
 Side 1 af 18 
 

Kampagnevejledning 

Landsindsamling 29. marts 2020 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kræftens Bekæmpelse 

Kræftens Bekæmpelse 
www.cancer.dk 
Tlf. 35 25 75 00 



 Side 2 af 18 
 

Kære indsamlingsleder! 
Når tusindvis af danskere går på gaden og stemmer dørklokker søndag den 29. marts, kan det kun 
lade sig gøre, fordi du har meldt dig som indsamlingsleder. Mange tak for det.  

  
Kræftsagen er ikke blevet mindre aktuel siden den første landsindsindsamling i 1986. Hver tredje 
dansker får kræft i løbet af livet, og vi kender alle nogen – enten som patienter, pårørende, eller 
efterladte. Som indsamlingsleder gør du en kæmpe indsats for Kræftens Bekæmpelse og for 
kræftsagen. 
 
I 2019 var over 270 kampagneledere med til at sørge for, at der kunne være landsindsamling med 
26.000 indsamlere, der gik ud på ruter i mere end 1.000 distrikter over hele landet. 3.000 frivillige 
hjalp med at få indsamlingsdagen til at lykkes. Det resulterede i, at der blev indsamlet 35,37 millioner 
kroner til forskning, forebyggelse og patientstøtte. Det er et fantastisk resultat. 
  
Vi tror på en vellykket landsindsamling igen i år med mange indsamlere. Faktisk håber vi at kunne 
hverve 2.000 flere indsamlere, ligesom det lykkedes i 2019 at engagere danskerne via nye kanaler. 
Derfor styrker vi kampagnen gennem de sociale medier og håber også at kunne supplere din 
hvervning.  
 
Vi håber, at du også gennem deltagelse på kampagnestartmøderne vil være med til at gøre Danmarks 
største og bedste landsindsamling endnu bedre! Uden dig og de øvrige lokale tovholdere ville 
Kræftens Bekæmpelse ikke have den opbakning hos danskerne, som foreningen har.  
  
Se, hvornår der er kampagnestartmøde i dit område i afsnittet ”kampagnestartmøder”. 
 
Tusind tak for din indsats. Vi glæder os til samarbejdet og til landsindsamlingen søndag den 29. marts 
2020. 
  
De bedste hilsner, 

 
På vegne af holdet bag landsindsamlingen 

 
Trine Porret Randahl Larsen, projektleder for landsindsamlingen 
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Indledning 
Her i kampagnevejledningen for Kræftens Bekæmpelses landsindsamling 2020 finder du information 
om opgaven som indsamlingsleder samt en tjekliste for dine opgaver. 
 
Dernæst følger en uddybende beskrivelse af de enkelte opgaver, praktisk information om 
indsamlingen, retningslinjer for indsamlingen samt en introduktion til dine redskaber som 
indsamlingsleder. Slutteligt finder du to tjeklister, der kan hjælpe til at planlægge indsamlingen og til 
at organisere selve indsamlingsdagen. På bagsiden finder du indsamlingslederens kalender, som kan 
hænges på opslagstavlen og være med til at skabe et overblik over opgaven. 
 
Vi håber du får gavn af vejledningen. Du er altid velkommen til at kontakte landskontoret på 
landsindsamling@cancer.dk eller telefon 35 25 75 03 for at få svar på dine spørgsmål. 
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Organisation 
Landsindsamlingen i Kræftens Bekæmpelse er organiseret af frivillige i hele landet. Landet er inddelt i 
271 områder, hvor hvert område svarer til én af de gamle kommuner fra før kommunalreformen i 
2007. Områderne kan opdeles i mindre enheder, distrikter, der igen opdeles i ruter. 
 

Indsamlingsleder 
Opgaverne for kampagne- og distriktslederne er ofte sammenfaldende og derfor bruger vi her i 
kampagnevejledningen ”indsamlingsleder” som en fællesbetegnelse for de to. 
 

Kampagneleder (KL) 
Alle områder har tilknyttet en kampagneleder, som er overordnet ansvarlig for indsamlingen i 
området. Kampagnelederen er Kræftens Bekæmpelses landskontors kontaktperson til området. 
Kampagnelederen modtager al information vedrørende landsindsamlingen og formidler det videre til 
eventuelle distriktsledere. 
 
Kampagnelederen er tovholder på at følgende deadlines og opgaver bliver udført: 
• Tilmelding til kampagnestartmøder i januar 
• Materialebestilling senest 6. februar eller hurtigst muligt derefter 
• Indtaste udleveringssted for alle distrikter i SAM 
• Indgå aftale med en bank om at modtage de indsamlede kontanter 
• Hvervning af indsamlere 
• Informere lokalområdet om indsamlingen 29. marts 
• Ringe områdets indsamlede beløb ind på selve indsamlingsdagen. 
• Overføre de indsamlede penge til Kræftens Bekæmpelse og indsende afregningsblanket. 
Du skal ikke nødvendigvis løse alle opgaverne selv. I kan sagtens fordele opgaverne mellem 
medlemmerne af dit team efter evner og ressourcer. 
 

Distriktsleder (DL) 
I kan opdele indsamlingsområdet i flere distrikter. Hvert distrikt har en distriktsleder, der står for det 
forberedende arbejde, hverver indsamlere og organiserer indsamlingen i lokalområdet. 
Ved at opdele områderne i distrikter bliver opgaven mere overkommelig for den enkelte. 
 

