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Formanden har ordet 
Hvert år kommer 170.000 børn ud for en ulykke. Børneulykkesfonden er den første 

fond, der i Danmark har valgt at gøre noget ved de mange børneulykker, og 

forsøge at nedbringe antallet gennem oplysning og forebyggende kampagner 

indenfor fondens indsatsområder: hjemmet, trafikken og idræt / fritiden. 

 

I 2010 gennemførte Børneulykkesfonden sin første børneundersøgelse, der havde 

til formål at belyse udvalgte problemstillinger indenfor fondens tre 

indsatsområder. Resultatet af undersøgelsen har dannet grundlag for mange af 

fondens PR- og kampagneaktiviteter, og dermed bidraget til at sætte 

børnesikkerhed og skadesforebyggelse i børnehøjde på agendaen i det offentlige 

rum. Der har bl.a. været fokus på brug af cykelhjelm og reflekser i trafikken, 

højresvingsulykker, forebyggelse af fyrværkeriulykker, og trampolinsikkerhed. 

 

Et af vores største fokusområder i år 2010 har været trafiksikkerhed, og i den 

forbindelse er en af Børneulykkesfondens mærkesag at uddele refleksveste til 

landets dagplejer og børnehaver.  

På nuværende tidspunkt har fonden delt over 100.000 refleksveste ud til 

børnehavebørn i hele Danmark, og fonden får stadig 

flere ansøgninger fra institutioner og dagplejer om 

refleksveste til børn.  

 

Som formand for Børneulykkesfonden, er jeg stolt over, at 

vi kan bidrage til børns sikkerhed, når de færdes i 

trafikken, og det er fornøjelse, når man gang på gang 

møder en masse glade og stolte børn i deres refleksveste.  

 

2010 bød desuden på projektet HC And, som vi i 

Børneulykkesfonden er stolte af at have været en del af. I 

samarbejde med landets kommuner, var 

Børneulykkesfondens rolle at bidrage til udrulningen af 

HC And, der oprindeligt stammer fra H.C. Andersen 

Børnehospital i Odense. Børneulykkesfonden var i 2010 

med til at sikre, at HC And fik påbegyndt sin rejse til hele Danmark og bidrage til, 

at børn får en mere positiv oplevelse, når de skal indlægges på hospitalet, når de 

skal en tur på skadestuen eller til lægen. 

 

For at gøre børn og forældre opmærksomme på vigtigheden af sikkerhed og 

forebyggelse af ulykker, havde Børneulykkesfonden i 2010 arrangeret Sjov med 

sikkerhed i Tivoli, der satte fokus på sikkerhed gennem leg.  Det var en fornøjelse 

som formand for fonden at se næsten 20.000 glade ansigter den dag – både 

blandt de besøgende børn og alle de frivillige, der skal have stor tak for deres 

store engagement og indsats.  

 

Jeanette Fangel Løgstrup, bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden 



 4 

Formål 
Børn er opdagelsesrejsende. Nysgerrige væsner, der konstant fristes af nye 

omgivelser og udfordringer. Med nye opdagelser følger også nye farer. Man kan 

brænde sig, komme i klemme eller falde - listen er desværre lang, og det er en 

del af livet. Børneulykkesfondens ambition er, at børn skal kunne udforske verden 

på en mere sikker måde. Det har vi alle glæde af.  

 

Børneulykkesfonden har til formål at formidle forebyggende oplysninger og 

bidrage til forebyggende indsatser i børnehøjde med henblik på at øge 

bevidstheden omkring børns sikkerhed og nedbringe antallet af børneulykker. 

Børneulykkesfonden har en vision om at gøre Danmark til det førende land 

indenfor børnesikkerhed.  

 

På grundlag af dokumenteret viden om børneulykker, oplyser 

Børneulykkesfonden om forebyggelse og sikkerhed i børnehøjde gennem 

kampagner, projekter og arrangementer til flere grupper i samfundet; børn, 

forældre, bedsteforældre og fagpersoner, der arbejder med børn i hverdagen. 

