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Formanden har ordet 
2011 var det år, hvor Børneulykkesfonden for alvor fik markeret sig på Danmarkskortet. På kun 12 
måneder lancerede fonden mere end 10 forebyggende kampagner og aktiviteter, der alle havde 
børnesikkerhed og forebyggelse i børnehøjde som fællesnævner. Som eksempel kan nævnes 
trampolinkampagnen ”Hop med hovedet”, svømmekampagnen ”Som en fisk i vandet” og 
tandkampagnen ”Pas på tandskaden”. 
 

 
I 2011 indførte Børneulykkesfonden i samarbejde med Codan 
Forsikring en ny dansk tradition – Årets Refleksdag, som blev 
introduceret med stor succes. Årets Refleksdag vil fremover falde 
den sidste torsdag i oktober, inden vi stiller uret om til vintertid. 
Årets Refleksdag sætter fokus på synlighed i trafikken og har til 
formål at få flere børn og voksne til at bære refleks, når de færdes 
ude i den mørke tid. Når cyklister bærer en refleks i trafikken 
mindsker de risikoen for at blive overset med hele 70%. I 
Børneulykkesfonden ønsker vi, at børn skal have en opfattelse af, at 
det er sejt at blive set og gå med refleks i trafikken. Vi er samtidig 
meget stolte over, at indførelsen af Årets Refleksdag blev belønnet 
med en nominering til IAA-prisen 2011 (International Advertising 
Association).  
 
 

 
2011 var også året, hvor Børneulykkesfonden markerede sig på den europæiske scene. I maj 2011 
blev fonden optaget i det europæiske råd for børnesikkerhed, European Child Safety Alliance 
(ECSA), og det er med stor glæde, at Børneulykkesfonden nu repræsenterer Danmark, når lande fra 
hele Europa mødes for at sikre børns sikkerhed på tværs af landegrænser. I oktober 2011 besøgte 
Børneulykkesfonden Sundhedsministeriet i Rom, hvor alliancens årsmøde fandt sted. Her mødtes 
over 30 lande for at udveksle gode erfaringer og se på, hvordan børneulykker indenfor en række 
områder bedst kan forebygges.  
 
Som formand for Børneulykkesfonden, er jeg stolt over, at vi som fond kan bidrage til at øge børns 
sikkerhed – både i Danmark men også uden for landets grænser. Vi arbejder i dag tæt sammen med 
adskillige samarbejdspartnere, der deler vores ønske om at gøre Danmark til et mere sikkert land for 
børn at færdes i. Det er ikke vores opgave at løfte pegefinger over for børn, da vi mener børn skal 
have lov til at være børn og udforske verden. Det er dog vores fornemmeste opgave at sikre, at børn 
har de bedste rammer og forudsætninger for at opleve livet sikkert.  
 
 
 
Jeanette Fangel Løgstrup, bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden. 
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Formål 
Børn er nysgerrige og er altid klar på at opleve verden på en ny og anderledes måde. Det sker ofte 
ved at overskride nogle grænser, og børn eksperimenterer og føler sig frem nye på måder. Når nye 
grænser overskrides, er der risiko for, at børn kan komme galt af sted og komme ud for en ulykke. 
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 i Danmark. 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 i samarbejde med en lang række partnere gennem kampagner, projekter 
og arrangementer i hele landet. 

 
Børneulykkesfonden arbejder for øget børnesikkerhed indenfor tre indsatsområder, der tæller 
hjemmet, trafikken og idræt/fritid. Denne årsberetning beskriver Børneulykkesfondens 
forebyggende kampagner og aktiviteter, der er afviklet i 2011 og opdeles i områderne hjemmet, 
trafikken og idræt/fritid. 
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Sikkerhed i Hjemmet 
 
Frederik Falderik  
I efteråret 2011 lancerede Børneulykkesfonden og Sikkerhedsstyrelsen børnebogen Frederik 
Falderik, der er udarbejdet i samarbejde med Turbine Forlaget. Bogen er en beretning om Frederik 
Falderik – verdens mest uheldige dreng – fortalt i børnehøjde. Frederik Falderik er historien om 
forebyggelse af ulykker lige fra ulykker inden for hjemmets fire vægge til ulykker på trampolinen. 

