
 
 
 
 

Trondheim, 31. januar 2007 
 
Krafttak mot kreft 2007 
 
Kreftforeningen er en av Norges største frivillige organisasjoner. Vårt arbeid finansieres av 
gaver fra privatpersoner og bedrifter, og vi mottar ingen offentlige midler. Den innsatsen som 
legges ned fra ildsjeler rundt omkring er helt avgjørende for å opprettholde vårt arbeid.  
I Norge lever 174 000 mennesker som har eller har hatt kreft. Alle har som mål å komme til 
en ”normal” tilværelse så raskt som mulig. Ikke alle klarer det uten hjelp, og av de som 
trenger hjelp er det ikke alle som får det. Pengene fra årets Krafttak mot kreft skal gå til 
rehabilitering. Kreftforeningen ønsker at alle skal ha et best mulig liv i og etter sin 
kreftsykdom. Gjennom årets krafttak vil vi derfor arbeide for at det blir et best mulig 
rehabiliteringstilbud for alle kreftpasienter i alle helseregioner i Norge. 
 
Årets Krafttak mot kreft gjennomføres i tidsrommet 3. - 10. mars, og de innsamlede midlene 
vil altså gå til rehabilitering for kreftpasienter. Det vil foregå innsamling med bøsser over hele 
landet. 
Et viktig element i aksjonen er samarbeidet med radiokanalen P4 om en konsertturné til seks 
byer. Vi vil arrangere konsert i Bergen, Trondheim, Tromsø, Sandefjord, Drammen og 
Kristiansand.  Denne turneen og bøsseaksjonen vil få bred dekning på P4 og i andre media, 
noe vi håper vil øke oppmerksomheten til innsamlingen/tema.. 
   
For å gjennomføre en bøsseinnsamling er vi avhengige av samarbeid med andre 
organisasjoner/foreninger/lag.  Det er viktig for oss at våre samarbeidspartnere har 
troverdighet og lett kan identifisere seg med formålet for aksjonen.  
Vi trenger hjelp til å organisere en innsamling rundt omkring Trondheim, og håper at 
Idrettkretsen kan bidra på dette.  
 
Hva om vi oppfordrer de ulike lagene rundt omkring i byen til å ”droppe” ei treningsøkt, og 
”løpe” med bøsser i nærområdet istedenfor? Dette er enkelt å organisere! Og krever kun 2 
timers innsats… 
Jeg har innhentet tillatelse til å benytte håndballproffen Christian Berge (som selv har vært 
rammet av kreft, og kjempet seg tilbake) til å profilere/selge inn dette hos de ulike lagene 
gjennom et brev: ”Gi to timer til kreftsaken!” 
 
Og sist men ikke minst; de er da med på årets viktigste dugnad! 
 
Vi håper at dette kan være av interesse, og at vi lykkes med å få til et slikt samarbeid rundt 
årets aksjon! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Kreftforeningen 
 
v/Arild Domaas     mobil: 909 30 709  
Rådgiver      E-post: arild.domaas@kreftforeningen.no 
Seksjon Midt-Norge 