Endvidere har fonden til opgave at yde støtte til undervisning, information eller 

andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker. Dette skal ske til private 

hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i 

trafikken og andre steder, hvortil der er adgang for offentligheden, eller på andre 

steder, hvortil børn eller bestemte grupper af børn har adgang.  

 

Børneulykkesfondens arbejder for øget børnesikkerhed indenfor tre 

indsatsområder, der dækker hjemmet, trafik samt idræt/fritid. Koordineringen af 

indsatsen sker med en anerkendelse af barnets ret til at lege og dyrke 

fritidsinteresser, som er passende for barnets alder. 

 

 

Sammen hjælper vi vores børn med at opleve verden sikkert. 
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Protektoren har ordet 
Anne-Mette Rasmussen har siden Børneulykkesfondens 

stiftelse i 2008 været protektor for fonden. Hun deltager 

aktivt i Børneulykkesfondens kampagner, og er 

ambassadør for projektet HC And 

 

”Hvert år kommer alt for mange børn til skade eller ud 

for en ulykke, og behovet for Børneulykkesfondens 

arbejde er stort. Jeg støtter op om fondens arbejde, da 

jeg synes, det er vigtigt at Danmark får sat mere fokus 

på børnesikkerhed og forebyggelse af børneulykker. I 

rollen som forælder og bedsteforælder vil man gerne 

give ens børn og børnebørn den bedst mulige 

sikkerhed, og sikre at ens kære ikke kommer til skade. 

Den tilgang, som Børneulykkesfonden har til børn og 

ulykker, er identisk med min egen opfattelse.  

 

”Børn skal opmuntres til at leve livet og have det sjovt – de skal ikke pakkes ind i 

vat. Derfor er det vigtigt, at vi får klædt både børn og forældre rigtig på og giver 

dem den rette viden om, hvordan ulykker i børnehøjde kan undgås.”  

 

Anne-Mette Rasmussen, protektor i Børneulykkesfonden 

 

 

 

 

Børn og sikkerhed i Danmark 
 

Hver time kommer 20 danske børn ud for en ulykke, og inden et dansk barn 

fylder 15 år, har forældrene i gennemsnit været på skadestuen med barnet 2-3 

gange, viser en registerbaseret analyse fra 2006, som Statens Institut for 

Folkesundhed har udarbejdet. Faktisk er ulykker et af de alvorligste 

sundhedsproblemer blandt børn i Danmark, hvad enten det er i hjemmet, i 

trafikken eller til idræt. Vores børn er af natur fantasifulde, nysgerrige og fulde af 

energi - og det skal de blive ved med at være, men det er vigtigt, at vi gør en 

effektiv indsats for at forebygge det store antal alvorlige børneulykker.  

 

Danmark er de seneste år rutsjet ned ad listen over de mest trafiksikre lande og 

befinder sig i midterfeltet af de 30 lande, som den europæiske 

trafiksikkerhedsorganisation ETSC undersøger hvert år. Dog viste 2010 sig at være 

et positivt år, hvor 20 procent færre kom til skade eller blev dræbt i trafikken 

sammenlignet med år 2009. Statistikken viser, at 4.362 personer kom til skade 

eller døde i forbindelse med trafikuheld i 2010, hvorimod det tal i 2009 lød 

på5.250 personer. I alt døde 303 mennesker i den danske trafik i 2009, og derfor 
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har trafiksikkerhed for børn, været et vigtigt punkt for Børneulykkesfonden som 

indsatsområde i 2010. 

 

Ulykker kan ske alle vegne. Derfor mener Børneulykkesfonden det er vigtigt, at 

alle der har børn eller arbejder med og har ansvar for børn i deres dagligdag, 

kender til forebyggende råd – og kan yde førstehjælp, når skaden først er sket. 

Dette er hvad enten ulykken sker i hjemmet, i trafikken, til idræt eller i fritiden.  

I 2010 har Børneulykkesfonden i samarbejde med en lang række partner 

gennemført oplysende tiltag i form af kampagner og aktiviteter, der har øget 

opmærksomheden på børnesikkerhed og forebyggelse af børneulykker. 

Børneulykkesfonden kan nemlig ikke alene mindske antallet af børneulykker i 

Danmark – sammen skal vi hjælpe vores børn med at opleve verden sikkert. 

