Campisterne har hjertet på rette sted
DK-CAMP har i år doneret 2 store checks til Hjerteforeningen
Hjerteforeningen fik for 3. år i træk overrakt 150.000 kroner, som er indsamlet på campingpladser
under DK-CAMP. Derudover blev der også overrakt en check på 85.363 kroner, som er de penge,
der er blevet indsamlet ved salg af Hjertesmykker ude på campingpladserne.
Samarbejdet med Hjerteforeningen begynder nu rigtigt at bære frugt. Der har været en masse god
omtale i Hjerteforeningens tidsskrifter, og samarbejdet med lokalforeningerne fungerer rigtig godt.
Både omkring Campus-dagen, hvor mange campingpladser havde valgt at få Hjerteforeningen ud
på pladsen for at foretage blodtryksmålinger og sundhedstest, og når det drejer sig om salget af
Hjerteforeningens smykker, har lokalforeningerne også ydet en stor støtte med udsendelse og
indsamling af Hjertesmykker.
I år er der overført indbetalinger for salg af hjertesmykker og indsamling fra Campus-dagen på knap
kr. 85.363. Sammen med Hjerteforeningen og de ansvarlige for Hjerteforeningens Lokalkomiteer
valgte vi, at der på Campusdagen 2010 skulle fokuseres på muligheden for at finde en Hjertesti nær
de enkelte campingpladser.
Mange pladser benyttede Campusdagen til at indvie pladsens private ”Campus Hjertesti”, og nogle
steder bliver det på sigt officielle Hjertestier, der kan benyttes af alle.
Der var i år stor opbakning fra Hjerteforeningens frivillige, som mødte op mange steder, bl.a. for at
måle blodtryk. Tre borgmestre var også mødt op for at deltage på dagen: Knud Christensen fra
Vesthimmerland, Horsens borgmester Jan Trøjborg og borgmester Kirsten Terkildsen fra
Hedensted.
Mere end 155 campingpladser valgte at støtte Elsk hjertet-kampagnen direkte ved at sælge
støttesmykker på deres campingplads. Smykkedisplayet, som var opstillet på de involverede
campingpladser, indeholdt 40 smykker - fordelt på armbånd og halskæder i henholdsvis ”guld” og
”sølv”. Aktiviteten var uden økonomisk risiko for den enkelte campingplads, da de smykker der
ikke blev solgt, frit kunne leveres retur til Hjerteforeningen.
Beløbet fra smykkesalget går ubeskåret til Hjerteforeningen og lægges sammen med det beløb, som
pladserne har samlet ind på Campusdagen og i forbindelse med andre aktiviteter i løbet af sæsonen.
Vi har nu registreret, at godt og vel 70 DK-CAMP pladser har anskaffet sig en hjertestarter gennem
foreningen. En hjertestarter på pladsen er i høj grad med til at skabe tryghed blandt campisterne
- Knap 325 af landets 484 campingpladser er medlemmer af vores organisation. Dermed har vi en
helt unik kontaktflade til mere end en kvart mio. danske campister, siger formanden for DK-CAMP,
Preben Christensen.
- Som organisation kan vi derfor være med til effektivt at støtte Hjerteforeningens arbejde og
dermed forskningen i hjerte- karsygdomme, og måske kan vi være med til at hjælpe nogle
mennesker til et sundere liv.
Ved DK-CAMPs landsgeneralforsamling i Odder modtog Hjerteforeningen v/Tim Boye Jensen og
Tove Hansen checken på de 150.000 kroner samt checken på 85.363 kroner med udtalt
taknemmelighed.