Assistent/hjælper 
Både kampagneleder og distriktsleder kan have assistenter tilknyttet. Assistenterne hjælper med at 
planlægge og organisere indsamlingen lokalt før og på selve indsamlingsdagen. 
Ligeledes kan der være hjælpere, der kun hjælper til med det praktiske på selve indsamlingsdagen. 
 

Kræftens Bekæmpelses landskontor 
Kræftens Bekæmpelses landskontor opdaterer landsindsamlingens kampagnesite 
www.indsamling.dk, udarbejder materiale til indsamlingen, leverer indsamlersystem (SAM) og 
ruteplanlægningssystem (RUT). Du er altid velkommen til at ringe eller skrive for råd og vejledning. 
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Opgaver 
Her kan du som indsamlingsleder få et overbliver de opgaver, du er ansvarlig for. Der er selvfølgelig 
plads til lokale forskelle i opgavernes udførsel. Vi har med KL (kampagneleder) og DL (distriktsleder) 
angivet hvem, der har ansvaret for den enkelte opgave. 

 

Udleveringstid og -sted 
KL eller DL 
Indgå aftale med et sted, der kan fungere som mødested for indsamlerne, og hvor de får udleveret 
deres indsamlermateriale. Et mødested kan eksempelvis være et forsamlingshus, bibliotek, egen 
garage eller andet. 
Du kan også vælge selv at køre ud med materialet til dine indsamlere. 
Udleveringstid og –sted skal angives i SAM for alle distrikter i området, når det er på plads. På den 
måde kan interesserede indsamlere se, hvordan og hvornår de får deres indsamlermateriale, når de 
tilmelder sig på www.indsamling.dk 
Indsamleren modtager også en kvitteringsmail med oplysningerne i. 
  

Optællingssted 
KL eller DL 
Indgå aftale med et optællingssted, hvor indsamlerne afleverer deres bøtter efter endt indsamling. 
Det kan være udleveringsstedet eller et andet sted, f.eks. en bank. 
 

Bank 
KL 
Indgå en aftale med en bank om optælling, opbevaring og overførsel af de indsamlede kontanter i dit 
område. Kontakt de lokale banker, der håndterer kontanter, og spørg om de kan hjælpe på selve 
dagen eller dagen efter indsamlingen. Kontakt bankerne så tidligt som muligt, så de kan varsle deres 
personale om ekstraarbejde. I takt med at flere og flere banker lukker deres kontantafdelinger, er 
denne opgave blevet mere tidskrævende med årene. 
 
Er det svært at finde en bank, der kan hjælpe dig, så forhør dig evt. hos naboområdet om deres 
aftaler. Måske kan I få lov til at aflevere kontanterne samme sted som dem. Hvis du kører hen til en 
bank så hav en hjælper med af sikkerhedshensyn. 
Vi har samlet andre kampagnelederes ideer til, hvordan de har løst denne opgave i SAM. Det ligger i 
mappen Dokumenter -> Bank. 

 

Danske Bank 
Kræftens Bekæmpelse har indgået aftale med Danske Bank om, at nogle specifikke filialer kan holde 
åbent for optælling søndag den 29. marts 2020. 
Danske Bank filialen holder kun åbent, hvis du har indgået en aftale med den. Aftalen skal indgås 
senest den torsdag den 27. februar 2020. 
Listen med filialerne ligger på SAM under Dokumenter -> Bank. 
 
Kampagnelederne er naturligvis velkomne til at kontakte andre kontant-filialer end Danske Banks og 
spørge, om de vil hjælpe på indsamlingsdagen. 
 

Danske Bank døgnboks 
Danske Bank har tilbudt at stille 84 døgnbokse til rådighed for opbevaring af de indsamlede 
kontanter. Listen over døgnbokse ses i SAM, her findes også beskrivelse, af hvordan du som 
kampagneleder skal benytte døgnboksen. Bemærk sidste tilmeldingsfrist for brug af døgnboks er 30. 
januar. Listen med døgnbokse ligger på SAM under Dokumenter -> Bank. 

http://www.indsamling.dk/
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Materiale 
KL evt. DL 
Bestilling af hvervemateriale samt indsamlingsmateriale sker i SAM. Du kan se sidste års bestilling i 
SAM, så du kan læne dig op ad den, hvis du er i tvivl om, hvor meget du skal bestille. 
 

Hvervemateriale 
Hvervematerialer bruges lokalt til hvervning af indsamlere. Hvervematerialet består af plakater i 
A4 og A3 størrelse samt en blok til at sætte på plakaten eller lægge i butikker. 
 

Indsamlermateriale 
Indsamlingsmaterialet skal bruges på selve dagen: 
• Plakater til at hænge op på mødestedet. Indsamlerne kan læse gode råd om indsamlingen på 

plakaterne. 
• Vis Flaget-vimpel hvor indsamleren kan skrive sin grund til at samle ind for Kræftens Bekæmpelse 

på flaget, hvis han/hun har lyst til at dele den. 
•  Tuscher til at skrive på Vis Flaget vimplen. 
Indsamlermateriale, som indsamleren skal have udleveret til ruten: 

• Indsamlingsbøtte med bøtteetiket og lokalt MobilePay mærkat. 
• Indsamlertaske til materialer. Indsamleren er velkommen til at beholde indsamlertasken 

efter indsamlingen. 
• Husstandsfoldere, der fortæller om Kræftens Bekæmpelses arbejde og hvad pengene går 

til. Antallet af husstandsfoldere skal svare til det antal husstande, som indsamlerne skal 
besøge. 