 

 

   

 

Forebyggende kampagner og initiativer 
 

Sikkerhed i hjemmet 
For Børneulykkesfonden er det vigtigt, at lave oplysningsarbejde, der kan 

forebygge ulykker i hjemmet, da det er her størstedelen af ulykker sker for børn 

under 8 år. Udover dette, er det også vigtigt, at både børn og forældre er 

informeret om, hvordan de håndterer en ulykke eller skade, hvis uheldet er ude 

og børn er tryg ved at skulle til lægen, på skadestuen eller på hospitalet, hvis 

dette kræves.  

 

 

HC And  
 

Med Børneulykkesfondens protektor Anne-Mette Rasmussen som ambassadør, er 

H.C. Andersen Børnehospital og Børneulykkesfonden gået sammen om at øge 

kendskabet til det virtuelle læringsredskab HC And og opfordrer de, der omgås 

og arbejder med børn, til at anvende HC And. Budskabet er klart: Børn skal ikke 

være bange for at blive indlagt på hospitalet, komme på skadestuen eller skulle 

til lægen.  

 

HC And blev lanceret i foråret 2010, og er et digitalt læringsredskab, der 

forbereder og mindsker utrygheden hos børn, hvis de skal på hospitalet, fordi de 

selv eller en ven har været ude for en ulykke. HC Ands hospitalsunivers er 

udviklet som små selvstændige, animerede tegnefilm, der afspejler virkeligheden 

og appellerer til børnene gennem leg på computeren.  

 

”Set med pædagogiske briller forstår HC And netop at lege alvorlige emner ind i 

børnenes verden. Børn forstår forklaringer gennem leg eksempelvis historier i 
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tegnefilm. Uanset hvilken form for leg man vælger, så gælder det om at få det 

positive aspekt ind i børnenes hverdag, hvilket forhåbentlig også kan hjælpe 

resten af familien med at tackle ulykker eller sygdom,” siger protektor Anne-Mette 

Rasmussen.  

 

På denne måde er Børneulykkefonden med til at forebygge yderligere skader, 

blandt de børn, der er for bange til at komme til læge eller på hospitaler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sikkerhed i trafikken 
Børneulykkesfonden har fokus på at bidrage til øget trafiksikkerhed blandt 

danske børn. Gennem arrangementer og kampagner formidler fonden til børn og 

voksne, hvordan man kan gøre færden i trafikken - om det er gående, på cykel 

eller endda til hest - til en sikker færden.  

 

 

Sejt at blive set  
 

Børneulykkesfonden har siden 2009 uddelt gratis refleksveste til danske dagpleje- 

samt børnehavebørn, i forbindelse med kampagnen ”Sejt at blive set”. 

Kampagnen sætter fokus på børn og trafiksikkerhed, og skal lære Danmarks 

børn, at det er sejt at blive set, og at det er sejt at bære en refleksvest, når de 

færdes i trafikken.  

Børneulykkesfonden uddeler refleksveste til daginstitutioner efter ansøgning hele 

året rundt med henblik på, at børnene skal benytte vestene, når institutionen skal 

på tur eller ud i trafikken generelt.  
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Formanden for Børne- og Ungdomsudvalget i Viborg 

Kommune, Karin Gaardsted, er meget glad for 

Børneulykkefondens initiativ.  

,,Det er en virkelig god idé at udstyre samtlige 

børnehavebørn med refleksveste. Som kommune skal 

vi gøre vores bedste til, at veje og cykelstier er så sikre 

for børnene som overhovedet muligt, men det er også 

vigtigt, at børnene selv er synlige," siger Karin 

Gaardsted. 

 

Nogle af de kommuner hvor børn har modtaget gratis 

refleksveste: Herning, Odense, Roskilde, Silkeborg, 

København, Vejen, Hillerød, Viborg, Bornholm m.fl. 

