
ULTRALØB, MOTION OG VELGØRENHED I FORENING
- til fordel for HJERTEBØRN på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet



Det startede i 2006

Lange løbeture på mørke stier gav opmærksomhed.
Tanken var, at udnytte denne opmærksomhed til noget fornuftigt.
Kreative tanker, netværk og hårdt arbejde gav resultater.

Verdens mindste Velgørenhedsforening med et bemærkelsesværdigt resultat.

Medmenskelighed, omsorg og viljen til at gøre noget for andre. 
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KUUL
Foreningen KUUL har tre medlemmer. Vi har alle en passion for løb, og har dyrket 
ultraløb gennem mange år. Tilsammen har vi løbet 302 maratonløb og 134 ultraløb. 
De mange specielle løb, som vi har deltaget i gav os pressens bevågenhed og den 
tanke, at vi måtte kunne bruge denne opmærksomhed til et godt formål. Tanken blev 
til KUUL, hvis historie går tilbage til efteråret 2006.

Ultraløbere opfattes ofte som enspændere, der har nok i sig selv. Denne opfattelse vil 
vi gerne være med til at ændre ved at vise, at vi har overskud til at løbe for en hjerte-
sag. Ultraløb er distancer udover maratondistancen på 42,195 kilometer. Den typiske 
ultradistance er 100 kilometer.
 
Formålet med foreningen er at indsamle penge til at skabe glæde hos de børn, der er 
indlagt på afdelingerne for Hjertebørn, deres familier, samt de medarbejdere der hver 
dag gør deres bedste for at gøre opholdet for patienterne så tåleligt som muligt.
Årsagen til at vi netop vælger børnehjerteafdelinger er, at én af os i 2000 fik en dat-
ter, der var født med en alvorlig hjertefejl. Hun døde efter en operation, og blev kun 6 
uger. Familien oplevede, sammen med deres to raske børn, en utrolig bekymring og 
sorg, men også en fantastisk støtte fra andre forældre og personalet på afdelingen. 

I 2008 stiftede vi KUUL Udveksling og i 2012 KUUL Ophold, som du kan læse mere 
om på hjemmesiden.

Navnet KUUL er en fordanskning af det amerikanske “Cool” - KUUL.
Vi håber du med interesse vil læse denne pjece og besøge www.kuul.dk. 

De bedste hilsner
Gert Hougaard          Henrik Schriver               Jan Tagesen
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Foto: John Kristensen, Aarhus Universitetshospital6



HJERTEBØRN
I Danmark fødes hvert år 500-600 børn med en hjertesygdom, 
som kan være mere eller mindre kompliceret, men stort set 
alle kræver behandling. Mange har desuden behov for livslang 
kontrol på et hjertecenter, fordi operationen ikke kan gøre dem 
helt raske, eller fordi der med tiden kan opstå problemer, som 
kræver behandling.

Børn med medfødt hjertesygdom bliver behandlet enten på 
Århus Universitetshospital eller på Rigshospitalet.

Læs mere på www.auh.dk og www.riget.dk
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De tre løbere fra KUUL har tilbagelagt 260.000 kilometer i løbeskoene, hvilket svarer til 6,5 
gange rundt om jorden, 228.070.175 Skridt eller 650.000 runder på Aarhus stadion. 285 par 
løbesko er slidt op gennem de 985 døgn, som løberne har tilbragt i løbesko – 2,7 år af deres 
liv. I Danmark er der 71.600 kilometer landevej – KUUL har løbet 3,6 gange på dem alle!
 
Deres passion for løb har resulteret i mere end en million kroner til Hjertebørn i Danmark.

KUULs støttes af en række sponsorer:
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