• Girokort, som gives til de husstande, hvor der ikke er nogen hjemme. NB! Når du bestiller 
indsamlermateriale, modtager du automatisk halvt så mange girokort som 
husstandsfoldere. 

• Indsamlervejledning, som giver råd og generelle retningslinjer til indsamleren. Gør 
opmærksom på vejledningen, når du udleverer materialet til indsamleren. 

• Eventuel forplejning. 
 
Vi vil gerne have din materialebestilling af både hverve- og indsamlermateriale inden den 6. februar 
2020 eller snarest muligt derefter, så vi kan levere materialet rettidigt. 
Hvervematerialet bliver afsendt løbende fra uge 6. Indsamlermaterialerne bliver leveret i ugerne 10, 
11, 12 og 13. Husk at angive, hvilken uge du ønsker at modtage materialerne. 
 

Hvervning af indsamlere 
KL eller DL 
Det er Kræftens Bekæmpelses mål at nå ud til så mange husstande som muligt, for at udbrede 
kendskabet til Kræftens Bekæmpelse og foreningens tilbud. Samtidig er indsamlingsresultatet 
naturligvis afhængigt af antallet af indsamlere, da hver indsamler i gennemsnit samler kr. 1.000,- ind. 

 
De fleste indsamlere bliver hvervet lokalt en indsamlingsleder. Indsamlere kan også selv tilmelde sig 
på indsamling.dk eller via telefon 70 24 20 20 til Kræftens Bekæmpelse. Indsamlere, der tilmelder sig 
selv enten via indsamling.dk eller telefon registreres i SAM. Du modtager en mail med information 
om den nye tilmelding. 

 
Det er en god ide at tage fat i alle tilmeldte indsamlere for at motivere dem til at møde op og samle 
ind den 29. marts. Samtidig sikrer du dig, at indsamlerne ved, hvordan de får fat i deres 
indsamlermateriale. Du kan kontakte indsamlere, der er registreret i SAM via email eller sms direkte 
fra SAM. 
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Ideer til hvervning 
- Tag kontakt til alle tidligere indsamlere. 
- Kontakt 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 i butikker, på bibliotek og andre steder, hvor der kommer mange 

mennesker. 
- Brug sociale medier, f.eks. Facebook og Instagram til hvervning. Brug lokale Facebook-grupper. I 

løbet af februar kan du i SAM finde materiale til brug på de sociale medier. 
 

Supplement til din hvervning 
KL 
Tidligere har phonere hos Kræftens Bekæmpelse kunne hjælpe med at ringe indsamlere ind. Det gav 
ikke det ønskede antal indsamlere, og hvervehjælpen flyttes nu til Facebook, hvor vi kan nå ud til 
mange flere mennesker, og dermed hverve flere indsamlere. 
Hvis du vurderer, at der er behov for at supplere dit områdes egen indsats med hjælp på Facebook 
skal du sende en mail til landsindsamling @cancer.dk, angive områdets navn og antallet af 
indsamlere, vi skal hjælpe med at hverve. 
Ønsket om hjælp angives for et helt område, ikke for distrikter. 
Når du har angivet behovet, tilpasser vi en annonce til Facebook med et lokalt afsæt, der opfordrer til 
at man melder sig som indsamler. Vi betaler for at annoncen når ud til personer i dit område og 
følger hele tiden med i hvad det koster at hverve en indsamler på denne måde. Husk at denne 
indsats skal ses som et supplement til din egen hvervning. Hvervning på sociale medier er i gang fra 
medio februar. 

 

Ringeaftener 
KL/DL 
Det er lettest at hverve indsamlere gennem den personlige kontakt. En fremgangsmåde kan være, at 
du via SAM sender mails til alle tidligere indsamlere, med en opfordring til at melder sig til 
landsindsamlingen. Du kan selv formulere mailen eller bruge (og tilrette) den skabelon, der ligger i 
beskedmodulet i SAM. Gå til Værktøjskassen -> Send e-mail til indsamlere. 

 
Følg op på mailen med en eller flere ringeeftermiddage/-aftener, hvor teamet ringer til de 
indsamlere, der endnu ikke har tilmeldt sig. 
 

Presse 
KL 
De lokale medier er vigtige samarbejdspartnere. Det er lettere at hverve indsamlere, når 
indsamlingen har været omtalt lokalt. På samme måde oplever vi større villighed til at give et bidrag, 
når indsamlingen har været omtalt. 
Gør omtalen så lokal og personlig som muligt. Tænk i sjove fotomuligheder på selve dagen og fortæl 
lokalpressen om det. I SAM kan du fra start februar finde en kommunikationsplan, hvor du kan finde 
flere ideer til lokal pressekontakt. Du finder også en guide til hvordan du kan bruge de sociale medier 
til din hvervning af indsamlere. 
Landskontoret udarbejder flere pressemeddelelser, der kan anvendes som supplement til jeres egne 
historier. Brug disse pressemeddelelser og tilret dem, så de passer til jeres område. Du finder 
skabelonerne og fotos i SAM. Pressemeddelelserne er tilgængelige i SAM primo februar 2020 under 
Dokumenter -> Pressemeddelelser. 
 