 

 

Ofte ses reflekser på børns flyverdragter og jakker, men det er helt normalt at 

reflekserne er slidte, og derfor ikke er til nogen nytte for hverken børn eller 

trafikanter. Hele 36 % af de danske børn i alderen 3-5 år bruger slet ikke reflekser, 

når de for eksempel cykler i trafikken viser en undersøgelse foretaget af 

Børneulykkesfonden, men når et barn bærer en synlig refleks, mindskes risikoen 

for at blive overset i trafikken med 70 %, og derfor har uddeling af refleksvestene 

stor betydning. Børneulykkesfonden er rigtig glad for at kunne hjælpe til, når det 

handler om trafiksikkerhed i børnehøjde. Et af vores fokusområder er børn i 

trafikken, og refleksvestene er med til at børnene bliver set, og kan i mange 

tilfælde være forskellen mellem liv og død” siger Henriette Madsen fra 

Børneulykkesfonden. 

 

 

Vis hensyn, når hestekræfterne mødes! 
 

Årligt sker der omkring 130 riderelaterede ulykker 

i trafikken, viser en undersøgelse foretaget af 

Statens Institut for Folkesundhed. 20-30 af dem 

sker når hestekræfter af kød og blod kolliderer 

med hestekræfter af metal og motor, og dette får 

ofte alvorlige konsekvenser for de involverede. 

 

Derfor lancerede Dansk Ride Forbund og 

Børneulykkesfonden i 2010 kampagnen ”Vis 

hensyn, når hestekræfterne mødes”, der sætter 

fokus på sikkerhed i forhold til hest, rytter og 

øvrige trafikanter. Dansk Ride Forbund og 

Børneulykkesfonden har en ambition om, at alle 

skal kunne færdes sikkert side om side i trafikken. 
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”Dansk Ride Forbund er glade for samarbejdet med Børneulykkesfonden om 

denne kampagne med fokus på sikkerhed i trafikken. Både ryttere og øvrige 

trafikanter skal kort sagt lære gensidig respekt og hensyn,” siger Ulf Helgstrand, 

formand i Dansk Ride Forbund. 

 

Sammen gjorde Børneulykkesfonden og Dansk Ride Forbund en indsats for at øge 

sikkerheden på de danske veje, skove og strande, og samarbejdet gjorde det 

muligt, at øge sikkerheden for alle i trafikken, og samtidig få kommunikeret 

budskabet ud, til mange ryttere.  

Kampagnens budskab blev gennem hjemmesider, annoncer, Facebook, 

rideklubber og køreskoler printet ind i bevidstheden hos både ryttere, bilister og 

cyklister. 

 

 

 

Trafiklegeplads 
 

Trafiktræning er vigtig for at børn kan lære om deres sikkerhed i trafikken. Derfor 

har Børneulykkesfonden også i 2010 været ude med den rullende trafiklegeplads 

ved flere arrangementer, hvor børn i alderen 4–8 år gennem leg på cykler og 

mooncars, lærte om trafikreglerne.  

 

 

Børn lærer bedst når de har det sjovt, og med de 

mange besøgende børn på trafiklegepladsen i 2010, 

kan det konkluderes at læring sker bedst gennem 

leg. 

Det kan vi også se på de børn der kommer tilbage, 

og vil vise hvad de lærte om trafikreglerne ved 

tidligere besøg. Børnene bliver også belønnet med 

deres eget Trafik-kørekort og diplom, når de har 

gennemført både undervisning og legeaktiviteterne 

på trafiklegepladsen, så der er masser at se frem til. 

 

 

En undersøgelse foretaget af Børneulykkesfonden viser, at 32 % af børn under 10 

år kun kender til trafikreglerne i et begrænset omfang, og 40 % af børn under 10 

år slet ikke kender trafikreglerne. Med trafiklegepladsen er Børneulykkesfonden 

med til  
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Car Challenge Day 2010 
 

Alt for mange bliver dræbt i trafikken i Danmark. Danmark er placeret helt nede 

på en 13. plads Den hyppigste årsag til dødsfald blandt børn i alderen 0-15 år er 

trafikulykker. Derfor satte tidligere stuntman og verdensrekordholder Erik W. 

Pedersen fokus på børn og trafiksikkerhed, da han inviterede til Car Challenge 

Day 2010 til fordel for Børneulykkesfonden. 

