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Kay Bojesen
I samarbejde med Kay Bojesen og Rosendahl Design Group har Børneulykkesfonden
udarbejdet nogle designkort med flere af de danske unikke designfigurer fra Kay Bojesen
på. Kortene bestilles af foreninger, skoler m.m. hos Børneulykkesfonden og sælges af
disse til primært privatpersoner. Virksomheder har også mulighed for at bestille kortene.
Der doneres et beløb til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde for hver pakke solgt
kort og ligeledes går der også et beløb til foreningens arbejde.
TV2 på Tour
Børneulykkesfonden var med på TV2 på Tour, som helt klart var i cyklens tegn. Her blev
arrangeret flere forskellige cykelløb for både børn og voksne. Cykelløbene blev afviklet af
DGI. Ved deltagelse i cykelløbene var der en betaling og heraf blev der doneret 10% af
deltagergebyret til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde for færre børneulykker i
Danmark. Ud over løbene, var der flere aktiviteter i spil med trafiklegeplads og kreative
værksteder, som hele familien kunne boltre sig i.
Auktioner på Lauritz.com
Børneulykkesfonden har arrangeret flere auktioner med donationer af en masse flotte
produkter fra forskellige samarbejdspartnere til indsamling af midler til
Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. Lauritz.com har været i spil ved auktionerne
på TV2 på Tour samt til Livol Velgørenhedsshow.
BetterNow
På indsamlingsportalen BetterNow har flere private personer og virksomheder indsamlet
penge til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. Dette har både været enkelte
personer, heraf også kendte danskere samt større virksomheder. I den sammenhæng er
det muligt at støtte op om forskellige projekter, som Børneulykkesfonden er en del af,
såsom Climb for Charity og Team AV Trucks.
Velgørenhedsshow Livol og Flying Superkids
Til Livol Velgørenhedsshow med Flying Superkids er bevægelse og sundhed blandt børn i
højsædet. Derfor fokuseres der på, hvordan der kan inspireres til flere motoriske lege og
bevægelser til børn. Til velgørenhedsshowet har der været flere donationer af flotte
produkter, som blev sat på auktion. Heraf er pengene gået ubeskåret til
Børneulykkesfondens forebyggende arbejde. Indsamlingerne foregik på Flying Superkids
pladsen samt på Lauritz.com.
Odendo
Som noget nyt begyndte Børneulykkesfonden i 2015 at have auktioner på Odendo.dk med
formålet om at indsamle midler til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde for børns

sikkerhed i Danmark. I den sammenhæng har vi haft tilknytning fra flere virksomheder og
private personer, som har bidraget med flotte produkter m.m. til auktionen. Der har været
afviklet auktioner der har været koblet sammen med events og kampagner såsom Årets
Refleksdag og Climb for Charity.
Classic Race
Til arrangementet Classic Car Race i Aarhus var Børneulykkesfonden med. Det var et
arrangement for hele familien i bilens tegn. Børneulykkesfonden stod for en masse sjove
aktiviteter for de mindste med bl.a. wheelybugbane og løbecykler. I forbindelse med
arrangementet donerede Classic Race midler til Børneulykkesfondens arbejde gennem
bl.a. velgørenhedskørsel.
Bingo Banko
Bingo Banko blev afholdt under TV2 på Tour, hvor Frederik fra X-factor var med som vært
sammen med børnene. Ideen bag Bingo Banko er, at børnene på en sjov og alternativ
måde skal spille spillet. Derfor skulle de i fællesskab med Frederik udtrække numre med
eksempelvis sjippetove eller fodbolde. Pengene fra de solgte bingo-plader gik ubeskåret til
Børneulykkesfondens arbejde mod øget børnesikkerhed.
Børnenes Sikkerhedsklub
Børnenes Sikkerhedsklub er en klub for børn i alderen 0-8 år. Formålet med klubben er, at
forældre kan få den fornødne viden om den optimale sikkerhed for deres barn. Som en del
af klubben modtager barnet en medlemspakke som kan anvendes til læring om sikkerhed
f.eks. rygsæk med refleks, svømmebælte m.m. Samtidig modtager man henover året en
masse gode tilbud til deltagelse af arrangementer m.m. Overskuddet fra Børnenes
Sikkerhedsklub går til fondens forebyggende arbejde.
Julekalender bObles
”Jagten på Juleglæden” er en julekalender, som Børneulykkesfonden har udviklet i
samarbejde med bObles. Julekalenderen koster 299 kr. og består af en æske fyldt med
figurer, sjove motoriske lege, en julehistorie samt forskellige kreative klistermærker og
meget mere. Julekalenderen er blevet solgt i en lang række butikker landet over. Ved køb
af julekalenderen støttes Børneulykkesfonden med 50 kr.
Mobilindsamling
Mobilindsamlingen er udarbejdet i samarbejdet mellem EMC og Børneulykkesfonden og
har to ærinder: At værne om miljøet og øge sikkerheden for børn i Danmark. Ved
Mobilindsamling er det altså muligt at donere sin gamle mobiltelefon. For hver doneret
telefon modtager Børneulykkesfonden gennemsnitligt 40 kr. til det videre arbejde med
øget børnesikkerhed.
Rasmus Klump plaster
Det har været muligt at indsamle midler til Børneulykkesfondens forebyggende arbejde i
form af plastre med Rasmus Klump på. Plastrene har kunnet købes i almindelige
dagligvarebutikker såsom Bilka, Føtex og Netto. Hver gang der blev købt en pakke plaster,
gik der 1 kr. til Børneulykkesfondens arbejde.
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