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Kære kampagneleder!

Kræft rammer os på et eller andet tidspunkt i vores liv – som patienter, som pårørende, som 
efterladte. Alle, der er med i landsindsamlingen, har en god grund til at deltage, fordi vi enten er 
direkte ramt af kræft, eller fordi vi gerne vil gøre en indsats for at give håb og støtte. Landsind-
samlingsdagen er en dag, hvor danskerne sætter bekæmpelse af kræft på dagsordenen. 

Vores indsamlere besøger 90% af de danske husstande og afleverer information om Kræftens 
Bekæmpelse. Samtidig samler de penge ind til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Kræftens 
Bekæmpelse er ikke på Finansloven, og derfor er foreningens indsats afhængig af danskernes 
opbakning.

Alle indsamlere opfordres til at skrive sin grund til at samle ind på et flag, som man kan bære 
synligt på sit tøj. Det kan f.eks. være: ”Jeg fik hjælp” – ”For min mormor” - ”For flere fødselsdage”.
På den måde er indsamlerne med til at fortælle de mange gode grunde, der er til at samle ind og 
til at fortsatte kampen mod kræft. Vi tror, at indsamlingen bliver mere vedkommende ved, at 
indsamleren viser sin grund til at samle ind. Flaget er en mulighed og ikke en nødvendighed – 
det er op til indsamlerne om de vil bære et flag! 

I 2016 var over 3.000 frivillige og ca. 28.000 indsamlere med til at samle mere end 37 mio. kr. ind 
ved landsindsamlingen. Vi håber, at du også gennem deltagelse på kampagnestartmøderne vil 
være med til at gøre den bedste landsindsamling endnu bedre! Se hvornår der er kampagnestart-
møde i dit område i afsnittet ”kampagnestartmøder”. 

Vi glæder os til samarbejdet og til landsindsamlingen søndag den 2. april 2017. 

Finn Christensen, projektchef i Frivilligindsats



3Kampagnelederens opgaver –kort fortalt

Organisation 2017
Landsindsamlingen i Kræftens Bekæmpelse er organiseret af frivillige i hele landet. Der er én 
kampagneleder for hver ”gammel kommune” altså omkring 270 personer. Kampagnelederne har 
det overordnede ansvar for en veludført indsamling i deres geografiske område. Kampagnelede-
ren finder distriktsledere, som kan hjælpe med at organisere landindsamlingen lokalt, så der er 
indsamlinger i hele landet. Distriktslederne bidrager til hvervning af lokale indsamlere og står for 
det praktiske på indsamlingsdagen.

Distriktsledere og andre hjælpere
Planlægningen af landsindsamlingen består af både administrative og praktiske opgaver. Kam-
pagnelederen skal både hverve indsamlere og varsle lokalområdet om, at der kommer indsamlere 
forbi den 2. april. Derfor kan det være en god ide, at finde nogle distriktsledere, som kan hjælpe 
med det forberedende arbejde og finde frivillige, som kan hjælpe med det praktiske arbejde op til 
og på selve indsamlingsdagen.

SAM – online værktøj til landsindsamlingen
Kræftens Bekæmpelse har udviklet værktøjet SAM, som vi anbefaler, at du bruger når du organi-
serer landsindsamlingen.
I SAM kan du se tilmeldte indsamlere og selv tilmelde indsamlere i dit lokalområde. Herfra kan 
du skrive mails og sende sms’er til dine indsamlere. Det er også i SAM du bestiller materialer, 
både hvervemateriale og indsamlermateriale. Registrer dig derfor i SAM, så du får adgang til de 
redskaber, der er udviklet til at lette dit arbejde. 
SAM findes på denne adresse: www.sam.cancer.dk

Mødested og optællingssted
Som kampagneleder skal du indgå en aftale med et sted, der kan være mødested for indsamlerne 
den 2. april. Nogle steder kan den lokale bank fungere både som udleveringssted og optællings-
sted, andre steder er det forsamlingshuset, biblioteket, eller din egen carport.. Kampagnelederen 
indgår den lokale aftale med både mødested og optællingssted (evt. bank).
Mødestedet skal registreres i SAM hurtigst muligt, når der er indgået en aftale med stedet. På den 
måde kan indsamlerne allerede ved tilmelding se hvor og hvornår, de skal møde op på indsam-
lingsdagen.
Kræftens Bekæmpelse indgår aftaler med nogle banker om at de KAN holde åbent på indsam-
lingsdagen. I SAM finder du information om hvilke banker der har givet tilsagn om at holde 
åbent. Som kampagneleder er det dig, der indgår den endelige aftale med den lokale filial.