 
 Tv-værten Trine Panum Kjeldsen er ambassadør for bogen, og hun kan nikke genkendende til 
problematikken og gør det klart, at bogen er god til at fortælle til børn som voksne, hvordan man 
forebygger ulykker i hjemmet. 
 
Med børnebogen ønsker Børneulykkesfonden og Sikkerhedsstyrelsen at inspirere børn og forældre 
til at have fokus på sikkerheden i hverdagen. Udover at bogen kan købes i boghandlere landet over, 
fik alle danske institutioner tilsendt et gratis eksemplar samt plakatmateriale til ophængning i 
børnehaven. Der var med bogen lagt op til højtlæsning, hvor både underholdning og læring blev 
kombineret på børnenes præmisser. 
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Frederik Falderik er så uheldig, at man tror, det er løgn. 
Men det er det ikke. Han får fingrene i klemme i døren. 
Han falder af trampolinen og slår hovedet ned i plæne-
klipperen. Han ryger en tur i vaske maskinen og får 
en perle op i næsen. Sådan vælter  ulykkerne i en 
ustyrlig og lattervækkende byge ned over den 
stakkels lille Frederik.
 
Løft flapperne undervejs i bogen, og gæt med 
på, hvilke ulykker Frederik Falderik kommer  
ud for.
 
En herlig bog om ulykker, der sætter fokus på sikkerhed i 
hjemmet. Originalt og morsomt illustreret af Cato Thau-Jensen.

AF ULRIK T. SKAFTE

 ILLUSTRATIONER AF 

CATO THAU-JENSEN
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Sikkerhed i trafikken 
 
Sejt at blive set  
Børneulykkesfonden har siden 2009 uddelt gratis refleksveste til danske dagpleje- og 
børnehavebørn i forbindelse med kampagnen ”Sejt at blive set”. Kampagnen sætter fokus på børn 
og trafiksikkerhed og skal inspirere danske børn til, at det er sejt at blive set i mørket og sejt at bære 
en refleksvest, når de færdes i trafikken. 
 

 
Der blev i 2011 uddelt mellem 25.000-30.000 
refleksveste. 
 
 
”Der er heldigvis mange børn, der i dag bruger en 
refleks men der er stadig hele 36% af de danske 
børn i alderen 3-5 år1, som stadig ikke bruger 
reflekser, når de færdes i trafikken og dem vil vi 
gerne sikre os bliver synlige. Når et barn bærer en 
synlig refleks mindskes risikoen for at blive overset 
i trafikken med 70%, og derfor har uddelingen 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, leder af Børneulykkesfonden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
1 Børneulykkesfonden egen undersøgelse foretaget af analyse bureauet YouGov 
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Trafiksikkerhed i Øjenhøjde 
På baggrund af et stigende antal alvorlige 
ulykker i trafikken fortsatte kampagnen 
”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” for 9. år i 
træk og Børneulykkesfonden er 
medafsender af kampagnen i samarbejde 
med DTL, Danske Fragtmænd, 3F 
Transport-gruppe, Volvo Lastvogne, 
Bridgestone og OK. 
 
 
- Siden år 2000 er mere end 60 
mennesker blevet dræbt i 
højresvingsulykker, 
hvor lastbiler har været involveret2.  

 
 
”Trafiksikkerhed i Øjenhøjde” besøgte i foråret 
2011 skolerne i Københavns Kommune samt flere 
kommuner nord for København. Her blev børnene 
undervist i mulige afværgehandlinger, som 
cyklister og fodgængere kan foretage, når de møder 
lastbiler i trafikken. Projektet blev kaldtFormålet er 
at gøre  børn bevidste om, hvordan de omgås store 
lastvogne i trafikken med særlig henblik på 
synlighed og opmærksomhed ved højresving. 
Højresvingsulykkerne sker, når lastvogne skal dreje 
til højre, og cyklisten skal ligeud. I 2011 blev 
kampagnen også aktiveret ved en række større 
arrangementer rundt i landet. Parterne var med ved 
følgende arrangementer: 
 
