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Hvorfor sælger jeg ”til og fra”-kort? 
Inden du skal ud og sælge dine ”til og fra”-kort, er det godt at vide, hvorfor du sælger dem, så du 
kan videreformidle det til dine kunder. Hver gang du sælger en pakke med ”til og fra”-kort, går 10 
kr. direkte til Børneulykkesfonden, mens 10 kr. går til din forening/skoleklasse. Pengene til 
Børneulykkesfonden går til fondens forbyggende arbejde for at skabe sikre rammer for børn i 
Danmark samt til projektet Legeheltene, der skal skabe leg og bevægelse for 60.000 indlagte børn 
rundt omkring på de danske hospitaler. De resterende 5 kr. går til dækning af tryk af kortene, 
materialer og distribution.

Kort-kaptajn
Inden I skal til at sælge kortene, er det en god idé at udnævne en ”kort-kaptajn”. Kort-kaptajnen 
har kontakten til Børneulykkesfonden og sørger for at samle penge ind fra hver enkelt indsamler. 
Hvis salget skal være succesfuldt, er det en god ide at være synlig som kort-kaptajn. Som kort-
kaptajn har man nemlig en vigtig rolle i salget og skal inspirere og motivere til salget. Hvis en af 
indsamler har ideer, så spørg ind til dem og lyt – dette er en stor motivationsfaktor. 

Som kort-kaptajn skal man være en inspiration for andre og deltage aktivt i salgsarbejdet. Dette er 
en opgave, som skal løftes i fællesskab og skabe samhørighed – og som i sidste ende giver et vel-
lykket kortsalg. At motivere indsamleren kan være en svær opgave at løfte. Gør salget sjovt for alle. 
Hav et fælles formål med pengene, der bliver indsamlet. Det kan f.eks. være til køb af trænings-
dragter til alle, mulighed for at deltage i stævner, penge til lejrturen osv. Dette giver et fælles mål, 
som alle vil kæmpe for, hvilket er en stor og sjov motivationsfaktor. En anden mulighed er at afholde 
en intern konkurrence om, hvem der kan sælge flest kort. Det er sjovt og motiverende, når man 
sigter efter et bestemt mål med sine anstrengelser. 

Når kortsalget er slut, er det også kort-kaptajnen, der overfører de indsamlede midler til 
Børneulykkesfonden og sørger for, at evt. resterende kort bliver sendt retur. I tilfælde af spørgsmål 
eller anden tvivl omkring indsamlingen er det muligt at tage kontakt til os på 
buf@borneulykkesfonden.dk eller ringe 30 37 77 22. 

Hold 
Det er ofte en god idé at opdele indsamlerne i hold – f.eks. ved at sætte en yngre 
indsamler sammen med en voksen indsamler, der har ansvaret for deres samlede 
indsamling. 



Information til indsamlerne 
Det er en god idé at samle alle indsamlerne, inden de skal ud og sælge deres kort, for at lære dem, 
hvordan man bedst får solgt sine ”til og fra”-kort. 

Her følger et par gode råd i forbindelse med salg af ”til og fra”-kort:
• Førstehåndsindtryk er vigtigt. Mød derfor evt. op i jeres foreningstrøjer, spillertrøjer eller andet. 
• Smil og vær høflig. Det er altid et godt udgangspunkt.
• Præsentér jer selv. Hvor kommer I fra? 
• Skab interesse ved at vise kortene.
• Fortæl, hvilket formål der samles ind til – dvs. hvad pengene skal gå til i jeres forening/klassen. 
   samt, hvad pengene går til i Børneulykkesfonden og projektet ”Legeheltene”.
• Hvis personen ikke ønsker at købe kortene, så afslut evt. med: ”Så må du have en god dag”.
• Hvis personen ønsker at købe kortene, så afslut evt. med: ”Tusind tak for støtten”.

Salgsområder
Opdel jeres salgsområder og uddelegér, hvilke områder de forskellige hold har ansvaret for. Ved at 
dele salgsområderne op undgår man, at der bliver ringet på samme dør to gange.  

Netværk 
Brug meget gerne dit netværk til at få solgt dine ”til og fra”-kort. Dit netværk kender måske også til 
gode områder eller gode steder at stå og sælge kortene. 

Forældre  

Da det typisk er børn og unge, der skal sælge ”til og fra”-kortene, skal deres forældre naturligvis 
inddrages, da det er godt med opbakning fra forældrene. Orientér derfor gerne forældrene om 
”til og fra”-kortene. Forældrene kan hjælpe børnene med idéer til, hvor og hvem de kan sælge til. 
Samtidig kan forældrene evt. være behjælpelige med afsætte nogle af ”til og fra”-kortene til den 
øvrige familie. 

Slutteligt er det vigtigt, at forældrene er indforstået med, hvorfor deres børn skal sælge kort, og 
hvad pengene går til. 



Lokale virksomheder 
Det kan være en god idé at præsentere ”til og fra”-kortene for de lokale virksomheder. Virksom-
hederne kan være interesseret i at købe dem privat eller til personalejulegaver, så her burde der 
være en god mulighed for et salg. 