Bestilling af materialer
En del af kampagnelederens rolle er at bestille materialer, der skal bruges til at hverve indsamlere 
med, samt materialer til selve indsamlingen. I SAM kan du se hverve- og kampagnematerialer. 
Materialebestillinger afgives i SAM fra medio januar. Vi vil gerne have din bestilling af både 
hverve- og indsamlermateriale inden den 3. februar, så vi kan levere materialet rettidigt.
Hvervemateriale afsendes fra uge 6.
Indsamlermateriale afsendes i ugerne 10, 11, 12 og 13. Husk at angive, hvilken uge du ønsker at 
modtage materialerne.

Hvervning af indsamlere
Vores mål er, at så mange husstande som overhovedet muligt får besøg af en indsamler i forbin-
delse med landsindsamlingen. Indsamlere hverves gennem den lokale indsamlingsleder, eller 
tilmelder sig selv via telefon til Kræftens Bekæmpelse eller på hjemmesiden indsamling.dk
Din opgave er at mobilisere så mange indsamlere som muligt og være i personlig kontakt med 
alle indsamlere. Du skal tage kontakt til alle indsamlere og sikre at de er indsamlere den 2. april.
Langt de fleste indsamlere hverves lokalt af kampagne- og distriktsledere, så spørg folk, om de vil 
samle ind.



4 Ideer til hvervning
• Kontakt tidligere indsamlere.
• Ring til venner, bekendte, foreninger eller virksomheder og opfordr dem til at blive indsamlere.
• Bed dit netværk om at hjælpe med at hverve indsamlere.
• Sæt hverveplakater op med kontaktoplysninger.
• Uddel hvervekort
• Brug sociale medier, f.eks. Facebook og Instagram til hvervning.
Som supplement til din egen hvervning, kan du via SAM bestille ringeassistance. Så ringer 
Kræftens Bekæmpelses phonere til folk i dit lokalområde og spørger, om de vil samle ind den 2. 
april.
OBS: Vores erfaring viser, at det er den lokale hverveindsats, der er mest effektiv, så brug kun 
phonerhvervningen som et supplement til din egen indsats.

Børn og unge som indsamlere
Børn under 13 år skal følges med en voksen på indsamlingen. Unge mellem 13 og 18 år skal gå 
sammen to og to.

Planlægning af ruter
Alle indsamlere, der møder op på indsamlingsdagen, skal have en rute. Med vores online rutesy-
stem RUT, kan du planlægge ruterne, printe kort og sikre, at alle husstande får besøg i løbet af 
dagen. Der findes sandsynligvis allerede ruter i RUT fra tidligere kampagneledere, tjek dem 
igennem og se om ruterne dækker dit område optimalt og ikke overlapper hinanden.
Du kan finde en guide til RUT i SAM.

Presse og omtale
De lokale medier er vigtige samarbejdspartnere. Det er lettere at hverve indsamlere, når indsam-
lingen har været omtalt i de lokale medier. På samme måde oplever vi større villighed til at give et 
bidrag, når indsamlingen har været omtalt.
Mange lokalaviser dækker et større område end de ”gamle kommuner”, og det er derfor en god 
ide at koordinere pressehenvendelser med de andre kampagneledere i kommunen/nabokom-
munen.
Kræftens Bekæmpelses journalister bidrager gerne med tekster, gode råd, illustrationer og histo-
rier. Du kan finde skabeloner til pressemeddelelser samt pressebilleder i SAM.

Inddragelse af lokale virksomheder
Der er gode erfaringer med at invitere lokale virksomheder til at bidrage til landsindsamlingen. 
Ofte bidrager virksomhederne med sponsorater i form af forplejning til indsamlerne på dagen, 
giver donationer eller bidrager til at hverve indsamlere. Sig tak til sponsorerne i indsamlingsloka-
let på indsamlingsdagen.

Information til indsamlere
Umiddelbart inden indsamlingsdagen sender landskontoret en mail eller en sms til de indsamle-
re, der er hvervet via Kræftens Bekæmpelses phonere. Beskeden indeholder praktiske informati-
oner om, hvor og hvornår de skal møde op.