 

"Trafikken kan være et farligt sted at færdes, og derfor er det vigtigt at have 

respekt for hvert øjeblik. Glæden ved at kunne give og modtage, samt gøre 

opmærksom på børnenes trivsel og sikkerhed i trafikken, er for mig det bærende 

element i Car Challenge Day," siger Erik W. Pedersen. 

 

Børneulykkesfonden ligger vægt på, at børn skal lære om deres egen sikkerhed 

gennem leg. Derfor kunne hele familien lære om sikkerhed, samtidig med de 

kunne opleve nogle af verdens hurtigste biler, købe en tur som passager med Erik 

W Pedersen, Overskuddet fra arrangementet gik til Børneulykkesfondens 

forbyggende arbejde. 

 

"Det er fantastisk for os at opleve, at Erik W. Pedersen laver dette arrangement til 

fordel for Børneulykkesfonden. Det er vigtigt, at vi kan indsamle midler til vores 

arbejde med forebyggelse af børneulykker og trafiksikkerhed, og dette 

arrangement er en meget stor hjælp. Vi er meget ydmyge over for den store 

indsats, som alle parter lægger i arrangementet," siger Henriette Madsen fra 

Børneulykkesfonden. 

 

 

 

Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 
 

En af Danmarks største trafiksikkerhedskampagner ’Trafiksikkerhed i Øjenhøjde’, 

henvendt til børn fra 2. - 4. klasse, tog i 2010 et utraditionelt middel i brug for at 

lære børnene om trafiksikkerhed. Målet var at lære børnene, hvordan de omgås 

store lastbiler i trafikken.  

 

Det var partnerne DTL, Falck, 3F Transport-gruppe, Danske Fragtmænd, Volvo 

Lastvogne, OK a.m.b.a., og Børneulykkesfonden der på 8.sæson havde sørget for, 

at kampagnen blev styrket med et nyt pædagogisk værktøj. Eleverne blev iført 

dykkermaske, for at få et meget præcist billede af, hvad en blind vinkel rent 

faktisk vil sige. Dykkermasken er et af flere undervisningselementer i 

kampagnen. Vigtigheden af at anvende cykelhjelm blev demonstreret med en 

minicykelhjem, hvor et monteret æg ”overlever” at falde på gulvet fra en udstrakt 

hånd.  
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Rundt omkring i landets skolegårde blev en rigtig lastbil kørt ind, hvor børnene 

lærte hvordan trafikken ser ud fra en lastbils førersæde, og hvordan de skal passe 

på sig selv. Alle børn, der deltog i kampagnen i 2010, fik udleveret en gratis 

refleksvest fra Børneulykkesfonden 

 

Siden år 2000 er lidt mindre end 100 mennesker blevet dræbt i 

højresvingsulykker, hvor lastbiler har været involveret. Det understreger 

vigtigheden af, at både denne kampagne, medier og myndigheder skal holde 

fokus, samt hele tiden gøre opmærksom på problematikken ved højresving. 

 

 

 

Sikkerhed ved idræt/i fritiden 
Forebyggelse skal ske ved adfærdsændringer, primært formidlet gennem 

trænere og andre personer, der har med børn at gøre i deres dagligdag. 

Børneulykkesfonden ønsker at børn skal være aktive og bevæge sig, men det 

skal være under sikre omstændigheder. 

 

 

Førstehjælpskurser til DBU fodboldtrænere 
 

I sommeren 2010 havde Børneulykkesfonden og DBU, i samarbejde med Helpan 

sørget for, at alle fodboldskoletrænerne på DBUs populære fodboldskoler, fik 

muligheden for at deltage gratis i førstehjælpskurser. 

 

”Forældre skal føle det sikkert at sende deres børn på fodboldskole, da motion er 

sundt og godt for børns udvikling. Vi ville derfor sikre, at alle fodboldskoletrænere 
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er i stand til at hjælpe og kunne redde et barns liv ved at give førstehjælp, hvis 

det skulle blive nødvendigt,” siger Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden.  