 
 

• Herning Transportmesse den 9. april 
• Gammel Estrup Marked den 28. maj 
• Langelandsfestivalen den 30. juni 
• Egeskov Slot den 6. August 

 
 

 
Børneulykkesfonden uddeler gratis refleksveste til alle skolebørn, der får besøg af ”Trafiksikkerhed 
i Øjenhøjde” 
 
 
 

                                         
2 http://www.hvu.dk/pdf/Tema04FaktaarkJuli2009.pdf 
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Pas på bolden 
Der har gennem de seneste år været øget fokus på, at børn kommer sikkert til og fra skole. Der har 
dog ikke været fokus på børns trafikvaner til og fra fritidsaktiviteter de seneste år, og derfor indgik 
Børneulykkesfonden et samarbejde med DBU og lancerede kampagnen ”Pas på bolden” med fokus 
på at øge børns sikkerhed i trafikken til og fra træning, fx til og fra fodboldtræning.  
 
Kampagnen blev endvidere iværksat på baggrund af tal fra Ulykkes Analyse Gruppen, der viser, at 
omkring 9000 børn mellem 0-14 år hvert år kommer ud for en cykelulykke i trafikken. I 2009 
anvendte 55% af de tilskadekomne børn ikke cykelhjelm og det vurderes, at omkring 1000 børn 
kunne undgå alvorlige skader, hvis de havde brugt cykelhjelm.  

 

 
Formålet med kampagnen er at sætte fokus på, at børn bliver bevidste om, hvor vigtigt det er at 
anvende cykelhjelm, når man færdes i trafikken. Ydermere er det et mål, at få danske fodboldbørn 
til at cykle foran som et godt eksempel – med cykelhjelm, refleksvest og lys i de mørke tider – til og 
fra deres sport. Kampagnens budskaber kom ud til målgruppen ved at sende plakater til DBUs 
fodboldklubber og landets idrætshaller til ophængning nær ind- og udgange i idrætsklubberne. 
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Årets refleksdag 
I oktober 2011 indførte Børneulykkesfonden en ny tradition i samarbejde med Codan Forsikring – 
nemlig Årets Refleksdag. Med Årets Refleksdag satte parterne fokus på synlighed i trafikken i den 
mørke tid ved brug af reflekser med henblik på at forebygge og mindske antallet af ulykker i 

trafikken i den mørke tid.  
 
Til Årets Refleksdag 2011 blev der udarbejdet en 
kampagnefilm, der henvendte sig til både børn og forældre. 
Filmen blev vist på OBS DR1, på infoskærme på landets 
skadestuer og kommuner samt i venteværelserne ved en række 
lægehuse. Derudover kørte filmen i en periode i landets 
biografer og på skærmene i S-togene. På kampagnesitet 
refleksdag.dk kunne alle børn i øvrigt deltage i den store 
refleksjagt og deltage i konkurrencen om fede præmier.  
  
Som et led i Årets Refleksdag designede succesfirmaet bObles 
Årets Refleks 2011, der blev solgt i Rema1000, Applus+, OK 

tankstationer og Kære Børn til fordel for Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. 
 
Sikkerhed ved idræt/i fritiden 
 
Som en fisk i vandet 
I år 2011 lancerede Børneulykkesfonden DGI svømning kampagnen ”Som en fisk i vandet” med 
henblik på at sætte fokus på børns sikkerhed i vandet gennem leg samt vigtigheden i at lære at 
svømme.  
 