Tips til gode salgssteder 
• Klubhuset 
• Motionscentre
• Byfester
• Butikscenteret
• Ved bageren 
• Stemme-dørklokker 

• Familiefødselsdage
• Loppemarkeder 
• Gågader 
• Idrætsstævner 
• Dine forældres arbejdspladser

MobilePay 
I dag ønsker mange at betale med MobilePay i stedet for kontanter. Derfor får hver forening et 
selvstændigt MobilePay nummer, når de bestiller kort. Dette nummer skal alle sælgerne i 
foreningen/skolen bruge. Heraf laves der en opgørelse ud fra dette nummer, når salget er færdigt.

Hvordan kommer vi ud til lokalbefolkningen?
De fleste lokalaviser er meget interesseret i at dække og fortælle om arrangementer og projekter i 
lokalområdet. Vær ikke bange for at tage kontakt til aviserne i jeres lokalområde i god tid. 
Når først I har fået lokalavisen til at dække jeres salg af ”til og fra”-kort, er det en god ide at holde
avisen orienteret om, hvordan salget går. På den måde har avisen mulighed for at følge op på 
historien. En anden mulighed er at gøre opmærksom på jeres salg af ”til og fra”-kort i klubblade, på 
websider osv. 

Bagerst i kataloget har vi udarbejdet et forslag til en pressemeddelelse, som I kan bruge 
som inspiration. 



Udkast til pressemeddelelse 

 

 

Aktive børn fra den lokale xxxxxxxxxxx støtter en god sag! 

Julen nærmer sig med hastige skridt, og gaveræset med ”til og fra” -kort er lige på trapperne.  I år går 

Børneulykkesfondens sammen med lokale idrætsforeninger, skoler m.fl., hvor en masse glade og 

sportsaktive børn skal sælge ”til og fra” -kort til fordel for den gode sag.  

Både børn, trænere og forældre fra fodboldforeningen i Greve glæder sig til at komme i gang med 

dette års julesalg. Fra X (indsæt selv måneden I sælger i) vil familier i Greve kunne købe specielt 

designet ”til og fra” -kort, hvor overskuddet går til fodboldforeningens projekt om at XXX (selv beskrive 

foreningens projekt), samt Børneulykkesfondens arbejde om at forebygge idrætsulykker blandt 

danske børn.  

Årets ”til og fra” -kort er designet i samarbejde med Kay Bojesen. En pakke indeholder tre 10 stk ”til 

og fra” -kort og koster 30 kr. 

”til og fra” -kort kan købes ved bl.a. (beskriv selv hvor I sælger ”til og fra” -kortene) 



   

 

  

Udkast til brev til forældre 

 

XXX og Børneulykkesfondens salg af ”til og fra” -kort 2022… 

Kære forældre, 

Julen står for døren og i den anledning starter XXX og Børneulykkesfondens sit salg af ”til og fra” -kort 

i samarbejde med landets idrætsforeninger. Jeres barns forening har meldt sig til at sælge ”til og fra” 

-kort til fordel for foreningens projekter og Børneulykkesfondens arbejde om at forebygge antallet af 

idrætsulykker. Dette betyder, at jeres barn ikke kun er med til at bidrage til sin egen forening, men 

også er med til at bidrage til en god sag.  

Ved salg af Børneulykkesfondens ”til og fra” -kort, modtager dit barns forening 10 kr. ud af det 

samlede beløb på 30 kr., som er prisen på en pakke med ”til og fra” -kort. Det resterende beløb går 

udelukkende til dækning af materiale, tryg og distribution samt donation på kr. 10 kr. til 

Børneulykkesfonden.  

Børneulykkesfonden kæmper for et Danmark med færre børneulykker i hjemmet, trafikken, 

institutionen/skolen og i forbindelse med leg og idræt. Derfor skal der være mere opmærksomhed 

omkring forebyggelse og forskning i børnesikkerhed. Børneulykkesfondens ”til og fra” -kort bliver 

solgt i perioden 1. august til 24. december 2022. 

Vi håber meget, at I som forældre vil støtte op omkring projektet. På forhånd stor tak for jeres hjælp.  

Glædelige julehilsner  

Børneulykkesfonden og XXX 



   

 

  

Udkast til brev til virksomhed 

 

Har du lyst til at hjælpe børn og unge i dit lokalområde, og samtidig støtte en god 

sag? 

I år går Børneulykkesfonden og XXX sammen i projektet om at sælge ”til og fra” -kort til fordel for 

jeres lokale forening, samt forbygge idrætsskader blandt børn i Danmark.  

Det er nemt for dig som virksomhed eller butik at hjælpe til med salget af ”til og fra” -kort. Under 

hele salgsperioden er der en repræsentant fra foreningen, der vil sørge for alt det praktiske i denne 

periode.  

Foreningen bestemmer selv, hvad foreningens del af overskuddet skal bruges til. For hver pakke ”til 

og fra” -kort der sælges, bliver overskuddet på 20 kr. fordelt ligeligt mellem foreningen og 

Børneulykkesfonden.  

Overskuddet fra Børneulykkesfondens salg af ”til og fra” -kort går til forebyggelse af idrætsskader 

blandt børn.  

- 1 pakke af 10 ”til og fra” -kort = 30 kr. 

- Kortene må kun sælges i perioden 1. august til 24. december 2022. 

- Alt andet praktisk som: afregning, levering af flere ”til og fra” -kort og afhentning af de usolgte 

sørger foreningens kontaktperson for.  

 

Med ønske om en glædelig jul, håber vi på, at I har lyst til at hjælpe og støtte den gode sag. 

 

Med venlig hilsen 

Børneulykkesfonden  

 