Vær opmærksom på at mange lokalaviser dækker et større område end de ”gamle kommuner”. Det 
er derfor en god ide at koordinere pressehenvendelser med de andre kampagneledere i 
kommunen/nabokommunen. 
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Du er velkommen til at kontakte Kræftens Bekæmpelses afdeling for frivillige, hvis du har brug for 
hjælp til pressearbejdet. Kontakt Sophie Lundbæk på solu@cancer.dk eller tlf. 31 19 32 52. 
 

Planlæg indsamlingen 
KL/DL 
Overvej hvordan I får indsamlingen til at forløbe så smidigt som muligt. Hvornår skal der pakkes 
tasker, hvordan indretter I udleveringsstedet, hvem gør hvad hvornår? 
På side 15 finder du en tjekliste, som I kan bruge til inspiration. I kan også få hjælp i Facebook-
gruppen ”Indsamlingsledere ved Kræftens Bekæmpelses landsindsamling” og i SAM, hvor der ligger 
en handlingsplan for kampagneledere (kan også bruges af distriktsledere). Handlingsplanen ligger 
under Dokumenter -> Vejledninger 
 

Afregning 
KL 
Afregning for landsindsamlingens indtægter og udgifter skal ske hurtigst muligt efter indsamlingen og 
senest den 30. april 2020. Afregningsblanketten bliver sendt til alle kampagneledere midt i marts 
måned. Den ligger også i SAM under dokumenter -> Afregningsblanket. 
Send den udfyldte blanket til landskontoret umiddelbart efter at pengene er overført til Kræftens 
Bekæmpelses konto: 3001 0000728020. Af hensyn til afstemningen er det vigtigt, at du angiver 
områdets navn, fx ”Skjern” på indbetalingen. Pengene fra et område indsættes samlet som ét beløb. 

 
Udgifter i forbindelse med landsindsamlingen trækkes fra det indsamlede beløb, inden det overføres 
til vores konto. Tænk på at holde udgifterne nede i forbindelse med landsindsamlingen, så de 
indsamlede midler i størst muligt omfang går til forskning, forebyggelse og patient- og 
pårørendestøtte. Det sender et uheldigt signal, hvis f.eks. planlægningsgruppen går på restaurant 
efter indsamlingen og spiser middag for mange indsamlede midler. 
 
Hvis du på indsamlingsdagen ikke kender alle dine udgifter, kan du overføre de indsamlede penge til 
din lokalforenings konto. Når udgifterne er opgjort, overfører du det indsamlede beløb minus 
udgifterne fra lokalforeningens konto til Kræftens Bekæmpelses konto. Husk at vedlægge bilag for 
udgifter. 

Praktisk 
Bidrag 
Det er muligt at give penge til Kræftens Bekæmpelse på flere måder: 

 
Kontanter afleveres i indsamlingsbøtten. 

 
SMS-bidrag til 1422 Der kan gives enten kr 50,-, kr. 150,- eller kr. 300,- via sms. Koderne står på 
bøtteetiketten og på husstandsfolderen. 

 
MobilePay Giveren kan donere enten til det landsdækkende nummer 93 80 00 eller det lokale 
Mobilepay-nummer, der klæbes på indsamlingsbøtten. De lokale MobilePay labels bliver sendt til 
kampagnelederen sammen med det øvrige indsamlermateriale. 
Det er gratis at overføre penge via MobilePay til Kræftens Bekæmpelse. Det er muligt at få fradrag 
med MobilePay, hvordan man gør er beskrevet på cancer.dk/støtos 
 
Bankoverførsel Giveren kan donere et valgfrit beløb til Kræftens Bekæmpelse. Kontonummeret står 
på husstandsfolderen. 
Girokort Giveren kan overføre et valgfrit beløb til Kræftens Bekæmpelses girokonto. Det sker via 
bank eller netbank. Gironummeret står på girokortet, som skal deles ud til dem, der ikke er hjemme 
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på indsamlingsdagen. Selvom girokort kan virke forældede, kommer der fortsat store betalinger ind 
ad den kanal, og derfor bruger vi dem fortsat. 
 

Forsikringer 
Indsamlerne er på indsamlingsdagen dækket af Kræftens Bekæmpelses erhvervsansvarsforsikring og 
arbejdsskadeforsikring. 
 
Erhvervsansvarsforsikring 
Indsamlerne er dækket mod erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting under arbejdet 
for Kræftens Bekæmpelse. 
 
Arbejdsskadeforsikring 5 
Hvis skaden er anerkendt efter lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, er det muligt at få 
dækket følgende: 
• Behandlingsudgifter 
• Tab af erhvervsevne 
• Godtgørelse for varigt mén 
• Overgangsbeløb ved dødsfald 
• Efterladt–erstatning ved arbejdsskader, der har medført døden 
 
Indsamlere er dækket forsikringsmæssigt ved ran og røveri ved indsamlingen. 
 
Husk at få alle relevante oplysninger om alle involverede ved forsikringssager. Både på skadelidte og 
skadevolder. 
 
Biler 
Skader på biler dækkes IKKE af Kræftens Bekæmpelse, da alle bilejere har en lovpligtig 
ansvarsforsikring. 
 
Ved personskader forårsaget af en bil, dækker bilejerens ansvarsforsikring. Det er vigtigt at notere 
navn og kontaktoplysninger på bilejeren samt på eventuelle vidner. 
 
Hunde 
I tilfælde af skade ved hundeangreb er det hundeejerens ansvarsforsikring, der skal dække. Det er 
vigtigt at notere navn og adresse på hundeejeren samt på eventuelle vidner. 
 