Opgaver på indsamlingsdagen
Det kan være en god ide, at du har nogle hjælpere på dagen, som kan hjælpe med de praktiske 
opgaver og at tage imod indsamlerne.
Skab en god stemning, når indsamlerne kommer, så de får en god oplevelse allerede fra starten.
Hav alt parat, når indsamlerne møder op:
• Indsamlingstasker
• Indsamlingsbøtter med bøttelabels og MobilePay-mærkat
• Husstandsfoldere
• Girokort
• Evt. forplejning sponseret af lokale virksomheder
• Printede ruter – evt. i plastikcharteques
• Flag og tuscher
 



5Opstil et bord med flag og tuscher, hvor folk kan skrive deres grund til at vise flaget.
Hvis du har fået sponsoreret frugt, morgenbrød eller andet til indsamlerne, skal dette også stilles 
op. Det er en god ide at give indsamlerne forfriskninger med på turen. Fortæl på et skilt, hvem 
der har sponseret hvad.
Du kan pynte lokalet op med flag fra sidste år og hænge plakaterne op med gode råd og informa-
tioner til indsamlerne. Rummet skal vise Kræftens Bekæmpelse og se indbydende ud, så ind-
samlerne føler sig velkomne og oplever, at deres indsats er værdsat.

Send indsamlerne godt afsted
Sørg for at indsamlerne føler sig klar til at gå ud på ruten. Giv indsamlerne indsamlervejlednin-
gen i hånden. Indsamlervejledningen giver information om at være indsamler. Fortæl indsam-
lerne hvornår de skal være tilbage, og hvor de skal aflevere bøtterne.

Tilbage fra ruten
Når indsamlerne kommer tilbage fra ruten, skal de aflevere deres bøtter og have optalt de ind-
samlede penge. Du kan f. eks. servere en kop kaffe eller varm kakao og udlevere et diplom til 
indsamlerne.
Du finder diplomer i SAM, www.sam.cancer.dk 

Optælling og afregning af penge
Optællingen af de indsamlede penge skal foregå i en bank. Hvis I ikke har mulighed for dette, 
beder vi om, at I, i god tid inden indsamlingen kontakter landskontoret, så kan vi finde en løs-
ning sammen. Når de sidste indsamlere er tilbage fra ruterne, skal pengene optælles og beløbet 
indtelefoneres til Kræftens Bekæmpelse, tlf. 35 25 75 00.
OBS. Banken skal overføre ét samlet beløb til Kræftens Bekæmpelse (konto 4183 0000728020) ved 
endt optælling. Ved overførslen anføres områdets navn samt 2. april 2017. (Eks. ”Viborg, 2. april 
2017”).
Har du haft udgifter i forbindelse med landsindsamlingen, skal du trække dem fra det indsamle-
de beløb inden du overfører beløbet til vores konto. Hvis du på indsamlingsdagen ikke kender 
alle dine udgifter, kan du overføre de indsamlede penge til din lokalforenings konto. Når udgif-
terne er opgjort, overfører du det indsamlede beløb minus udgifterne fra lokalforeningens konto 
til Kræftens Bekæmpelses konto.
Send afregningsblanketten til os, umiddelbart efter du har overført pengene til vores konto og 
senest den 2. maj 2017

Oprydning
Endelig skal indleveringsstedet ryddes op. I skal på forhånd have aftalt, hvad I gør med det over-
skydende affald. Husstandsfoldere er årstalsbestemt, og kan ikke genbruges. Smid dem derfor ud 
til papiraffald. Har du plads, er du velkommen til at gemme de overskydende bøtter og girokort til 
næste års indsamling.

Yderligere oplysninger
Du kan finde flere redskaber og råd på SAM. Ellers er du altid velkommen til at henvende dig til 
landskontoret for hjælp, støtte og vejledning.

Kontaktoplysninger til landskontoret
Hvis I har brug for hjælp, kan I kontakte følgende personer:

Bestillinger, registrering, SAM, afregning m.m.
Lisbeth Rosenmejer   Stella Falster Sommer
Tlf. 35 25 75 02  Tlf. 35 25 75 13
liro@cancer.dk  stellas@cancer.dk

Region Nordjylland Region Midtjylland
Pia Leth Førby  Pia Leth Førby
Tlf. 28 99 01 93  Tlf. 28 99 01 93
pialf@cancer.dk  pialf@cancer.dk
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Opgaver
– Afslutning og evaluering
Det er vigtigt at indsamlingen sluttes godt af og at indsamlerne takkes for deres indsats. Det er 
også en god ide, at du sammen med dine hjælpere evaluerer dagen og hører deres tanker, så 
næste års indsamling kan blive endnu bedre.
Landskontoret sætter stor pris på, at du giver os din feedback. Derfor bedes du udfylde evalue-
ringsskemaet, som vi sender til dig umiddelbart efter indsamlingen. Vi bruger din tilbagemel-
ding til at lære af dine erfaringer og blive endnu bedre til at støtte dig og de andre kampagnele-
dere.

Den gode historie
Vi sidder klar ved telefonerne på 35 25 75 00 på indsamlingsdagen og tager imod gode historier, 
som vi kan videregive til pressen.
Tag gerne kontakt til den lokale avis og lokalradio for at få offentliggjort jeres indsamlingsresultat.