 

”I DBU er vi glade for, at Børneulykkesfonden er med til sikre, at ledere og trænere 

på hver enkelt fodboldskole, der har gennemgået et intro-kursus i førstehjælp. Det 

skaber en tryghed for os som arrangør, for de frivillige trænere, for forældrene og 

ikke mindst for de mange tusinde børn, der er aktive på fodboldbanen i deres 

sommerferie”, siger Steen Jørgensen, leder af DBU Børn og Ungdom. 

 

Linda Sachmann, ejer og førstehjælpsfaglig konsulent i Helpan, udtrykte stor 

positivitet over for initiativet. ”Vi støtter meget gerne op om Børneulykkesfonden, 

fordi der gennem mange år har manglet en organisation med en kapacitet og et 

gå-på-mod inden for børneulykkesområdet. Med denne indsats kan jeg kun sige 

at, sammen kommer vi sikkert i mål.”  

 

 

 

Øvrige aktiviteter 
Børneulykkesfonden har mange øvrige aktiviteter, der fokuserer på 

børnesikkerhed indenfor fondens tre indsatsområder: hjemmet, trafikken og 

idræt/fritid.   

 

 

Sjov med Sikkerhed i Tivoli 
 

Selv om man ikke skal spøge med sikkerhed, kan det 

godt være sjovt at lære om. Det var formålet med 

Børneulykkesfondens særlige familiedag ”Sjov med 

Sikkerhed”, som foregik i Tivoli søndag den 5. september 

2010. 

 

Til dette event var en række kendte danskere stillet op, 

for at støtte det gode formål – at lære børn såvel som 

forældre om hvordan vi passer på os selv og hinanden. 

Blandt andet Emil og Kåre kendt fra Store Nørd (DR) 

lærte børnene om sikkerhed på en sjov og 

underholdende måde. Men børnene skulle også selv 

være aktive, og det var de også på Børneulykkesfonden 

trafiklegeplads hvor de fik et kørekort og diplom efter at 

have bestået trafikundervisningen og trafiklegepladsens udfordringer.  

Børneulykkesfonden havde ydermere fået Københavns Brandvæsen, til at 

komme med ambulancer og brandbiler. Det gav børnene rig mulighed for, at 

være aktive og lege brandmænd for en dag, og slukke ildebrande med 

brandslanger sammen med Kåre og Emil. 
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Derudover kunne børnene også opleve Kåre 

og Emil blive udsat for redningsaktioner til 

lands, til vands og i luften. De skulle nemlig 

reddes ned fra højder, reddes ud af 

brændende huse, spores af politihunde og 

meget mere. Alle børn havde også mulighed 

for at prøve at få lagt gips på, og møde læger 

og sygeplejersker på Bamsehospitalet, hvor 

børnene fik deres bamse behandlet og 

røntgenfotograferet. 

  

Sjov med sikkerhed i Tivoli var absolut en begivenhedsrig og populær dag, hvor 

ca. 20.000 børn og voksne lærte mere om sikkerhed på en sjov måde. 

Børneulykkesfonden fik gennem leg og læring budskabet ud om, hvordan 

børnene skal agere i forskellige situationer, hvor der kan ske en ulykke. 

 

 

 

Kampagne film 
 

”Over 170.000 børn kommer på 

skadestuen hvert år". Sådan lød 

overskriften i 

Børneulykkesfondens kampagne 

film, som fra uge 49 2010 blev 

vist på DR1ved programmet OBS, 

på landets skadestuer, på 

fondens hjemmeside, facebook 

samt Youtube kanal. Filmen 

skulle skabe opmærksomhed 

omkring Børneulykkesfondens 

forebyggende arbejde om at 

reducere antallet børneulykker i 

Danmark. 

 

 

Filmen blev til i samarbejde med Codan Forsikring, Falck Hjælpemidler samt 

Hurra Film.  

 

Codan Forsikring tog et helt særligt initiativ i forbindelse hermed, og valgte at 

donere 1kr. for hver gang filmen blev vist på Facebook og Youtube indtil 

31.januar 2011. Donationen fra Codan Forsikring gik ubeskåret til 

Børneulykkesfonden forebyggende arbejde for at reducere antallet af 

børneulykker. 
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Fra skrot til børnesikkerhed - Kendte donerer legetøj til fordel for 

Børneulykkesfonden 
 

Børneulykkesfonden arrangerede i samarbejde med auktions-hjemmesiden QXL 

en kampagne, som opfordrede danskerne til at sælge deres gamle legetøj og 

bidrage til en god sags tjeneste. Flere kendte danskere solgte også legetøj på 

QXL, og kampagnen var til gavn for både andre børn og for Børneulykkefondens 

arbejde. 