Persondataforordningen/ GDPR 
Den 25. maj 2018 kom der nye regler for opbevaring af persondata. Det betyder, at de personlige 
oplysninger, du som indsamlingsleder får adgang til, skal behandles meget fortroligt og med 
omtanke. Vi beder dig derfor om at orientere dig i vejledningen, som du finder på SAM under 
Dokumenter -> Persondataforordningen og samtykke. 
 
I hovedtræk omhandler de nye regler bl.a.: 

 At indsamlerne skal slettes på alle dine lister tre år efter den sidste landsindsamling, de har 
deltaget i. 
Hvis du bruger SAM til dine indsamlere, sker dette helt automatisk. 

 At du ikke må opbevare personfølsomme data. Undgå derfor bl.a. at begrunde særlige hensyn til 
ruten. Eksempel: Skriv IKKE: ” Skal have kort rute grundet dårlig ryg” (informationen ”dårlig ryg” 
er personfølsomt i kombination med indsamlerens navn). Skriv i stedet blot: ”Ønsker kort rute”. 

 At du skal sørge for at opbevare indsamlerlister sådan, at uvedkommende ikke får adgang til 
dem. På indsamlingsdagen må listerne ikke ligge fremme uden ”opsyn”. 
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Indsamlere 
Alle indsamlere, som melder sig på www.indsamling.dk eller på hvervetelefonen 7024 2020, 
registreres i SAM. Indsamleren modtager automatisk en kvitteringsmail med oplysninger om 
distriktsleder og udleveringssted og –tidspunkt, hvis oplysningerne er tastet ind i SAM. 
Som indsamlingsleder modtager du også en e-mail, når en indsamler er tilmeldt. Du kan også selv 
oprette nye indsamlere og aktivere tidligere indsamlere i SAM. 

 
Ikke-tilmeldte indsamlere noteres på indsamlerlisten ved fremmøde. Bed om legitimation, og noter 
kontaktoplysninger på vedkommende. 

 
Vi anbefaler, at du sender en sms til dine indsamlere nogle dage inden den 29. marts, for at minde 
dem om at møde op til indsamlingen. 
 
Alle indsamlere, der er registrerede med mobilnummer i SAM, modtager en sms med ”tak” og 
oplysning om det landsdækkende indsamlingsresultat, når det er opgjort på dagen. 
 

Tidlig tilmelding 
På www.indsamling.dk kan man tilmelde sig landsindsamlingen 2020 allerede inden SAM er ”åbnet” 
for tilmeldinger. De tilmeldte indsamlere registreres i et midlertidigt system. Primo januar sorterer vi 
tilmeldingerne efter postnummer og sender listen med relevante indsamlere til de respektive 
indsamlingsledere. Indsamlingslederne skal tilføje indsamlerne i SAM eller tilføje dem jeres egne 
indsamlerlister. Send en bekræftelse til indsamleren, der kan have tilmeldt sig længe før 
indsamlingsdagen. 
Vi gør vores bedste for at sende indsamleren til det rigtige område ud fra postnummeret. Hvis 
indsamleren ikke hører til i dit lokalområde, må du gerne kontakte nabodistriktet og sende 
indsamleren dertil. 

 

Indsamlervejledning 
Indsamlerne skal føle sig trygge, når de samler ind for Kræftens Bekæmpelse og skal derfor have god 
information om selve indsamlingen og deres rute. 

 
Når indsamlerne har tilmeldt sig, modtager de en indsamlervejledning pr. e-mail med praktiske 7 
oplysninger om indsamlingen. Giv også indsamlerne vejledningen i hånden med en opfordring om at 
de læser den, når de henter deres materiale. Vær især opmærksom på, at nye indsamlere har brug 
for svar på ”hvor er min rute”, ”hvad skal jeg sige i døren”, ”hvem skal have husstandsfolderen og 
hvem skal have girokort” mm. 
Sørg for, at dine hjælpere på dagen også kan besvare spørgsmål og vejlede. Alle i teamet bør læse 
indsamlervejledningen. Mere information findes på www.indsamling.dk. 
 

Indsamlervejledning på engelsk 
Der findes en kortfattet engelsk indsamlervejledning på www.indsamling.dk og i SAM under 
Dokumenter -> Vejledninger. 
 

Præsentationsark på flere sprog 
I SAM findes præsentationsark på flere sprog, som kan printes og gives til de indsamlere, som skal gå 
på ruter i områder med ikke-dansksprogede. Præsentationsarket forklarer kort, at man er indsamler 
fra Kræftens Bekæmpelse. Arket findes på engelsk, tyrkisk, farsi, urdu, somali og arabisk. 
Arket ligger i SAM under Dokumenter – Vejledninger. 
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Kampagnestartmøder 
Landsindsamlingen inviterer til startmøder flere steder i landet. Her kan du høre om indsamlingen, 
møde andre indsamlingsledere, se årets kampagnematerialer og få viden om SAM og RUT. 
Kampagnestartmøderne afholdes alle steder fra kl. 17.00-20.00 inkl. middag. Herefter er der hjælp til 
SAM og RUT frem til kl. 21.30. Medbring din egen pc til SAM og RUT-delen. Møderne er for både nye 
og erfarne indsamlingsledere, assistenter og hjælpere. Tilmelding foregår via SAM eller ved at skrive 
en mail til landsindsamling@cancer.dk 
 