Tjekliste
Før landsindsamlingen
   Find distriktsledere til at stå for de enkelte distrikter, hvis dit område er delt i distrikter.
   Lav aftale med lokal bank om at holde åbent nogle timer på indsamlingsdagen og modtage 

bøtterne til optælling.
   Find et egnet lokale til udlevering og indlevering af indsamlingsbøtter. Indlevering kan even-

tuelt være i den lokale bank, hvor pengene optælles.
   Registrer udleverings- og optællingssted og tidsrum i SAM.
   Registrer forventet antal indsamlere i SAM.
   Bestil hvervematerialer samt materialer til indsamlingsdagen i SAM.
   Find hjælpere, der kan hjælpe med de praktiske opgaver på selve indsamlingsdagen.
   Lav eller juster ruter i RUT.
   Hverv indsamlere.
   Informer indsamlere om tid og sted m.m.
   Kontakt eventuelle lokale sponsorer for at få en forfriskning og morgenmad/frugt/kage til 

indsamlerne på dagen.
   Lav pressearbejde: Tag kontakt til lokale medier om landsindsamlingen. (Personlige historier 

og lokale events virker godt).

Region Syddanmark
Dorthe Johansen
Tlf. 28 99 01 53
dorjoh@cancer.dk

Mette Nielsen
Tlf. 28 99 01 42
metni@cancer.dk

Region Sjælland
Trine Porret Randahl Larsen
Tlf. 35 25 75 21
tprl@cancer.dk

Region Hovedstaden
– dog ikke København og Frederiksberg
Iram Saif
Tlf. 35 25 75 04
isa@cancer.dk

København og Frederiksberg
Annette Rudolph
Tlf. 35 25 75 15
rudolph@cancer.dk

Projektchef
Finn Christensen
Tlf. 35 25 75 22
Mobil: 30 65 10 30
fin@cancer.dk

Pressearbejde
Charlotte Taarnhøj Dahlstrøm
Tlf. 26 78 78 38
cta@cancer.dk



7Lige op til indsamlingen
   Sikre at alle materialer er modtaget.
   Print bøttelabels.
   Print rutekort. Husk at påføre kontaktnummer samt afleveringstid og -sted for aflevering af 

bøtter (gøres i RUT).
   Send indsamlerne en hilsen om, at I glæder jer til at se dem på søndag. Kan gøres via SAM.
   Gør indsamlingstaskerne klar til dagen.

På selve indsamlingsdagen
   Gør indsamlingsstedet klar (indsamlingsbøtter og ruter lægges frem).
   Registrer indsamlerne og udlever ruter og indsamlingsbøtter.
   Informer indsamlerne om uddeling af girokort, husstandsfoldere mv.
   Stil forfriskninger op til indsamlerne til turen.
   Hav forfriskninger klar til indsamlerne når de kommer tilbage fra ruterne.
   Tæl pengene op i banken.
   Indtelefoner det indsamlede beløb til Kræftens Bekæmpelse.
   Ryd op og fjern affald.

Efter indsamlingen
   Send en tak til alle indsamlerne.
   Overfør det indsamlede beløb til Kræftens Bekæmpelse
   Indsend afregningsblanket og evalueringsskema til landskontoret senest den 2. maj 2017.

Kalender

Januar -Kampagnestartmøder
16. Aalborg, Hotel Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg.
 Odense, Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.
17.  Aarhus, Hotel Scandic Aarhus Vest, Rytoften 3, 8210 Aarhus V.
 Roskilde, Hotel Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.
18. Vordingborg, Holberggaard Aps, Strandgaardsvej 8, 4760 Vordingborg.
 Herning, Hotel Scandic Regina, Fonnesbechgade 20, 7400 Herning.
23. Sønderborg, Hotel Scandic Sønderborg, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg.
24. Esbjerg, Hotel Scandic Olympic, Strandbygade 3, 6700 Esbjerg.
25. Vejle, Hotel Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle.
31. København, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.

Februar
3. Frist for at bestille hverve- og indsamlermateriale.
6. Hvervemateriale afsendes i henhold til bestillinger (startdato for afsendelse).
20. Frist for at indtaste mødested og tidspunkt den 2. april.

Marts
6. Indsamlermateriale afsendes i henhold til bestillinger (startdato for afsendelse).
27. – 31. Landskontoret er klar ved telefon 35 25 75 00 kl. 08.30-19.00

April
1. Landskontoret er klar ved telefon 35 25 75 00 kl. 8.30-19.00.
2. Kræftens Bekæmpelses landsindsamling.
 Landskontoret er klar ved telefon 35 25 75 00 kl. 8.30-20.00.

Maj
2. Frist for at indsende afregningsblanket og indsamlede penge.


