
DIAMANTBANKO INDSAMLER 250.000 KRONER 
TIL FORDEL FOR RØDE KORS

”Vi er stolte og glade over, at vi indsamlede 250.000 kroner til Røde Kors til vores Diamantbanko på Kurhotel Skodsborg 
søndag den 10. maj 2015,” fortæller Mai Kappenberger, administrerende direktør på Kurhotel Skodsborg. 
”Vores gæster havde nogle underholdende timer, hvor de spillede traditionelt banko og hyggede sig, mens de heldige vandt 
luksuriøse præmier”. Kurhotel Skodsborg afholdt Diamantbanko sammen med juvelerfirmaet Hartmann’s.

DIAMANTBANKO VAR EN STOR SUCCÉS

Arrangementet var totalt udsolgt, og de heldige deltagere havde – udover et par festlige timer med 
bankopladerne - muligheden for at vinde præmier for over 150.000,-. Præmierne var blandt andet 
doneret af stjernerestauranterne Kong Hans og Formel B, Poul Stig, Giorgio Armani Beauté, Martin 
Asbæk Gallery, Icelandair samt selvfølgelig smykker fra Hartmann’s og ophold på Kurhotel Skodsborg.

RØDE KORS KLUB 10

Mai Kappenberger og Ulrik Hartmann, indehaver af Hartmann’s, indgår i Røde Kors’ ambassadør-
gruppe Røde Kors Klub 10, og alle indtægter fra Diamantbankoet går ubeskåret til Røde Kors og 
organisationens vigtige arbejde. Røde Kors udvælger hvert år ti kendte, stærke og entreprenante per-
sonligheder fra kultur- og erhvervslivet, som søsætter spændende, skæve og inspirerende projekter, 

der kan generere penge til Røde Kors’ hjælpearbejde.

Projekterne kan være større arrangementer som ovennævnte Diamantbanko, eller mindre projekter 
i det daglige, som Kurhotel Skodsborgs initiativ, hvor de donerer 10,- kroner til Røde Kors for hver 
flaske kildevand, der bliver solgt på kurhotellet. Røde Kors Klub 10 indsamlede 2.564.280 kroner i 

2014, og de ti nye ambassadører har tilsvarende store ambitioner for indsamlingen i 2015.

MERE INFORMATION

Kontakt Mai Kappenberger på 20 30 28 11 eller Ulrik Hartmann på 33 33 09 63 for at få yderligere 
informationer om Røde Kors Diamantbanko på Kurhotel Skodsborg.
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MERE OM KURHOTEL SKODSBORG

Kurhotel Skodsborg er et internationalt kurhotel baseret på enkle nordiske traditioner, hvor natur,  
historie og skønhed smelter sammen med viden, passion og innovation. Kurhotellet, der blev etableret i 
1898, ligger i Nordsjælland, mellem Øresund og skoven, direkte op til Dyrehaven, og kun 20 minutter 

i bil fra Københavns centrum.

Kurhotellets filosofi bygger på grundlæggeren læge Carl Ottosens principper om det sunde liv, og 
hotellets spaafdeling tilbyder unikke spa- og fitnessfaciliteter i bygninger designet af Henning Larsen 

Architects.

Find mere information på www.skodsborg.dk

MERE OM HARTMANN’S

Ulrik Hartmann er grundlæggeren af Hartmann’s Juveler. Forretningen åbnede i 1997 og ligger i Bred-
gade i indre København. Ulriks passion for diamanter startede for 28 år siden, da han arbejdede i 
auktionsbranchen, og hvor et utal af værdifulde smykker passerede hans hænder. Efter et årti hvor han 
opnåede solid viden og erfaring med faget, var Ulrik klar til at åbne sit eget. Hartmann’s er i dag en 
af Skandinaviens største diamantimportører, og handler direkte på diamantbørsen i Antwerpen og hos 

verdens største diamantmine – australske ”Argyle”.  

I de senere år har Ulrik delt ud af sin viden om diamanter i ”Go´ morgen Danmark” og ”Søndagsmagasinet”. 
Senest har DR2 produceret diamant dokumentaren “The Light of Beauty”, der er solgt til 15 lande.
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