Den nye generation med karrierelystne forældre kan på 
mange måder gå ud over børnene. En undersøgelse 
foretaget af Børneulykkesfonden i 2011 viste, at hele 
57% af børn under 10 år aldrig har gået til svømning og 
selv blandt de børn som har, er det stadig hvert 4. barn, 
der ikke føler sig sikker i vandet. Børneulykkesfonden og 
DGI har en ambition om, at alle børn skal lære at 
svømme. Ved at lege sig frem til sikkerhed i vandet, får 
børn en naturlig forståelse for vandets mange egenskaber, 
og leg i vandet stimulere samtidig barnets motorik og 
velvære. Som sagt kan det være meget skræmmende og 
overskridende for børnene at opleve og mærke 
vandetDerfor ønskede Børneulykkesfonden og DGI at 
give forældrene gode råd til, hvordan de kunne få deres 
børn til at føle sig trygge i vandet gennem leg.  
 
Som et led i kampagnen designede bObles et svømmebælte og en svømmeplade, som blev solgt 
gennem  kæderne Netto, Føtex og Bilka. Alt overskud ved salg af svømmeredskaberne gik til 
Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. 
 
 

Som en fisk i vandet!
Børn skal gennem leg lære om sikkerhed i vandet! Alle børn skal føle sig sikre 

ved at færdes i vand. Leg er en naturlig kilde til at forstå vandets egenskaber, 

og leg i vandet stimulerer børns motorik og velvære. Støt kampagnen 

’Som en fisk i vandet’ og Børneulykkesfonden med 30 kr. ved at købe 

et svømmebælte eller svømmeplade, designet af bObles. 

Svømmeprodukterne kan købes i Netto fra uge 10. 
Læs mere om kampagnen på borneulykkesfonden.dk 

Svommehal_nettoAnnonceCS5.indd   1 16/02/11   23.06
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Hop med hovedet 
Børneulykkesfonden indgik i 2011 et samarbejde med Forbrugerrådet og Sikkerhedsstyrelsen med 
henblik på at udvikle en kampagne med fokus på børns sikkerhed og adfærd på havetrampoliner. 
Baggrunden for kampagnen skal findes i ulykkesstatistikkerne, der viser, at alt for mange børn årligt 
kommer til skade på havetrampoliner. En undersøgelse foretaget af Statens Institut for 
Folkesundhed viser at, danske skadestuer hvert år behandler cirka 8.300 børn for skader efter 
trampolinuheld. Kampagnen, der blev lanceret i april 2011, har til formål at nedbringe det høje antal 
ulykker ved at bruge hovedet, når man hopper på trampolinen. 
 
Parterne udarbejdede 5 gode trampolinråd, der lyder: 

• Hop altid én ad gangen 
• Brug sikkerhedsnet 
• Slå aldrig saltomortaler 
• Børn under seks år skal have en voksen ved trampolinen 
• Husk at give trampolinen et sikkerhedstjek jævnligt 

 
Disse fem gode råd var også udgangspunktet i kampagnefilmen, der blev vist i landets biografer 
med Jeppe Vig Find som kampagnens ambassadør. Filmen henvender sig til alle børn og har en sjov 
og livlig tilgang til de fem gode trampolinråd, som både børn og voksne kan relatere sig til. 
 
 
Jeppe Vig Find, ambassadør ”Antallet af fornuftige og sjove hop på trampolinen skal være højere 
end antallet af ulykker, der netop sker på trampolinen! 
 
 
 



 11 

Pas på Tandskaden 
Tandskader sker hyppigt især iblandt børn og unge. 
Undersøgelser  viser, at hvert fjerde barn udsættes 
for tandskader. Oftest ved forældre, lærer, 
pædagoger og idrætsledere dog ikke, hvordan man 
håndterer sådanne tandskader på børn og unge. 
Derfor lancerede Børneulykkesfonden i samarbejde 
med Tandlægeforeningen i 2011 kampagnen ”Pas på 
Tandskaden”.  
 
Kampagnen har til formål at nedbringe antallet af 
tandskader samt mindske omfanget af tandskaden, 
når skaden først er sket. Kampagnen blev oplyst i 

børnehøjde ude på landets tandpleje klinikker men var samtidig også informerende omkring 
hvordan forældre, bedsteforældre, fagfolk, der arbejder med børn, skal håndtere en tandskade. 
Desuden var kampagnen også med til at øge fokus på forebyggelse af tandskader ved særlige 
idrætsgrene ved brug af tandbeskyttere.  
 
