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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. 2013 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.

Jeanette Fangel Løgstrup 
Bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden.



4

Årsrapport 2013 

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 2013 og er inddelt i indsatsområderne hjemmet, trafikken og idræt/fritid. 
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Sikkerhed i hjemmet

H.C. And

HC And er et virtuelt læringsredskab, der skal få børn i alderen 
tre-syv år til at føle sig trygge når de bliver indlagt på hospitaler, 
kommer til lægen eller skal på skadestuen. 
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

Det digitale læringsredskab er udviklet til børn i alderen 3-7 år, som 
har til formål at forberede og mindske utrygheden hos børn.

Med Børneulykkesfondens protektor Anne-Mette Rasmussen som 
frontperson, er H.C. Andersen børnehospital og Børneulykkesfonden gået sammen om at øge kendskabet til 
HC And, og om at opfordre dem der omgås og arbejder med børn til at bruge HC And. 
Budskabet er klart: Børn skal ikke være bange for at blive indlagt på hospitalet, komme på skadestuen eller 
til lægen. 
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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 Læringsredskabet er oversat til dansk.

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 Disneyfigurerne
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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Glød og Flamme

Tre ud af fem børn ved ikke hvad de skal gøre, hvis der opstår brand. Det vil både Børneulykkesfonden og 
Københavns Brandvæsen gerne lave om på. Kampagnematerialet er specielt udviklet til børnehaver og det 
giver dem mulighed for at fokusere på brandsikkerhed på en sjov og kreativ måde. Kampagnematerialet 
er udviklet med henblik på, at gøre det nemt for pædagoger at tilrettelægge et forløb, der passer til den 
enkelte børnehaves behov og ressourcer. 

Ideen bag kampagnen Glød og Flamme er, at børn på en 
legende måde får skabt gode vaner med brandsikkerhed både 
derhjemme og i institutionen. Gennem samtaler, lege og 
forskellige aktiviteter kan børnene udvikle en mere sikker og 
hensigtsmæssig adfærd i forhold til ild og brand. Det er vigtigt 
at børn lærer fra start af, hvordan de skal handle hvis der 
opstår brand.

Brandsikre råd til hjemmet:

Opsæt røgalarmer
Der skal minimum være en røgalarm på hver etage i boligen. 
Det er vigtigt, at man husker at afprøve sin røgalarm en gang 
om måneden og at udskifte batterier en gang om året.

Anbring ikke brandbare ting på trappen
Trappen er en flugtvej. En brand her kan få alvorlige konsekvenser. Derfor skal trappen holdes fri for 
brandbare ting som barnevogne, aviser, pap mm. 

Blokér aldrig trappen
Trappen er din vej ud og brandmændenes vej ind, hvis det brænder. Sørg derfor altid for at trappen er 
ryddet. Ambulancepersonalet med båre skal også kunne komme frem.

Hold lofter, kældre og trapper lukkede og aflåste
Låste døre mindsker risiko for påsatte brande.

Begræns branden!
Brænder det i din lejlighed – gå ud og luk døren efter dig – undgå at låse den – så branden og den giftige røg 
ikke spreder sig så hurtigt til trappen.

Gå aldrig ud på en røgfyldt trappe!
Brænder det hos din nabo og trappen er røgfyldt – så bliv i din lejlighed! Ring 1-1-2, så hjælper 
brandvæsenet dig ud.

Læs mere på www.glodogflamme.dk
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Sikkerhed i trafikken

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde

’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’ har til formål at lære børn, hvordan man skal begå sig i trafikken. Kampagnen 
har særligt fokus på, hvordan man skal omgås store lastvogne for at undgå de mange højresvingsulykker.
Højresvingsulykkerne sker når en lastvogn svinger til højre, og enten en cyklist eller en spadserende skal 
ligeud. 

