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STAFET FOR LIVET KOMMER TIL 
BILLUND…. 
 
STAFET FOR LIVET ER ET DØGN, HVOR VI SÆTTER FOKUS PÅ 
KRÆFTSAGEN, KÆMPER SAMMEN OG FEJRER LIVET.  
 
DET ER EN ANLEDNING TIL AT MINDES DEM, DER TABTE KAMPEN MOD 
KRÆFT, OG GIVE HÅB TIL DEM, DER KÆMPER. STAFET FOR LIVET ER 
FÆLLESSKAB, OPLYSNING OG INDSAMLING I KAMPEN MOD KRÆFT. 
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 En mand startede det hele 
 

 

 

Kræftlægen Gordy Klatt ønskede at gøre en forskel for de mange patienter og 

pårørende, han mødte gennem sit arbejde. 

 

Derfor lånte han i 1985 det lokale atletikstadion i byen Tacoma i det vestlige USA. 

Gordy Klatt løb selv i 24 timer på banen, og undervejs donerede hans venner, 

patienter og samarbejdspartnere penge for at løbe med ham. I alt indsamlede de 

fremmødte cirka 150.000 kr. 

 

Arrangementet blev startskuddet til det, vi i dag kender som Stafet For Livet. 

 

I 2012 deltog fire millioner personer i Stafet For Livet i over 20 lande – blandt 

andet Japan, Alaska, USA, Australien, Sydafrika, Danmark og Honduras. Der 

samles ca. 400 millioner dollars sammen om året på verdensplan til kampen mod 

kræft.  
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• Åbningsceremoni – velkomst 

 

• Stafetten startes 

 

• Fighterne går den første runde på 

banen, fighterrunden 

 

• Holdstafetten sættes i gang. Alle hold 

har som minimum én deltager på 

banen hele døgnet. 

 

• Stort underholdnings/aktivitets program 

under hele stafetten 

 

 

 

• Når mørket falder på, samles alle til 

lysceremonien. 

 

• Stafetten varer i 24 timer, for at 

symbolisere, at kræftpatienter kæmper 

med sygdommen hele døgnet 

 

• Alle samles til afslutningsceremonien 

og fejrer fællesskab og sammenholdet. 

 

 

 

For alle som vil være med til at fejre livet og kæmpe mod kræft 
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• Som Fighter er du æresgæst ved 

stafetten. En fighter er enten ramt 

af kræft, eller har tidligere været 

det.  

 

• Du er altid velkommen på stafetten 

- også selvom du ikke har overskud 

til at deltage hele døgnet. 

 

• Fighterne går den første runde på 

banen – figtherrunden 
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• Finde sponsorer, som vil støtte dit 

hold med et beløb for hver runde, 

der bliver gået på banen. 

 

• Få nogle sponsorer til at matche 

det beløb som dit hold samler ind. 

 

• Aktiviteter på stafetten, f.eks. 

sømbod, flødebollekast, salg af 

armbånd og meget andet…. 

 

 

Kun fantasien sætter grænser! 
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I kan gå eller løbe eller hvad i ellers 

finder på 

 

Det gælder ikke om at komme først, 

men om at gøre en aktiv indsats for at 

bekæmpe kræft 

 

I bestemmer selv hvor mange i vil 

have på holdet, der skal bare hele 

tiden være én deltager i gang under 

hele stafetten 

 

Det koster 100 kr. for voksne og 50 kr. 

for børn og unge under 18 
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• Ved mørkets frembrud samles alle 

til lysceremonien, hvor vi mindes  

de personer, som tabte kampen 

mod kræft og støtter de personer, 

der stadig kæmper. 

 

• Det koster 50 kr. at tænde et lys og 

støtten går til Kræftens 

Bekæmpelses arbejde for 

forskning, forebyggelse og 

patientstøtte. 

 

• På hver lyspose kan du skrive et 

navn og en hilsen til en person, du 

gerne vil mindes eller støtte i 

kampen mod kræft. 
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PROGRAM 
 

FIGHTERRUNDE M/LEGOLAND – BILLUND GARDEN 
 

FIGHTERTELT 
MUSIK + UNDERHOLDNING 

LYSCEREMONI 
NATBANKO 
TOMBOLA 
AUKTION 

SPEJDERAKTIVITETER 
STAFETMENU 

OG MEGET MERE…. 
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Der var et pilotprojekt på Stafet 

For Livet i Danmark i 2006 

 

2007 var der 5 stafetter 

 

16 stafetter i 2012 

25 i 2013, 37 i 2014  

og mindst 50 i 2015! 
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Så meget samlede stafetterne 

ind i 2013 
 

 

 

 

6.960.189 kr. 

 

Holddeltagere 21.065 

 

Hold 733 

 

Fightere 1606 

 

Tændte lys 8193 
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VIL DU VIDE MERE? 
 
 

WWW.STAFETFORLIVET.DK/BILLUND 
 
 

MOBIL 2096 9494 – NIELS PEDERSEN 
 

MAIL: NIELS@KIKANA.DK 
 

FACEBOOK: WWW.FACEBOOK.COM/STAFETFORLIVET.BILLUND  

 
 
 

http://www.stafetforlivet.dk/billund
mailto:niels@kikana.dk
http://www.facebook.com/stafetforlivet.billund