 

 
 

 
Der blev til kampagnen udformet en ny figur ved navn Hr. Tandskade, som skal figurere iblandt 
gamle kendinge som Tandfeen og Karius og Baktus. 
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Brug pæren i stalden 
Hvert år sker der ca. 7000 
rideulykker3, og en undersøgelse 
foretaget af Børneulykkesfonden i 
2011 viste, at 2 ud af 10 børn, der 
går til ridning, oplever en ulykke i 
stalden. På baggrund af de mange 
ulykker lancerede 
Børneulykkesfonden derfor i 
samarbejde med Dansk Ride 
Forbund kampagnen ”Brug pæren i 
stalden”.  
Kampagnen havde til formål at 
forebygge ulykker i stalden samt 
gøre ryttere opmærksomme på, 
hvor vigtigt det er at passe på sig 
selv og huske sikkerheden, når de 
færdes i stalden.  
 
Kampagnens budskab var meget enkelt og simplificeret og var blot en påmindelse om, at man skal 
huske at tænke sig om, også selvom man som rytter ikke sidder ovenpå hestens ryg! Kampagnens 
ambassadør Lisbet Seierskilde er til daglig rytter, og hun bakkede op om kampagnen budskab: 
 

 
”Når man omgås hesten i stalden, gælder det om 
hele tiden at være opmærksom på de signaler, 
hesten sender. En farlig situation kan i mange 
tilfælde undgås ved at være fokuseret på ens 
omgivelser i stalden.”  
 
 
Kampagnens budskab blev kommunikeret ud til 
målgruppen ved plakatmateriale, der blev sendt ud 
til landets mange rideskoler  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
3 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen 
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Hej skal vi lege? 
Sådan lød opfordringen fra Børneulykkesfonden og DGI i september 2011, hvor en ny tradition 
blev indført i landets børnehaver. Med inspiration fra skolernes årlige motionsdag udarbejdede 
parterne i 2011 en ny tradition, der hvert år løber af stablen i uge 38.  
 

 
 
Børn skal have lov til at danse, hoppe, gynge, trille, slå kolbøtter, løbe op og ned ad bakker – hver 
dag. Mange børn bliver nemlig ikke motorisk udfordret, hvilket oftest fører til overvægt, inaktivitet 
og usunde vaner. Derfor ønsker Børneulykkesfonden i samarbejde med DGI at inspirere til mere  
bevægelse og leg blandt børn. Primært i institutionerne men også privat iblandt familie og venner. 
Det handler i bund og grund om at styrke og udforske de tre primære sanser – labyrintsansen, 
følesansen og stillingssansen. De tre sanser er hele grundlaget for en stabil motorik. Jo bedre 
motorik, desto mindre er risikoen for, at børn får alvorlige skader ved eksempelvis faldulykker. 
 
Traditionen er skabt til daginstitutionerne, hvor de for et mindre beløb på 175 kr. får tilsendt en  
kampagnepakke, der i 2011 indeholdt 10 bObles motorikmåtter, informationsfolder til institutionen, 
inkl. beskrivelse af de sansemotoriske udviklingslege, inspirationshæfte fra DGI samt diplomer til 
alle børn.  
 
I 2011 blev den nye tradition sparket i gang med opbakning fra ca. 700 institutioner, hvor ca. 
30.000 børnehavebørn legede sig til bedre motorik i uge 38. 
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Øvrige forebyggende indsatser  
 
Børnenes Sikkerhedsklub 
 

 
 
 
En del af livet er at opleve og med Børnenes Sikkerhedsklub ønsker Børneulykkesfonden at klæde 
børn på til at opleve verden på en sjov og sikker måde. Børnenes Sikkerhedsklub er for børn i 
alderen 0-8 år, og skal være med til at give børn en sikker hverdag – hvad enten det er i hjemmet, i 
trafikken eller i fritiden. Sammen med Børnenes Sikkerhedsklub får børnene mulighed for at lære 
om sikkerhed på en sjov måde gennem leg og oplevelser i børnehøjde. Et medlemskab hos 
Børnenes Sikkerhedsklub koster 275 kr. pr. år, hvor barnet modtager en velkomstgave med posten 
samt et personligt medlemskort, der giver adgang til en lang række medlemsfordele. 
 