Kampagnen er en landsdækkende trafikkampagne, der sætter fokus på at blive set i trafikken blandt 
skolebørn i 2. – 4. Klasse. DTL, som er vognmændenes brancheorganisation, 3F Transport-gruppe, som 
er chaufførernes fagforening, samt Danske Fragtmænd A/S, Energiselskabet OK og Volvo Lastvogne 
Danmark A/S har i samarbejde med Børneulykkesfonden udarbejdet kampagnen. Virksomhederne og 
organisationerne 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.

I 2013 modtog mere end 5.000 børn undervisningen, og de har alle fået udleveret sikkerhedsveste og 
refleksbånd. Siden kampagnens start for 10 år siden har ca. 80.000 børn modtaget undervisning.
 
Læs mere på ww.trafiksikkerhed.info 

 



9

Årsrapport 2013 

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. Derfor deler 
børneulykkesfonden hvert år både reflekser og refleksveste ud, så 
danske børn kan lære, at det er sejt at blive set. Det skal være sejt at 
bære en refleksvest.

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 samtidig fokus på, hvordan 
reflekser hjælper med at skabe synlighed i trafikken i den mørke vintertid. Årets Refleksdag afholdes af 
Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan Forsikring.

Hvert år på årets refleksdag går Codan, Børneulykkesfonden og en lang række partnere på gaden i udvalgte 
danske byer og deler reflekser ud til bløde trafikanter. I 2013 blev der uddelt mere end 140.000 reflekser på 
Årets Refleksdag. 
Kampagnen er ude i landets børnehaver, for at informere helt små børn om trafiksikkerhed. Institutionerne 
sætter fokus på reflekser ved forskellige aktiviteter og oplyser dermed børnene omkring de vigtige reflekser.

Refleksløbsruten er 5 km lang og løbet bliver afholdt i både Odense og Gentofte. I år 2013 var det anden 
gang, at refleksløbet blev afholdt. 
  
Læs mere på www.refleksdag.dk og www.refleksløbet.dk

Årets Refleksdag
Vi lyser Danmark op
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Cool n’ Safe med KOIN og HOUNd
HOUNd og KOIN har været på forkant med deres seneste overtøjskollektioner for børn op til 16 år, hvor 
unikt og sejt design integreres med nyt design i sikkerhedsreflekser. Kollektionenerne kaldes Cool n’ Safe, da 
det netop handler om at være ”sej og sikker”, hvor du færdes. 

Hvorfor være sej, hvis du ikke bliver set? Reflekserne er integreret i tøjet. Det betyder, at biler og andre 
trafikanter har mulighed for at bemærke dig i trafikken. Samtidig er tøjet designet, så man ikke lægger 
mærke til, at det er reflekser, men at det er en naturlig del af det smarte designlook.

Kollektionerne består af skibukser 
og –jakker, flyverdragter, Snow-
suits, fleecejakker og windbreakers. 
HOUNd er målrettet mod tweens-
drenge i alderen 8-16 år, mens 
KOIN er henvendt til piger og 
drenge fra 3 til 12 år. 

HOUNd og KOIN har indgået samarbejde med Børneulykkesfonden, så man med de nye Cool n´ Safe 
kollektioner, både er med til at sikre, at børn og unge bærer EN godkendte reflekser, på den smarte måde, 
når de færdes i trafikken, samt give midler til Børneulykkesfondens arbejde med at forebygge børneulykker i 
trafikken.

Classic Race i Århus 
Classic Race Aarhus er et non-profit foretagende, som støtter 
Børneulykkesfondens forbyggende arbejde med at fremme trafiksikkerhed i 
børnehøjde. Siden samarbejdet trådte i kraft i 2012, har parterne i fællesskab 
været afsender på en række forebyggende initiativer målrettet børns 
trafiksikkerhed. 
Classic Race Århus er et historisk motorløb på Nordeuropas smukkest 
beliggende racerbane, der kørte af stablen d. 17. – 19. maj 2013. 
Begivenheden er dels en historisk fortælling om bilens udvikling igennem 
fem årtier, dels et familie arrangement, som både kan samle voksne og børn, 
piger og drenge. Weekenden var oplevelsesrig og fyldt med godt humør og 
fællesskab. 