 

”Med denne kampagne gjorde Børneulykkesfonden det muligt for danskerne at 

deltage i kampen om at vende den kedelige ulykkesstatistik. Meget gammelt 

legetøj, fejler ofte ikke noget og kan i høj grad genbruges og gøre andre børn 

glade. Med QXL kampagnen opfordrede vi danskerne til at bidrage til et godt 

formål og samtidig gavne miljøet”, siger Jeanette Fangel Løgstrup, 

Bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden.  

 

Blandt de kendte danskere var Lotte Heise. Hun gik på jagt i sine drenges Jurassic 

Park og fandt fantasifulde dinosaurusfigurer.  

Den tidligere fodboldlandsholdsspiller, Ebbe Sand, dykkede ned i bunken af 

bamser og fandt en Build A Bear med fuldt landsholdoutfit og en Ebbe Sand-

autograf.Også sangerinden Maria Montell donerede to af sine egne børnebøger 

sammen med en personlig hilsen. 

 

Det er et rigtig godt initiativ. Udover at kunne glæde andre børn støtter du 

samtidig et rigtig godt formål: at skabe sikkerhed for vores børn”, sagde 

fodboldspiller Ebbe Sand om auktionskampagnen. 

 

 

 

Cirkus Arena 
 

Cirkus Arena er danskernes foretrukne cirkus, og i 2010 kunne hele Danmark 

opleve cirkusset i selskab med Børneulykkesfonden, da de sammen satte fokus på 

forebyggelse af børneulykker og børns sikkerhed i Danmark. Udover de 

traditionelle cirkusoplevelser som vilde dyr, akrobater og klovne var der også et 

flot danseshow med børnedansere fra Odense Amatør Sportsdanser Klub.  

 

”Som samarbejdspartner til Børneulykkesfonden er det naturligt og meget vigtigt 

for os at sætte fokus på børns sikkerhed og forebyggelse af børneulykker,” udtalte 

Carsten Mærsk fra Cirkus Arena. 

 

Ved bestilling af billetterne gennem Børneulykkesfonden, fik man 25 % rabat på 

billetterne, og støttede samtidig Børneulykkesfondens forbyggende arbejde. 

Overskuddet fra billetsalget gik nemlig til Børneulykkesfonden. 
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Den gyldne Sofus 2010 
 

I samarbejde med Børneulykkesfonden uddelte 

Falck igen i 2010, ”Den gyldne Sofus” til et barn 

mellem 3 og 15 år, der havde gjort en særlig god 

gerning. Den gode gerning kan være alt fra at 

have reddet en kattekilling fra at blive kørt over, til 

at have råbt højt da lillebror var ved at sluge et 

stykke plastik. Eksemplerne var mange ved årets 

nomineringer, og i 2010 blev det Line Sørensen og 

Oliver Kofoed på 10 år fra Bornholm der blev kåret 

som vindere efter at have reddet en livløs 

kammerat op fra bunden af badebassinet i Rønne 

Svømmehal. Dette understreger, at 

Børneulykkesfondens arbejde med forebyggelse af 

ulykker er vigtig, så de danske børn ved hvordan 

de skal reagere og handle, hvis de selv eller andre 

skulle komme ud for en ulykke. 

 

 

 

Julekort 2010 

Årets julekort 2010 fra Børneulykkesfondens 

var helt specielt.  Ikke nok med at 

Børneulykkesfonden havde fået 

ambassadør, kunstner Rasmus Rokkedal, til 

at lave et af julekortene, så var tre af 

kortene tegnet af børn indlagt på H. C. 

Andersens Børnehospital i Odense. I maj 

måned afholdt Børneulykkesfonden en 

tegnekonkurrence for alle børn på H. C. 

Andersens Børnehospital, og tre vindere 

blev fundet og fik deres tegninger på 

Børneulykkesfondens julekort. 