Vest for Storebælt 
Aalborg 13. januar kl. 17.00 
Scandic Aalborg 
Hadsundvej 200 
9220 Aalborg 
 
Odense 13. januar kl. 17.00 
Scandic Odense 
Hvidkærvej 25 
5250 Odense 

 
Herning 14. januar kl. 17.00 
Scandic Regina, Herning 
Fonnesbechsgade 20 
7400 Herning 
 
Esbjerg 15. januar kl. 17.00 
Scandic Olympic, Esbjerg 
Strandbygade 3 
6700 Esbjerg 

 
Aarhus 21. januar kl. 17.00 
Scandic Aarhus Vest 
Rytoften 3 
8210 Århus V 
 
Vejle 22. januar kl. 17.00 
Scandic Jacob Gade, Vejle 
Flegborg 8-10 
7100 Vejle 
 

Øst for Storebælt 
Roskilde 14. januar kl. 17.00 
Scandic Roskilde 
Ved Ringen 2 
4000 Roskilde 
 
Vordingborg 22. januar kl. 17.00 
Holberggaard Aps 
Strandgaardsvej 8 
4760 Vordingborg 
 
København 28. januar kl. 17.00 
Kræftens Bekæmpelse 
Strandboulevarden 49 
2100 København Ø 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Optælling af bøtter 
Optælling af de indsamlede penge skal ske på selve indsamlingsdagen – og helst i en bank med en 
mønttæller, og hvor pengene kan opbevares. 
Hvis det er nødvendigt at optælle de indsamlede penge manuelt, skal der altid være mindst to 
personer, som ikke er fra samme husstand, tilstede. 
 

Indsamlingsresultat 
KL 
Når pengene i alle bøtterne er talt op, bedes du ringe til landskontoret på tlf. 35 25 75 00 med det 
samlede resultat. Vi sidder klar på indsamlingsdagen indtil kl. 20.00. 
Vi vil også gerne vide hvor mange indsamlere, der har været hos jer i alt og hvor mange ruter, de har 
dækket. Alle tal bruges til vores prognoseberegninger, så vi kan melde et indsamlingsresultat ud. 
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Telefontider på landskontoret op til landsindsamlingen 
Du er altid velkommen til at ringe til landskontoret for at få hjælp. 
I ugen op til indsamlingen er vi på kontoret indtil kl. 19.00: 
Mandag 23. – fredag 27. marts: kl 8.30 – kl. 19.00 (3525 7503) 
Lørdag 28. marts: kl. 8.00 – kl. 19.00 (3525 7500) 
Søndag 29. marts: kl.8.00 – kl. 20.00 (3525 7500) 
 

Kontaktpersoner til landskontoret 
I er velkomne til at kontakte følgende personer, hvis I har brug for hjælp: 

 
Bestillinger, registrering, SAM, afregning m.m. 
Lisbeth Rosenmejer 
Tlf. 35 25 75 02 
liro@cancer.dk 
 
Landskontor- daglig support 
Tlf. 35 25 75 03 
landsindsamling@cancer.dk 
 
Projektleder 
Trine Porret Randahl Larsen 
Tlf. 35 25 75 21 
tprl@cancer.dk 
 
Pressearbejde 
Sophie Lundbæk 
Tlf. 31 19 32 52 
solu@cancer.dk 

Region Nordjylland 
Lone Olsen 
Tlf. 23 74 04 38 
lno@cancer.dk 

 
Region Midtjylland 
Kontakt landskontoret 
Tlf. 35 25 75 03 
landsindsamling@cancer.dk 
 
Region Syddanmark 
Jannie Møller 
Tlf. 30 38 23 37 
janniem@cancer.dk 
 
Region Sjælland 
Nina Vesti 
Tlf. 51 85 46 96 
ninves@cancer.dk 

 
Region Hovedstaden – dog ikke København og 
Frederiksberg 
Pernille Frimand 
Tlf. 28 99 01 51 
pefr@cancer.dk 
 
København og Frederiksberg 
Annette Rudolph 
Tlf. 35 25 75 23 
rudolph@cancer.dk 
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Retningslinjer 
 

Børn og unge som indsamlere 
Børn under 13 år må ikke samle ind alene, men må gerne følges med en voksen. 
Unge mellem 13 og 18 år må gerne samle ind, hvis de går sammen med en, der er 13 år eller derover. 
 

Indsamlingstilladelse 
Vores indsamlingstilladelse giver lov til at lave gade- og husstandsindsamling og til opstilling af 
indsamlingsbøtter i butikker, banker, kiosker mm. Indsamlingsbøtterne må opstilles en uge før 
indsamlingen og skal indsamles igen senest en uge efter indsamlingen. Pengene indsættes på 
landsindsamlingens kontonr. 3001 0000728020 med tydelig angivelse af område, eks. ”Skjern” på 
indbetalingen. 
 

Indsamlingstidsrum 
Kræftens Bekæmpelse har tilladelse til at samle ind i tidsrummet 10.00 – 18.00 den 29. marts 2020. 
Det er op til jer selv, hvornår indsamlingen skal foregå i jeres område inden for dette tidsrum. 
Indsamlingen skal dog være afsluttet kl 18.00. 
 

Indsamling på stationer 
Der må samles ind foran og på stationer, men ikke i tog og busser. Der ligger tilladelser fra DSB og 
Arriva i SAM, som indsamlere skal have med på ruten og kunne fremvise, hvis de bliver spurgt. 
 