I 2013 afholdte Classic Race og Børneulykkesfonden flere trafikarrangementer for børnehavebørn på 
udvalgte biblioteker i Aarhus Kommune. Til disse arrangementer blev der bl.a. delt tusindvis af reflekser og 
cykellygter ud til børnehavebørn i Aarhus Kommune. 
I 2013 donerede Classic Race ubeskåret fredagens entréindtægter til Børneulykkesfonden. I alt donerede 
Classic Race 104.000 kr., som blev brugt på indkøb af en oppustelig trafiklegeplads med trafikskole til glæde 
og gavn for skolebørn. 
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Sikkerhed i fritid/idræt

Hej skal vi lege?

Børneulykkesfonden og DGI står sammen bag kampagnen ’Hej skal vi lege’. Formålet med kampagnen er, at 
styrke børns motoriske udvikling gennem fysisk leg og bevægelse på en nytænkende måde.  Legen udvikler 
de sociale færdigheder og viden, i samvær med andre.
 
I 2013 deltog over 48.000 børn i alderen 1-6 år i bevægelsesugen ”Hej skal vi lege?”. Over 1000 institutioner/
dagplejere fordelt i hele landet legede med og var med til at sætte fokus på motorik og bevægelse.

År 2013’s legetema var endnu engang udviklet i samarbejde med bObles, som er kendt for sine tumlemøbler, 
der stimulerer børns motoriske udvikling. Legene var udarbejdet i samarbejde med Børnefysioterapeut 
Louise Hærvig. 

Årets legetema 2013 var bygget op omkring specialdesignet bolde fra bObles og tog udgangspunkt i leg, hvor 
barnet havde mulighed for at stimulerer sin sansemotoriske udvikling.

Læs mere på www.hejskalvilege.dk
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Sikker Havn
Konceptet ’Sikker Havn’ er et forebyggende tiltag, der henvender sig til de danske lystbådehavne med 
det formål at motivere de danske lystbådehavne til at højne sikkerheden og dermed nedbringe antallet 
af drukneulykke i Danmark. 17 % af alle drukneulykker i Danmark, kan relateres til færden på havnen og 
14 % af disse ulykker blev overværet af andre, der til trods for genoplivningsforsøg ikke var i stand til at 
redde druknes liv. Bag tiltaget står parterne Foreningen for danske Lystbådehavne, Dansk Sejlunion, Codan 
Forsikring og Børneulykkesfonden.

Konceptet er bygget op omkring et certificeringsprogram, hvor de danske havne kan opnå en certificering 
som ’Sikker havn’ ved at opfylde de krav, som projektets partnere har opstillet. 

Certificeringen stiller bl.a. krav til hvilket redningsudstyr, der skal være tilgængeligt på havnen samt 
placeringen og synligheden af dette. Konceptet skal gøre det mere sikkert for havnens brugere at færdes i 
havnen samt synliggøre, hvordan man skal håndtere en evt. ulykke ved havneområdet.

Sikker Havn

I samarbejde med: 

Scan koden og hent 
en gratis første-

hjælpsapplikation.

Denne havn er certificeret som

Læs mere på www.sikkerhavn.dk

Det betyder, at vi har:
Redningsposter for hver 75 meter med forklarende instruktioner
Faste redningsstiger for hver 50 meter på broerne
Mærket stiger og redningsmateriel så det er nemt at finde
Løbende vedligeholder og kontrollerer at udstyret er i orden
 
Alt sammen for at højne sikkerheden for dig!
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Hop med hovedet

