
Julehelteløbet 2019
– Hjælp indlagte børn med årets hyggeligste løbskoncept

Et løb for skoler og institutioner landet over.
Løbet handler om at være aktiv, have det sjovt 

og gøre en forskel for andre.

FORÆLDREFOLDERPraktisk info

Alle donationer skal være indbetalt senest fredag d. 6. december 2019. Efter 
løbet offentliggøres, hvor mange penge eleverne i fællesskab har samlet ind. 
Børnene får herefter et flot diplom for et veludført Julehelteløb. 

Når Julehelteløbet er afsluttet, indsamles sponsorbidragene. Alle indsamlede 
midler fra Julehelteløbet går ubeskåret til Legeheltene. 

Børneulykkesfonden ønsker dit barn en god juleløbetur og takker for støtten!

Læs mere om Julehelteløbet på www.julehelteløbet.dk 
 
Ønsker I at vide mere om Legeheltenes arbejde på de danske børneafdelinger, kan 
informationer findes hér: www.legeheltene.dk



Kære forældre

Julen er en tid, hvor vi gør ekstra meget for andre. Og i år har jeres 
barns klasse/institution/SFO dedikeret sig til at blive vaskeægte 
julehelte! På med kappen, masken og nissehuen – sammen løber vi 
og samler ind til indlagte børn i Danmark.

Julehelteløbet fra Børneulykkesfonden er et velgørenhedsløb, hvor børnene 
løber for en god sag: Legeheltene, som skaber mere aktiv leg og bevægelse 
for indlagte børn i Danmark. Legeheltene skaber et frirum for indlagte børn, 
hvor omdrejningspunktet er leg og bevægelse, og hvor sygdom træder i bag-
grunden for en stund.

Hvordan foregår Julehelteløbet?
Til et Julehelteløb skal børn i skoler, institutioner, 
SFO’er og fritidsklubber i alderen 4 til 10 år, ud og 
løbe for en god sag. Løberuten og -distancen 
fastlægges af den enkelte arrangør, så den er til-
passet børnene. Forinden får skolen tilsendt røde 
og grønne heltekapper og -masker, så julestemningen 
er helt i top. Selve løbet starter med juleopvarmning, 
og på løbeturen skal børnene lave forskellige juleinspirerede aktiviteter, der 
blandt andet er med til at styrke børnenes motoriske evner og lære børnene 
om glæden ved at være aktiv og samtidig hjælpe andre. Fokus er på julesjov, 
bevægelse, frisk luft og at gøre en forskel for andre.

Sådan støtter I børnenes indsamling 

1. Julehelteløbet er et velgørenhedsløb, hvor forældre, mostre, onkler, naboer, 
venner og andre kan støtte børnenes indsamling som Julekuglesponsor. 

2. Sponsorerne skriver deres bidrag på det udleverede sponsorark, som 
børnene får med sig hjem. Donationen overføres på et unikt MobilePay-num-
mer, som fremgår af sponsorarket.

3. I skolen/institutionen noterer børnene navnet på donationen på de runde 
julekugle-klistermærker, som sættes på klassens Indsamlingstræ. Så kan alle 
se, at hele gruppen står sammen om at skabe mere aktiv leg og bevægelse for 
indlagte børn. (OBS: det er ikke tanken, at beløbet på donationen fremgår af 
julekuglen – kun på sponsorarket.).

Psst... 
husk gerne nissehuen hjemmefra


