30 37 77 22

Post og henvendelsesadresse
Børneulykkesfonden, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.
CVR-registreret adresse
Børneulykkesfonden, Sdr. Boulevard 29, 5000 Odense, CVR: 31715105

Marketing- og kampagnekontakt
Henriette Madsen
Mail: henriette@borneulykkesfonden.dk
Tlf: 30 37 77 22

Kommunikations- og presseansvarlig
Claus Nielsen
Mail: claus@borneulykkesfonden.dk
Tlf: 30 37 82 39

Webansvarlig
Jeannette R. Johannessen
Mail: jj@borneulykkesfonden.dk