Kampagnen ”Hop med hovedet” 
er udarbejdet grundet de mange 
trampolinulykker der sker hvert år. Selvom 
børnene med garanti har det rigtig sjovt, når 
de giver den gas på trampolinen, så ender 
hoppeturen på skadestuen for mange børn. 
Sidste år blev cirka 7.000 børn behandlet på 
skadestue efter trampolinuheld – og 2000 af 
dem havde knoglebrud. Heldigvis er det sket 
et samlet fald på cirka 500 skadestuebesøg 
på landsplan. Det glæder Sikkerhedsstyrelsen, 
Børneulykkesfonden og Forbrugerrådet, der 
står bag kampagnen.
”Hop med hovedet” kampagnen består dels
af en sjov oplysningsfilm, der kører som reklame før alle børnefilm i de danske biografer, men kan også ses 
på hjemmesiden www.hopmedhovedet.dk.

Derudover er der et gratis trampolinspil til mobiltelefonen eller iPad, som ganske gratis kan downloades fra 
App Store og Google Play.
Spillet giver børnene mulighed for at samle point ved at hoppe fra trampolin til trampolin.
Men børnene skal undgå de trampoliner, som er i stykker eller på anden måde kan udgøre en fare. Spillet 
følger de 5 gode trampolinråd for at undgå ulykker, som ”Hop med hovedet” er bygget op omkring.

DE FEM GODE TRAMPOLIN-RÅD

1. Hop altid én ad gangen 

2. Brug altid et sikkerhedsnet 

3. Slå aldrig saltomortaler 

4. Børn under seks år skal have en voksen ved trampolinen 

5. Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt

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. 

Løbet er for alle børn i alderen 2-10. Centimeter 
Maraton har til formål at give børnefamilier en 
god oplevelse, samtidig med at de er fysisk aktive. 
Når man deltager i Centimeter Maraton støtter 
man et godt formål, idet overskuddet går til 
Børneulykkesfondens forebyggende arbejde om 
at nedbringe antallet af børneulykker i Danmark.

Rasmus Klump stod for opvarmningen igen i år. 
Løbet blev afholdt som et rigtig maraton med 
start- og målportal, uddeling af løbsposer og 
diplomer til alle de mange børn, der kom over 
målstregen i de forskellige byer, hvor Centimeter 
Maratonet blev afholdt.
Alle børn fik også udleveret en refleksvest, så de 
altid kan lyse op når de færdes i trafikken.  
 
Løbene blev afholdt i City 2, Svendborg, Field’s, 
Gentofte, Marielyst, Helsingør, Kerteminde, 
Odense, Esbjerg, Sæby, Hvide Sande og DGI-Byen. 
Syv af de Centimeter Maraton der blev afholdt, 
blev afholdt i forbindelse med Kids Tour.

Læs mere på www.centimetermaraton.dk
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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
 
amsehospitalet behandler tilskadekomne bamser sammen med børn. Bamsehospitalet er et lærerigt
projekt i børnehøjde, hvor engagerede medicinstuderende reparerer bamser på udvalgte hospitaler.  De tager 
imod patienter i form at bamser, der bliver bragt ind af børn.

Børnene fortæller de medicinstuderende om bamsens sygdom eller skade, hvor bamsen herefter får en
bamsejournal og kommer i behandling. De medicinstuderende forsøger herefter at helbrede bamserne efter 
bedste evne.

Bamsehospitalets formål er, at forberede børn på, hvad det vil sige at komme på skadestuen eller hospitalet, 
hvis de en dag selv kommer ud for en ulykke.

Børneulykkesfonden forsatte i 2013 samarbejdet med Bamsehospitalet og der blev bl.a. afholdt 
bamsehospital i Odense, København og Århus. 
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Den Gyldne Sofus 
 
Der sker mange gode ting i hverdagen, og det skal vi fokusere på. I samarbejde 
med Falck uddelte Børneulykkesfonden igen i år hjælpeprisen Den Gyldne Sofus. 
Prisen går til et barn, der har været handlekraftig og gjort en særlig god 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 år 2013 gik prisen til 8-årige Sebastian Bach fra Allingåbro. Han handlede 
hurtigt en eftermiddag hvor hans mor havde fået en blodprop i hjernen i deres 
aflåste hjem. Sebastians mormor Gitte Nielsen havde indstillet Sebastian til 
prisen.
   