Indsamling på plejehjem og hospice 
Indsamling på plejehjem må kun ske efter forudgående aftale. 
Vi samler ikke ind på hospice. 
 

Redskaber 
Evaluering 
Landsindsamlingen justeres, udvikles og forbedres fra år til år med input fra indsamlingsledere og 
indsamlere. Umiddelbart efter landsindsamlingen sender landskontoret et evalueringsskema til 
kampagneledere og de indsamlere, der er registreret i SAM. Evalueringsskemaet sendes pr. e-mail. 
Tilbagemeldingerne bliver brugt til at udvikle og forbedre indsamlingen. 
Du kan få tilsendt evalueringen fra indsamlere i dit lokalområde, så du kan se, hvad dine indsamlere 
har svaret. Send en mail til landsindsamling@cancer.dk, hvis du ønsker en evaluering af dit område. 
 
Du er velkommen til at lave din egen evaluering, hvis dine indsamlere ikke er registreret i SAM. 
Denne evaluering er til eget brug og skal ikke sendes til landskontoret. 
 

Facebook 
Der findes en facebook-gruppe for indsamlingsledere ved Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. I 
gruppen kan man udveksle erfaringer, få hjælp til sine spørgsmål og give gode råd. Landskontoret 
deler også information og starter ideudvekslinger i gruppen. 
Gruppen hedder ”Indsamlingsledere ved Kræftens Bekæmpelses landsindsamling”. 

 
Du skal have/oprette en profil på Facebook og anmode om medlemskab af gruppen. 
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Indsamling.dk 
Landsindsamlingens hjemmeside er www.indsamling.dk. Her ligger information om 
indsamlingsdagen, grafik over fordelingen af de indsamlede midler, resultater m.v. Det er også her 
indsamlere kan tilmelde sig indsamlingen i et specifikt område. Indsamlerne skrives direkte i SAM, 
når de tilmelder sig. Du modtager en besked pr. e-mail, når nye indsamlere har tilmeldt sig. 
 

RUT - Planlægning af ruter 
Alle indsamlere, der møder op på indsamlingsdagen, skal have en rute. Med vores online rutesystem 
RUT, kan du planlægge ruterne og printe kort. Der findes sandsynligvis allerede ruter i RUT fra 
tidligere kampagneledere. Gennemgå ruterne for at sikre, at de dækker dit område optimalt og ikke 
overlapper hinanden. 
RUT findes på adressen http://rut.praqma.net. Du kan finde en guide til RUT i SAM under 
Dokumenter -> Vejledninger. Du er også velkommen til at kontakte landskontoret på 
landsindsamling@cancer.dk eller tlf. 35 25 75 03. 
 

SAM – online værktøj til landsindsamlingen 
Kræftens Bekæmpelse har udviklet værktøjet SAM, som vi anbefaler, at du bruger, når du organiserer 
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 hverve- og 
indsamlermaterialer. 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: sam.cancer.dk 
I Dokumenter -> Vejledninger finder du skriftlige vejledninger til SAM. 
 
Der findes også video-guides til både SAM og RUT, der guider dig gennem forskellige emner i de to 
systemer og viser, hvordan du skal gøre. Du finder dem under fanen Videoguides. Er der brug for 
yderligere hjælp, er du altid velkommen til at kontakte landsindskontoret pr. email eller telefon. 
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Tjekliste til indsamlingslederen 
Du kan bruge nedenstående som en huskeliste til årets indsamling. 
 

Forberedelse 

 Tilmelde kampagneleder og eventuelt distriktsleder(e). Gøres via SAM. 

 Tilmelde dig selv, distriktsledere og eventuelle hjælpere til et kampagnestartmøde. 

 Finde sted til udlevering og aflevering af indsamlingsbøtter. 

 Angive udleverings- og afleveringssted i SAM. 

 Indgå aftale med lokal bank om at modtage indsamlingsbøtterne til optælling. 

 Bestille hverve- og indsamlingsmateriale i SAM (gerne inden 6. februar 2020 via SAM). 

 Kontakte lokale potentielle sponsorer for sponsering af eks. forplejning 

 Lave ruter til indsamlerne – evt. ved hjælp af RUT. 

 På rutekortet skrives kontaktoplysninger på den lokale indsamlingsleder, samt hvor og 
hvornår indsamlingsbøtten skal afleveres efter endt indsamling. 

 Evt. notere rutenummer ud for de tilmeldte indsamlere i SAM. 

 Finde hjælpere, der kan give en hånd med det praktiske på selve indsamlingsdagen. 

 Planlægge indsamlingsdagen i overordnede træk. 
 

Hverve indsamlere 

 Kontakte sidste års indsamlere/tidligere indsamlere via telefon og e-mail (kan gøres via 
SAM). 

 Sætte hverveplakater op. 

 Sende pressemeddelelse om landsindsamlingen til lokale medier. 

 Dele opfordringen om at blive indsamler via sociale medier. 
 

Lige op til indsamlingsdagen 

 Printe bøttelabels 

 Printe rutekort 

 Printe indsamlerlisten fra SAM til at registrere fremmødte indsamlere på 

 Printe diplomer til indsamlere (findes i SAM) 

 Klargøre indsamlermateriale – taske, bøtte med bøttelabels og MobilePay-labels, 
husstandsfoldere, girokort, indsamlervejledning, forplejning 

 Gennemtænke hvordan indsamlerne på den mest smidige måde modtager sit materiale og 
bliver registreret 
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På selve indsamlingsdagen 

 Gøre indsamlingsstedet klar med plakater og indsamlermateriale stilles frem 

 Stille forplejning frem til indsamlerne 

 Registrere fremmødte indsamlere - evt. på indsamlerlisten 

 Udlevere ruter og indsamlermateriale 

 Sikre at alle bøtter er kommet retur ved endt indsamling 

 Tælle kontanter op 

 Indtelefonere det indsamlede beløb til Kræftens Bekæmpelse på telefon 35 25 75 00. 

