
 

 
 
Trøndelag mot kreft – bli med på Krafttak mot kreft 2021 
 
I uke 10 (8. – 14. mars) foregår Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon Krafttak mot kreft. 
Siden starten i 2006 har det blitt samlet inn mer enn 360 millioner kroner som har gått til forskning og viktige 
tiltak i kreftsaken. 
I år vil 35000 nordmenn få en kreftdiagnose. Heldigvis overlever 3 av 4, men sjansen for å gjøre det avhenger av 
hvilken diagnose du får. Noen kreftformer har 90 % overlevelse, mens andre har 90 % dødelighet. Det er disse 
kreftformene som få overlever vi samler inn penger til i år, slik at de som rammes av en slik diagnose i framtiden 
kan møte sykdommen med bedre odds enn de gjør i dag. 
 
Den pågående pandemien hindrer bøssebærerne å gå fra hus til hus og samle inn penger. Det gjør at aksjonsuken 
i år må gjennomføres på en annerledes måte enn tidligere.  
Kreft tar ikke pause under pandemien, derfor vil Kreftforeningen i Trøndelag samarbeide med Trønder-TV og 
Evento i aksjonsuken. I perioden 8. – 14. mars vil det daglig bli sendt halvtimes program på Trønder-TV, hvor det 
blir reportasjer og filmer relatert til temaet. Programmet vil bli tilgjengelig for alle lokale mediehus slik at disse 
også kan bli med på dugnaden om de ønsker det. 
 
Søndag 14. mars blir det en direktesending på kanalen. Sendingen ledes av Mona Grudt og Marvin Wiseth som 
programverter med kulturelle innslag av kortreiste dyktige artister som støtter opp om årets aksjon. Her blir det 
intervjuer, innslag, samtaler med også fokus på hvor mye som er innsamlet totalt sett. 
 
For å få realisert programmene i uke 10 og direktesendingen 14. mars har vi behov for hjelp til 
Kreftforeningens aksjon med å finansiere hele programpakken.  
 
Det er i den forbindelse Dere kontaktes og er ønsket som samarbeidspartner. Firma/aktører som bidrar vil bli 
profilert med logo rundt alle sendinger i aksjonsuken, og samtidig behørig omtalt i direktesendingen. 
 
Tre nivåer å velge i som støttespiller til aksjonen: 
Gull –  
Logo vist hele uke 10 i forbindelse med sendingene + eget innslag som samarbeidspartner. 
Og i tillegg 4 uker fri reklamevisning på tv-kanalen! Kr 50.000,- eks. mva. 
Sølv –  
Logo vist hele uke 10 i forbindelse med sendingene og omtaler under sending. 
Og i tillegg 2 uker fri reklamevisning på tv-kanalen! *Kr 25.000,- eks. mva. 
Bronse –  
Logo vist i forbindelse med hovedsendingen søndag 14. mars. 
Og i tillegg 1 uker fri reklamevisning på tv-kanalen! *Kr 10.000,- eks. mva. 
 
Ønsker deres firma ikke å være en samarbeidspartner for TV-sendingen, er det selvfølgelig fullt 
mulig å bidra til aksjonen med det beløp dere selv ønsker. Alt hjelper og blir satt meget stor pris på! 
https://innsamling.kreftforeningen.no/15653 
 
Siden 12. mars 2020 har veldig mange næringsaktører ikke fått gjennomført sine planlagte 
konferanser, kick off , julebord eller reiser i inn- og utland hvor budsjettposter har «stått stille», nesten urørt, i 
2020 på grunn av hjemmekontor, og en helt annen driftsmodell. 
Derfor håper vi deres firma ønsker å bidra slik at innsamlingen i Trøndelag skal lykkes i 2021 også. 

Har du spørsmål om aksjonen, kan Petter Spolén i Kreftforeningen kontaktes på tlf: 93080263 eller på E-post: 
petter.spolen@kreftforeningen.no    

                             

Hilsen  
Rolf Teigen 
 
 

  


