
 

Presseinvitation,  

Den 16. november 2015 

 

 

Velgørende tennis-event på Frederiksberg:  

 

Caroline Wozniacki spiller med anbragte børn 

Den internationale tennis-stjerne Caroline Wozniacki indtager KB's baner 

sammen med 22 anbragte børn, der bor i familiepleje og på institution. 
  

Det sker ved en stor, velgørende tennis-event, hvor også Hendes Kongelige 

Højhed Kronprinsesse Mary deltager. 

 

Tennis-eventen er arrangeret af Carolines danske sponsor, e-Boks, og hjælpe-

organisationen Børnehjælpsdagen, som Kronprinsessen er protektor for. 

  

DATO: 24. november 2015 

STED: KB Tennis, 2000 Frederiksberg 

TID: 12:00-16:00 

 

  

Det er muligt for pressen at komme med ind i tennishallen og dække eventen i 

tidsrummet ca. kl. 13:00 til ca. 13:15. Se program længere nede. 

Akkreditering skal ske til Børnehjælpsdagens pressechef senest mandag den 

23. november 2015, kl. 12:00. Se kontaktinfo længere nede. 

 

Formålet med tennis-eventen er at inspirere de anbragte børn til mere fysisk aktivitet i 

hverdagen – og herunder at øge motivationen hos de børn, som allerede har udvist en 

begyndende interesse for tennissporten.  

 

Alle de unge deltagere får et unikt indblik i, hvad det vil sige at være en verdensstjerne 

inden for en sportsgren. I den forbindelse vil mødet med Caroline også være et positivt 

bidrag til børnenes selvopfattelse og selvværd. 

  

I løbet af arrangementet kommer alle børn, der er i alderen 8-16 år, til at spille 

med/mod Caroline – ligesom børnene får rig mulighed for at hilse på Kronprinsessen. 



Caroline er en sund rollemodel 

Samarbejdet med Børnehjælpsdagen er helt nyt for både Caroline Wozniacki og e-Boks. 

Adm. direktør i e-Boks Henrik Andersen udtaler: 

"Vi har længe haft et ønske om at lave et arrangement som kom andre til gode. 

Sammen med Caroline Wozniacki er valget faldet på Børnehjælpsdagen, og vi synes, 

det er et godt match. Vi håber, at vi sammen med en verdensstjerne som Caroline kan 

være med til at glæde denne gruppe udsatte børn og unge med en oplevelse ud over 

det sædvanlige".   

Fra Carolines side har det været et stort ønske at stille op for Børnehjælpsdagen, og 

hun ser meget frem til at møde de 22 børn, der deltager i tennis-eventen. Caroline 

Wozniacki udtaler: 

"Jeg er vokset op i en familie, hvor sport var en stor del af vores liv, og jeg lærte fra 

ganske ung vigtigheden af at være aktiv. Derfor er jeg rigtig glad for at deltage i dette 

tennisevent for anbragte børn i Danmark sammen med min danske sponsor e-Boks og 

Børnehjælpsdagen. Mit mål med dagen er at sprede glæde blandt disse børn og unge 

og forhåbentlig inspirere dem til et mere aktivt fritidsliv – og så håber jeg, at de synes, 

at det er sjovt at spille tennis og måske får lyst til at fortsætte med det".   

Hos Børnehjælpsdagen er der også stor begejstring for samarbejdet, fordi gode 

rollemodeller generelt kan have stor betydning for børnenes valg i fremtiden. Adm. 

direktør i Børnehjælpsdagen, Ina Thorndahl, udtaler: 

"Anbragte børn har brug for sunde og gode rollemodeller, der kan inspirere dem til en 

mere aktiv hverdag. Derfor er det helt fantastisk, at en verdensstjerne som Caroline 

Wozniacki vil dele ud af sine erfaringer og tage børnene med ud på tennisbanen. Vi er 

med andre ord meget taknemmelige for det bidrag, som både Caroline og hendes 

sponsor, e-Boks, yder – det er en meget konkret, nærværende og relevant støtte til de 

anbragte børn, der generelt mangler positive erfaringer med fysisk aktivitet". 