 
European Child Safety Alliance 
 I 2011 blev Børneulykkesfonden optaget i det europæiske råd for børnesikkerhed, European Child 
Safety Alliance. Her samarbejder over 30 lande for at sikre børn den bedst mulige sikkerhed på 
tværs af landegrænserne. Børneulykkesfonden håber på 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 gode erfaringer videre. 

 
”Medlemskabet er et vigtigt skridt for Børneulykkesfonden i 
vores bestræbelser på at blive endnu bedre til at øge 
sikkerheden for de danske børn”, udtaler Jeanette Fangel 
Løgstrup, bestyrelsesformand i Børneulykkesfonden. 
 
Børneulykkesfonden repræsenterede for første gang i European 
Child Safety Alliance i oktober måned i Rom.   
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Aktiviteter i 2011 
 
Centimeter Maraton 

I 2011 introducerede 
Børneulykkesfonden et nyt 
børneløb under titlen 
”Centimeter Maraton” i 
samarbejde med Rasmus 
Klump med hjælp med DGI 
atletik.  
I stedet for at løbe 42.195 
meter, som man normalt 
kender det, skal børnene 
løbe 42.195 cm. og inden 
løbet er der uddeling af 
refleksveste, løbsposer, 
opvarmning med Rasmus 
Klump og diplomer til alle, 
der kommer over 
målstregen. 
 Løbet koster 80 kr. at 
deltage i og overskuddet går 
til Børneulykkesfondens 
forebyggende arbejde.   
 

I 2011 lød startskuddet tre gange og det var til Gentoftes Kultur- og Festdage, til Brøndbys 
familiedag og til Langelandsfestivalen.   
 
Den Gyldne Sofus 2011 

Den Gyldne Sofus kan gå til alle, der har gjort enen heltegerning 
som fx at redde en kattekilling fra at blive kørt over, råbe højt når 
lillebror er ved at sluge et stykke plastik, hjælpe storesøster ned fra 
et træ, sætte en stopper for mobning af en ven osv. Eksemplerne er 
mange, og kun fantasien sætter grænser, når Falck-klubben søger 
handlekraftige børn mellem 3-15 år til Den Gyldne Sofus.  
 
Efter de heltemodige vindere Line Sørensen og Oliver Kofoed 
(dengang 9 år) tilbage i år 2010 vandt Den Gyldne Sofus, var det 
igen i 2011 tid til at kåre årets heltegerning. Det er Falck og 
Børneulykkesfonden der i fællesskab uddeler den Gyldne Sofus og 
i 2011 fandt kåringen sted lørdag den 30. april i Legoland, hvor de 

fem finalister var inviteret sammen med deres familie. 
De fem finalister var spændte da Falck-klubben skulle give Den Gyldne Sofus 2011 gik til to 
søskende fra Midtjylland, der fik reddet 2-årige Katrine op fra en septiktank. 
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Langelandsfestival 
Sommeren 2011 var Børneulykkesfonden med til Danmarks Største Havefest – 
Langelandsfestivalen – hvor fonden aktiverede børnene i det store børneområde med en lang række 
aktiviteter i børnehøjde.  Hver dag kårede Børneulykkesfonden Dagens Børnehelt for sin gode 
heltegerning på Langelandsfestivalen, og i børneland havde fonden opstillet sin store 
trafiklegeplads, badgeværksted, wheely bug bane, trampolinland og bObles tumleland for de 
mindste. 

 
 

Under festivalen fik Børneulykkesfonden besøg af sine gode samarbejdspartnere fra Falck, der 
rykkede ud med brandbiler og ambulancer, og sidst på ugen kom parterne fra Trafiksikkerhed i 
øjenhøjde forbi med de store lastbiler. Derudover kom fondens ambassadør, Thomas Evers Poulsen 
og lavede vild med dans i børnehøjde, og Børneulykkesfonden arrangerede børneløbet Centimeter 
Maraton med Rasmus Klump, hvor der var uddeling af guldmedaljer, refleksveste, diplom og 
gaveposer til alle børnene. 
 