Salget af julekortene foregik i DGI’s 

foreninger, al overskuddet fra julekortene 

gik til Børneulykkesfondens arbejde med at 

forebygge børneulykker i Danmark.  

Børneulykkesfonden er glad for den store 

indsats, som DGI’s foreninger lagde i salget 

af de flotte julekort. 
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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 

 
Thomas Evers Poulsen 

Danser 

 
Tina Lund 

Professionel 

rytter 

 
Sebastian Klein 

Børnetv-vært 

 
Ole Kibsgaard 

Musiker og børnetv-vært 

 
Peter Gade 

Professionel 

badmintonspiller 

 
Monique 

Professionel sanger 

 
Al Agami 

Sanger og skuespiller 

 
Rasmus 

Rokkedal 

Kunstmaler 
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Samarbejdspartnere 2010 
Børneulykkesfonden arbejder i dag tæt sammen med en lang række 

samarbejdspartnere, der alle bidrager til fondens arbejde for børnesikkerhed og 

kampen for at nedbringe antallet af børneulykker i Danmark. 

 

Strategiske partnere 
Danske Gymnastik  

Idrætsforeninger 

Falck Danmark Sundhedsplejersken.dk 

UlykkesAnalyseGruppen bObles  

 

 

Erhvervspartnere  
Babybox DDB Danmark Aksel og Ko 

Helplan Schultz grafisk JCDecaux 

 

Projektpartenere 
Babybusiness.dk Juniorbusiness.dk Jobbuilder Aps 

Amager Øbro Taxa Tegnestuen 

Hindevadgård 

Iron Mountain 

Cirkus Arena Frk Jensens Deko Okari Mobile 

Erik W. Pedersen Wind Estate Bee-Patch ApS 

Tivoli Bravo Tours Børnemesse 0-12 

Ballonbutikken Nova FM Scalepoint 

Applus+bilsyn Bamsehospitalet Hill and Knowlton 

DBU – Dansk Bold Union Freetrailer  

 

 

Bidragsydere 
Babybusiness.dk Juniorbusiness.dk Jobbuiler Aps 

Amager Øbro Taxa Tegnestuen 

Hindevadgård 

Iron Mountain 

Cirkus Arena Frk Jensens Deko Okari Mobile 

Erik W. Pedersen Wind Estate Bee-Patch ApS 

Freetrailer Bravo Tours Børnemesse 0-12 

J H Transport Nova FM Scalepoint 

Adidas Atea Virklund Sport 

WPS-net Hurra Film  
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Bestyrelse 
 

Bestyrelsen arbejder ulønnet for Børneulykkesfonden i kampen om at reducere 

antallet af børneulykker i Danmark. 

 

 
Bestyrelsesformand 

Jeanette Fangel Løgstrup 

Direktør for Corporate 

Communications i Codan 

 

 
Bestyrelsesmedlem 

Else G. Christensen  

Adm. direktør, PhD i 

sundhedsvidenskab, 

sundhedsplejerske 

 

 
Bestyrelsesmedlem 

Jane Kraglund 

Administrerende 

sygehusdirektør 

 

 
Bestyrelsesmedlem 

Steffen Husby 

Professor, Odense 

Universitetshospital 

 

 
Bestyrelsesmedlem 

Henriette Madsen  

Talsperson for 

Børneulykkesfonden 

 

 
Bestyrelsesmedlem 

Niels Dieter Röck  

Ledende overlæge, 

Odense 

Universitetshospital 
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Juridisk rådgiver 

Sussie Kraglund 

Juridisk rådgiver i Codan 

  

 

 

Kontakt  
 

Administration 
Almene forespørgsler omkring fonden 

@: buf@borneulykkesfonden.dk  

 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 

@: 

henriette@borneulykkesfonden.dk  

 

 30 37 77 22 

 

 

Kommunikations- og 

presseansvarlig 

Nini Andersen 

@: 

nini@borneulykkesfonden.dk  

 

 30 37 82 39 

 

Web ansvarlig 

Marie Borbye Knudsen 

@: 

marie@borneulykkesfonden.dk 
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