
Sæt gang i et helt nyt familieløbskoncept og bliv en af hverdagens helte!

Hvad er Nissehelteløbet?
Nissehelteløbet er et løb for hele familien! Som til et hvert andet løb startes der ud med lidt fællesopvarmning inden starten 
går. Distancen lyder på 1-3 km alt efter, hvad den pågældende arrangør vælger for en rute. Til løbet vil alle få uddelt løbenumre, 
heltekapper og masker, således at hele familien kan løbe af sted som vaskeægte superhelte. 

Alle superhelte vil desuden blive udfordret langs ruten og skal f.eks. løbe 20 meter baglæns, hoppe 10 meter frem m.m. Når 
målstregen krydses, er der også fine diplomer til alle de seje nissehelteløbere. Løbet arrangeres til fordel for Legeheltene, der har 
deres daglige gang på landets børneafdelinger.

Giv alle børn mulighed for at lege og udvikle sig
Alle børn skal have mulighed for at lege og bevæge sig – også de som befinder sig på hospitalet i kortere eller længere period-
er. Nissehelteløbet skal derfor inspirere til mere leg og bevægelse blandt både børn og voksne, men samtidig også sætte fokus 
på Legeheltenes arbejde ude på de danske børneafdelinger. Igennem løbet skal børnene finde glæde ved at gøre en forskel for 
andre børn, der ikke nødvendigvis har de samme muligheder. 

Prisen for deltagelse pr. barn er 100 kr. og ud af deltagergebyret, går 10 kr. til den lokale arrangør og 90 kr. til Børneulykkesfonden 
og Legeheltene. Med Nissehelteløbet sigter vi efter at slippe alle hverdagens helte løs i legehelteuniverset og give børnene og 
deres familier en god og sjov oplevelse, som både kommer dem og andre til gode.

Vil du være dagens helt?
Hvad med at blive den lokale helt blandt børn og voksne? Børneulykkesfonden giver nu dig muligheden for at afholde Nissehelteløb 
i din by! Hvad end det er i samarbejde med løbeklubben, den lokale idrætsforening eller en helt tredje part, vil et ægte Nissehel-
teløb helt sikkert skabe begejstring og god energi blandt både børn og voksne i lokalsamfundet.

Dit engagement gør en kæmpe forskel!
Ved at arrangere dit eget Nissehelteløb er du samtidig med til at støtte et godt formål. Overskuddet fra løbet går ubeskåret til 
Børneulykkesfonden og Legeheltene, som gerne skal være at finde på alle danske børneafdelinger inden for de næste par år. Det 
er gratis for medlemmer af ConnectSport og ikke medlemmer betaler kr. 10.000 ex. Moms, der går til Børneulykkesfonden for at 
få arrangementet til deres by. Læs mere og få løbet til dit center her: www.legehelteløbet.dk. Ved tilmelding skal du notere, at du 
er medlem af ConnectSport.

Vi glæder os til at høre fra dig



Nissehelteløbet
Når du har tilmeldt dig som lokal arrangør, er du klar til det store løb.

Op til arrangementet får du:
Tilmeldingssystem til den enkelte deltager på dagen (gratis og uden gebyr).
Elektronisk markedsføringskit, poster, flyers, web layout.
Poster til Markedsføring af arrangementet.

På dagen for arrangementet får du:

Heltekapper til alle deltagere                             Heltebriller til alle deltagere                      Diplomer til alle deltagere                                 

Hohoho, sejt gået!
Du har nu gennemført Julehelteløbet på vaskeægte heltemanér.

Vi håber, at du har ha� det sjovt, og vi er glade for, at du
valgte at stø�e Legeheltene.

Du har i dag været med �l at gøre en forskel for de 60.000 børn,
der årligt bliver indlagt på de danske børneafdelinger.

Tusind tak og rigtig glædelig jul!

DIPLOM

Alle indsamlede penge går �l Børneulykkesfonden og Legeheltene.