European Child Safety Alliance

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

”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 i resten af Europa, og vi kan samtidig lære rigtig 
meget af de andre landes erfaringer. Alene i det seneste år har samarbejdet blandt andet betydet, at vi 
har fået øget fokus herhjemme på nye typer af forgiftningsulykker blandt børn, f.eks. fra vaskemiddel i 
farverig gele-indpakning og nikotin-væske til e-cigaretter,” siger Claus Nielsen, Kommunikationsansvarlig 
og Børneulykkesfondens repræsentant i European Child Safety Alliance. ”Samarbejdet har i 2013 også 
udmundet i konkrete tiltag som Child Product Safety Guide, der er en vejledning til forældre omkring 
potentielt farlige børneprodukter” siger Claus Nielsen, presse- og kommunikationsansvarlig hos 
Børneulykkesfonden.



17

Årsrapport 2013 

Sikkerhedsboksen

Sikkerhedsboksen er en boks der gratis sendes ud til nybagte forældre eller bedsteforældre med et barn 
eller barnebarn i alderen 6-9 måneder. Sikkerhedsboksens formål er, at give et godt overblik over anvendelig 
og vigtig information om sikkerhed, herunder hvordan du gennem forebyggelse kan skabe nogle sikre 
rammer for dit barn eller dit barnebarn.

Sikkerhedsboksen indeholder information der dækker over Børneulykkesfondens alle tre fokusområder, 
hjemmet, trafikken og fritiden. Sikkerhedsboksen indeholder også vareprøver og aktuelle 
sikkerhedsprodukter, der bidrager til at forebygge ulykker blandt børn.
Sikkerhedsboksen er udarbejde af Oppenhejm & Jansson til fordel for Børneulykkesfonden, der også 
bidrager til udvikling af boksen.
Sikkerhedsboksen kan afhentes i hele Danmarks Baby-Sam butikker, og når man bestiller, vælger man selv 
hvilken butik du vil afhente din Sikkerhedsboks i.

Der blev i 2013 bestilt 6757 sikkerhedsbokse.

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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Børnenes Sikkerhedsklub

Børnenes Sikkerhedsklub 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, medlems-
tilbud, 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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Smykkeserie med Cost:bart
Det kendte, danske modebrand Cost:bart har gennem flere år henrykket 
teenagere i hele Nordeuropa med deres smarte tøj-kollektioner, som kombinerer 
high-end fashion og urban streetwear. Nu er turen endelig kommet til smykker 
og til efteråret præsenterer de derfor en ny, limited-edition smykke-kollektion i 
samarbejde med Karoline Kani Hassan, kendt fra dette års X Factor, til fordel for 
Børneulykkesfonden. 

Smykkerne blev i år 2013 solgt i forbindelse med, at man støttede 
Børneulykkesfonden. Cost:Bart har til fordel for Børneulykkesfonden udviklet en 
limited edition smykkeserie, som bestod af en halskæde, et sæt øreringe og fire 
armbånd. En andel af overskuddet fra salget gik til Børneulykkesfonden. 

Julekort Kay Bojesen

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.

E- julekort 

Børneulykkesfonden udarbejdede i 2013 et e-julekort i 
samarbejde med Nissernes Jul og Egmont, til fordel for 
Børneulykkesfondens forebyggende arbejde.
E-julekortene kunne købes både af virksomheder og af 
private. Med Børneulykkesfondens e-julekort var det muligt 
at lave en personlig julehilsen med både underskrift og logo.
Ved at bestille Børneulykkesfondens e-julekort støtter 
du automatisk op om Børneulykkesfondens arbejde om 
forebyggelse af børneulykker i Danmark.

