
DE PRAKTISKE OPLYSNINGER
- KORT FORTALT
Hvor og hvornår? Vi går julemærkemarch søndag den 4. december 2016.
 Man kan vælge at gå eller løbe turen. 
 På midtersiderne kan du finde et startsted nær dig og se, hvad tid man starter. 
 Uanset hvad tid man starter, skal alle være i mål senest kl. 13.30.

Hvor langt? Alle steder kan du vælge mellem to ruter på 5-10 km.
 Minimum én af ruterne kan gennemføres med kørestol, barnevogn, o.lign.

Tilmelding? Du kan forhåndstilmelde dig på www.julemaerkemarchen.dk, hvor du sparer 10 
kroner for medalje og diplom. Samtidig bliver vi sikre på at have medaljer nok til 
alle. Du kan også blot møde op på et startsted kort før det anførte starttids-
punkt.

Hvis I er et hold? Man skal samle mindst 10 deltagere for at kunne stille et hold. 
 Hold skal forhåndstilmeldes med et holdnavn og en kontaktperson. 
 Tilmelding skal ske på www.julemaerkemarchen.dk inden 15/11-2016.
 Alle hold får julemærkemarchens holdplakette efter marchen.

Holdkonkurrence: Der er holdpræmier til de 3 største firma- og postale hold, de 3 største skole- 
og ungdomshold samt de 3 største almene hold.

 Pokaler er sponsoreret af Jydsk Emblem Fabrik.

På startstedet? Når du møder frem får du udleveret et startkort, som er dit bevis på at have 
betalt. Når turen er slut, ombyttes startkortet til medalje og diplom, afhængig 
af, hvad du har valgt.

Priser?  Ved tilmelding Ved køb
  inden 15/11 på startstedet
 Startkort med Medalje+Diplom      kr. 50 kr. 60
 Startkort med Diplom kr. 25 kr. 30
 Startkort kr. 20 kr. 20

 Alle priser er minimumspriser – du må gerne betale mere, som gave, da det jo er 
tale om en velgørende indsamling.

Betaling? Ved forhåndstilmelding kan du betale med både Mobile Pay og Swipp
 tlf. 27 88 15 37 eller bankoverførsel reg. 1551 kontonr.  9308342. 
 På startstedet betales primært med kontanter.

Er du samler? Marchdagskuvert med julemærke og poststempel skal forhåndsbestilles og 
udleveres derefter på det valgte startsted. Ærmemærker og årets pin kan for-
håndsbestilles eller købes på startstedet. Se priser på hjemmesiden.

Når vi går/løber? Al deltagelse sker på eget ansvar. Ruten kan gå ad både offentlige og private 
veje. Vis hensyn og overhold de almindelige færdselsregler. Husdyr skal holdes 
i snor. Der er ingen tidstagning.

40. JULEMÆRKEMARCH
SØNDAG DEN 4. DECEMBER 2016

Støt de danske julemærkehjem – Her bliver børn - børn igen!
En god sag at gå eller løbe for. Tag familie, venner og kolleger med.

Tilmeld jer på www.julemaerkemarchen.dk

www.julemaerkemarchen.dk

Se de enkelte startsteder og starttider på hjemmesiden
www.julemaerkemarchen.dk

Tilmelding: Se bagsiden

www.julemaerket.dk
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