Sjov med Sikkerhed i Tivoli 
Den 3. september 2011 blev der igen sat fokus på børns sikkerhed i Tivoli til fondens store 
arrangement ”Sjov med Sikkerhed”.   

 
Fra kl. 11-17 var der en lang række sikkerhedsaktiviteter for børnene 
og i Børneulykkefondens informationstelt var der bl.a. uddeling af 
gratis refleksveste. Børnene kunne desuden hoppe og lege i 
trampolinland og tage bamsen med på bamsehospitalet og få gode 
råd om, hvordan deres bamse i fremtiden kunne undgå ulykker. Ved 
koncertsalen havde Københavns Brandvæsen medbragt brandbiler og 
ambulancer, som børnene havde mulighed for at komme ind og sidde 
i og i løbet af dagen var der redningsaktioner med Kåre og Emil 
Nielsen kendt fra DR. 
Sjov med sikkerhed i Tivoli var absolut en begivenhedsrig og 
populær dag, hvor ca. 22.000 børn og voksne lærte om sikkerhed på 
en sjov måde. 
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Julekort 2011 
Som i 2010 udarbejdede Børneulykkesfonden igen i 2011 julekort i samarbejde med DGI. 
Julekortene blev solgt gennem DGIs lokale foreninger, hvor al overskuddet blev delt mellem 
foreningerne og Børneulykkesfonden.  solgt ca. 11.000 julekort.  

 

 
Børneulykkesfonden er glad for den store indsats, som DGIs 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. 
 
 
      Al Agami          Monique        Camilla Ottesen    Thomas E. Poulsen     Tina Lund       Kare og Emil Nielsen 
        Sanger        Professionel             Tv-Vært               Professionel            Professionel              Store nørd 
og skuespiller             sanger                                                    danser                       rytter 

 
Jeppe Vig Find   Ole Kibsgaard    Sebastian Klein    Lisbet Seierskilde  Rasmus Rokkedal        Trine Panum  
Tidligere tv-vært     Musiker og               Børne                  Professionel               Kunstner                     Tv-vært  
     Lille nørd           børne tv-vært            tv-vært                      rytter 
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Samarbejdspartnere 2011 
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 
bObles   Sundhedsplejersken.dk                   Dansk Gynmastik og 

                      Idræts Forening 
Ulykkes analyse gruppen  Falck Danmark   
 
 
Erhvervspartnere 
Deloitte   Aksel og Ko   Printfabrikken 
 
Babybox   Helpan   Hill go Knowlton 
 
Schultz grafik    Applus + Bilsyn  DDB Danmark 
 
Projektpartene
Frie Børnehaver   JCDecaux   MEC Access 
   
Trafiksikkerhed i øjenhøjde  DBU –dansk bold union  Tivoli 
 
Forbrugerrådet Københavns brandvæsen              Dansk rideforbund 

     
Sikkerhedsstyrelsen  Tandlægeforeningen  Børn i byen 
 
Gentofte Kommune  Langelandsfestival  Oxygen 
 
Bamsehospitalet  Dansk camping union  Ældre sagen 
 
Ballonbutikken  Springfree trampoliner 
 

Bidragsydere 
Tress   Damgaard Jensen  You Gov Zapera 
 
Scalepoint   Erik W Pedersen  Experimentarium 
 
Amager Øbro Taxa  Olsen Indoor   Colgate 
 
Idea Donkeys   Brightpoint   FlipSwap 
 
Okari Mobile   Baby Business   Junior Business 
 
Thansen   Freetrailer   Ikadan  
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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 

Juridisk rådgiver 
Sussie Kraglund 
Juridisk rådgiver i Codan 

 
Bestyrelsesmedlem 
Niels Dieter Röck  
Ledende overlæge, Odense 
Universitetshospital 
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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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