  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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Events

Sjov med sikkerhed i Tivoli
I år 2013 blev Sjov med sikkerhed i Tivoli afholdt d. 24. August.  For femte 
år i træk går Børneulykkesfonden og Tivoli sammen om, at sætte fokus på 
børn og sikkerhed. Det sker i samarbejde med Københavns Brandvæsen 
og Politi, som fylder Plænen i Tivoli med brandbiler, politimotorcykler og 
ambulancer.

Tidligere Lille Nørder, Jeppe og Marie, vil guide havens gæster gennem 
dagen, som vil byde på masser af aktiviteter, hvor børn, forældre og 
bedsteforældre kan lære om børnesikkerhed en på sjov måde.

Modtagelse af Rasmus Klump Prisen i tivoli  
Rasmus Klump Prisen uddeles af Egmont til en person eller organisation, 
der gennem sit virke har levet op til filosofien i Rasmus Klumps historier 
om venskab og trofasthed, og som derved har været et godt eksempel for 
danskerne. Børneulykkesfonden er stolte over at have modtaget Rasmus 
Klump Prisen 2013 og en check på  25.000 kr. til Børneulykkesfondens 
forebyggende arbejde.

Sikkerhedsugen
Sikkerhedsugen er en landsdækkende kampagne, som har til formål at nedbringe antallet af børneulykker 
gennem leg og læring. Du kunne i 2013 eksempelvis gå på brandalarmsskattejagt og være Sikkerhedshjælper 
for en dag. 

Kampagnen er arrangeret af Børneulykkesfonden i partnerskab med Codan forsikring og med støtte fra en 
række samarbejdspartnere.

Sikkerhedsugen fandt sted d. 10-16. juni 2013, og hver dag var 
der forskellige aktiviteter landet over, hvor man blandt andet 
kunne afhente sikkerhedsfoldere om vitaminpiller i Matas, og 
møde Build-A-Bears maskot Bearemy ved bamsehospitalerne 
iklædt en kittel og lære om bamsesikkerhedsråd. 
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Codan Kids Tour - TV2
I juli 2013 drog Børneulykkesfonden på Codan Kids Tour sammen med TV2. Børneulykkesfonden og TV2 
besøgte i alt syv byer, tre dage hvert sted. Der var Tour de France på storskærmen og programmet var 
tætpakket med sjove aktiviteter for hele familien. 

Når der både står børn og cykling på programmet, er det vigtigt at sikre sig, at alle ved hvordan man skal 
begå sig sikkert i trafikken. Derfor stod Børneulykkesfonden klar med gode råd og sjove lege, så alle kunne 
lære på en sjov måde, hvordan man begår sig bedst muligt og sikkert i trafikken. 

 

Børneulykkesfondens program 
for Codan Kids Tour

Lørdag den 29. juni    kl. 15.00 Centimeter Maraton i Marielyst 
Søndag den 30. juni   kl. 16.00 Kids Bingo Banko i Marielyst 
Tirsdag den 2. juli       kl. 16.30 Centimeter Maraton i Helsingør 
Torsdag den 4. juli      kl. 16.00  Kids Bingo Banko i Helsingør  
Lørdag den 6. juli        kl. 16.00 Kids Bingo Banko i Kerteminde  
Søndag den 7. juli       kl. 10.30 Centimeter Maraton i Kerteminde  
Tirsdag den 9. juli       kl. 15.00  Kids Bingo Banko i Odense   
Torsdag den 11. juli    kl. 15.00 Centimeter Maraton i Odense   
Lørdag den 13. juli      kl. 17.00 Kids Bingo Banko i Assens  
Søndag den. 14. juli   kl. 13.30 Centimeter Maraton i Assens   
Onsdag den 17. juli    kl. 16.00 Centimeter Maraton i Hvide Sande   
Torsdag den 18. juli    kl. 16.00 Kids Bingo Banko i Hvide Sande   
Fredag den. 19. juli    kl. 16.00 Kids Bingo Banko i Sæby
Lørdag den 20. juli     kl. 13.00 Centimeter Maraton i Sæby  
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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

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.
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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