 Indsæt de indsamlede kontanter i banken på konto 3001 0000728020 
 

Efter indsamlingen 

 Tak alle indsamlere, der var ude at samle ind, evt. med besked om hvor meget de samlede 
ind 

 Indsend afregningsblanket snarest efter indsamlingsdagen, dog senest den 30. april 2020 

 

Hvad skal jeg huske til udleveringsstederne? 
 

Materialer på dagen 

 Plakater med tak til indsamlerne og gode råd 

 Indsamlerlister 

 Bøttelabels (kan udfyldes/printes på forhånd). Husk også ekstra bøttelabels. 

 Lokale MobilePay-mærkater. 

 Printede ruter 

 Evt. oversigt over ruterne i området. 

 Eventuelt diplomer til indsamlere. 

 Diplomer til sponsorer, så de bliver omtalt på dagen 

 Plakater med gode råd til dagen og tak til indsamlerne hænges op. 

 Vis Flaget-vimpler og tuscher lægges frem 

 
 

Indsamlerne registreres 

 Indsamlerne registreres på en indsamlerliste  

 Alle indsamlere tildeles en rute.  
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 Ikke-tilmeldte indsamlere registreres. 

 
Hver indsamler får udleveret: 

 Indsamlertaske 

 Indsamlingsbøtte med udfyldt bøttelabel og lokal MobilePay-mærkat på forsiden 

 Husstandsfoldere, der svarer til det antal husstande, der er på den enkelte rute 

 Girokort til husstande, hvor der ikke er nogen hjemme, ca. halvdelen af husstandene 

 Rutekort 

 Eventuelt sponseret forplejning til turen 

 Indsamlervejledning udleveres i hånden på indsamlerne 
 

Hvad skal indsamlerne vide? 

 Husstandsfolderen bør gives til ALLE husstande på ruten, som en ”kvittering” til bidragsydere 
og information om hvad Kræftens Bekæmpelse bruger pengene til. 

 Hvis der ikke er nogen hjemme, afleveres husstandsfolderen og girokort i postkasse. 
- Husstandsfolderen skal HELT ind i postkassen. I opgange afleveres husstandsfoldere og 

girokort i postkasserne nederst i opgangen. 
- Der må IKKE lægges husstandsfoldere på dørmåtter. 
- Kun husstande der er nævnt på rutekortet skal besøges. Gør opmærksom på om det er 

lige, ulige eller alle husnumre, der skal besøges. 

 Hvor og hvornår indsamlingsbøtten senest skal afleveres efter indsamlingen. 

 I indsamlervejledningen findes der yderligere oplysninger til indsamleren fx med oversigt 
over, hvad pengene går til. 

 
 

Optælling 

 Bøtterne registreres af indsamlingslederen, når indsamlerne kommer tilbage med dem. 

 Bøtternes indhold tælles op. 

 Indsamler navn og/eller rute, samt beløb registreres. 

 Skriv eventuelt et diplom til indsamlerne (hentes og printes via sam.cancer.dk). 

 Beløbet for hele området indsættes samlet i banken. Pengene indsættes på Danske Bank 
konto 3001 0000728020. Ved overførslen anføres områdets navn, eks. ”Skjern” 
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Kalender 
Kampagnelederens kalender 
En oversigt til dig i kortform – lige til at hænge op på opslagstavlen eller køleskabet. 
 

Oktober/november 
Tilmeld dig landsindsamlingen (i SAM eller på tlf. 3525 7503) 
Tilmeld dig kampagnestartmøde (i SAM eller på tlf. 3525 7503) 
 

December 
 Send julehilsen til dine indsamlere 
 

Januar 
Kampagnestartmøde 
Bestil indsamlings- og hvervemateriale 
Aktiver dine distriktsledere i SAM og/eller tilføj nye distriktsledere 
Indgå aftale med en bank 
 

Februar 
Indtast udleveringstidspunkt og -sted i SAM 
Tag kontakt til tidligere indsamlere 
Find sted for udlevering af indsamlingsmateriale 
Tid til hvervning: Plakater, lokale pressemeddelelser, opfordring på sociale medier 
 

Marts 
Aftal evt. forplejning til indsamlingsdagen 
Evt. opdatere ruter i RUT 
Tjek, at du har modtaget de materialer, du har brug for 
Tjek, at alle indsamlere er kontaktet og kender udleveringstid og –sted 
 

Lige før indsamlingsdagen 
Klargør indsamlingsmaterialer 
Klargør indsamlingssted 
Print ruter, bøttelabels og indsamlerlister 
 

Indsamlingsdagen og umiddelbart efter 
Ring resultatet ind til landskontoret på tlf. 3525 7500 
Overfør ét samlet beløb til Danske Bank, konto 3001 0000728020 mrk. f.eks. ”Skjern” 
Tak dine indsamlere eks. via mail eller sms fra SAM 
Indsend afregningsblanket til landsindsamling@cancer.dk 