 

Kort om Børnehjælpsdagen  

Børnehjælpsdagen støtter anbragte børn og udsatte unge over hele landet. Mange af 

disse børn har ikke haft en god start på livet. Det bevirker ofte, at de heller ikke har 

sunde og aktive vaner med sig hjemmefra. 

  

Et fokusområde for den danske hjælpeorganisation er derfor at introducere børnene til 

fysiske aktiviteter og inspirere dem til et mere aktivt fritidsliv. I sidste ende er målet at 

styrke børnene – både på et fysisk og mentalt plan –, så de står stærkere som voksne. 

 

Aktuelt er cirka 12.000 børn anbragt uden for hjemmet i Danmark.  

 

 

Læs mere Børnehjælpsdagen på www.bhd.dk 

Læs mere Caroline Wozniacki på www.carolinewozniacki.com 

Læs mere om e-Boks på www.e-boks.com 

 

 

 

 

http://www.bhd.dk/
http://www.carolinewozniacki.com/
http://www.e-boks.com/


TENNIS-EVENT DEN 24. NOVEMBER 2015 

CAROLINE WOZNIACKI SPILLER MED ANBRAGTE BØRN 

 

 

PROGRAM FOR BØRNENE 

12:00: Velkomst, opvarmning og træning starter. 

12:30: Børnene spiller med/mod Caroline og hjælpetrænere. 

13:00: H.K.H. Kronprinsesse Mary ankommer og overværer eventen. 

14:00: H.K.H. Kronprinsesse Mary forlader eventen. Forsat spil med Caroline. 

14:30: Børnene får autografer og får taget billeder sammen med Caroline. 

15:00: Afrunding i KB's cafe, hvor børnene får lidt mad og drikke. 

 

PROGRAM UNDER PRESSENS DELTAGELSE, KL. CA. 13:00-13:15 

 H.K.H. Kronprinsesse Mary bydes velkommen på rød løber af Børnehjælpsdagens 

adm. direktør, Ina Thorndahl, og e-Boks' adm. direktør, Henrik Andersen (ext.). 

 Kronprinsessen modtager buket af 10-årige Esther, der bor i familiepleje (ext.). 

 Kronprinsessen hilser på børnene og Caroline Wozniacki inde i tennishallen (int.). 

 Fællesbillede på tennisbanen med Kronprinsessen, Caroline og børnene (int.). 

 Kronprinsessen overværer Caroline spille med to drenge, 16-årige Tobias og 13-

årige Nicolai, der begge bor på institution. De øvrige børn spiller samtidig på de 

andre baner med hjælpetrænere (int.). 

 Herefter bedes pressen forlade tennishallen. 

  

BEMÆRKNINGER TIL PRESSEN: 

 Pressen skal vælge enten at stå udenfor og dække ankomst/afgang eller stå 

indenfor og dække eventen i tennishallen. 

 Pressen, der dækker eventen i tennishallen, bliver hentet ude foran hallen kl. ca. 

12:40 og skal være på plads indendørs kl. 12:50 efter anvisning. Det er ikke muligt 

for pressen at komme ind efter dette tidspunkt. 

 Børnehjælpsdagen vil sikre, at kun børn med fototilladelser (cirka 16 stk.) vil være 

til stede i området, hvor pressen må fotografere. Disse børn med fototilladelser vil 

bære blå badges – synligt på tøjet. Børn, der bærer hvide badges, må ikke 

fotograferes, da de ikke har fototilladelser. 

 Fotos af de anbragte børn må kun anvendes til omtale af den aktuelle tennis-event, 

ikke til anden generel omtale af anbragte børn i Danmark. 

 

 

  

For akkreditering til tennis-eventen og 

yderligere information, kontakt venligst: 

 

Sylvia Emilia Blazejowski 

Pressechef 

Børnehjælpsdagen 

D: 3530 9310 M: 2682 8923 

sb@bhd.dk – www.bhd.dk 

 For kontakt til e-Boks og  

Caroline Wozniacki, kontakt venligst: 

 

Susanne Søndahl Wolff 

Kommunikationsdirektør 

e-Boks A/S 

M: 2382 1314  

ssw@e-boks.dk – www.e-boks.com 

 

 

mailto:sb@bhd.dk
http://www.bhd.dk/
mailto:ssw@e-boks.dk
http://www.e-boks.com/

