
Løber	  over	  170	  kilometer	  i	  weekenden	  –	  for	  at	  overrække	  gavekort	  personligt!	  
	  
For	  sjette	  år	  i	  træk	  løber	  ultraløberne	  fra	  KUUL	  maraton	  i	  København.	  De	  starter	  fra	  hospitalet	  i	  Skejby	  
–	  løber	  til	  havnen	  –	  sejler	  til	  Odden.	  Henover	  aften	  og	  nat	  løber	  de	  til	  København	  og	  stiller	  direkte	  til	  
start	  i	  Copenhagen	  Marathon.	  Ikke	  nok	  med	  det	  så	  fortsætter	  de	  til	  Rigshospitalet	  efter	  maratonløbet.	  	  
	  
Den	  aarhusianske	  velgørenhedsløbeklub,	  KUUL,	  der	  siden	  starten	  i	  2007	  har	  indsamlet	  over	  1.000.000	  
kroner	  til	  hjertebørn,	  får	  ros	  for	  deres	  initiativ.	  Hvert	  år	  siden	  2008	  har	  de	  gjort	  det	  muligt	  for	  
børnehjertesygeplejersker	  at	  komme	  på	  udvekslingsophold	  på	  udenlandske	  hospitaler	  for	  at	  hente	  ny	  
inspiration.	  Dette	  initiativ	  bliver	  rost	  af	  både	  Rigshospitalet	  og	  Aarhus	  Universitetshospital,	  da	  det	  har	  
forbedret	  samarbejdet	  mellem	  de	  to	  afdelinger	  for	  hjertebørn.	  
	  
Løber	  fra	  hospital	  til	  hospital	  
KUUL	  binder	  hospitalerne	  sammen	  og	  arrangerer	  denne	  tur	  i	  samarbejde	  med	  Falck,	  der	  er	  med	  som	  
hovedsponsor	  for	  løberne.	  Lørdag	  den	  18.	  maj	  klokken	  14.40	  starter	  de	  tre	  løbere	  fra	  hospitalet	  i	  
Skejby.	  Herfra	  starter	  de	  turen	  mod	  Rigshospitalet.	  På	  vej	  mod	  havnen	  i	  Aarhus	  løber	  de	  forbi	  Falcks	  
Vagtcentral	  på	  Brendstrupgårdsvej,	  hvor	  de	  samler	  en	  flok	  løbere	  op.	  De	  mange	  motionsløbere	  har	  
meldt	  sig	  til	  en	  tur	  på	  5	  kilometer	  og	  sender	  løberne	  godt	  af	  sted	  med	  færgen.	  KUUL	  løberne	  sejler	  til	  
Odden,	  og	  henover	  aften	  og	  nat	  løber	  de	  tværs	  over	  Sjælland.	  På	  vejen	  mod	  København	  gør	  de	  et	  
enkelt	  stop	  på	  Falck-‐stationen	  i	  Holbæk,	  hvor	  de	  fylder	  drikkedunken.	  10	  kilometer	  før	  maraton-‐start	  
mødes	  de	  med	  en	  flok	  morgenfriske	  løbere,	  der	  følger	  dagens	  udfordring	  –	  Copenhagen	  Marathon.	  
KUUL	  løberne	  stiller	  altså	  direkte	  til	  starten	  i	  maratonløbet	  med	  131	  kilometer	  i	  benene.	  	  
Efter	  løbet	  fortsætter	  de	  så	  lige	  til	  Rigshospitalet.	  På	  de	  sidste	  fire	  kilometer	  får	  de	  også	  opbakning	  fra	  
endnu	  en	  flok	  motionsløbere.	  
De	  tre	  udholdende	  løbere	  kommer	  ikke	  tomhændede	  til	  København.	  Efter	  en	  løbetur	  på	  170	  kilometer	  
besøger	  de	  afdelingen	  for	  Hjertebørn	  på	  Rigshospitalet,	  hvor	  de	  afleverer	  to	  KUUL	  Ophold.	  Et	  KUUL	  
Ophold	  er	  en	  forlænget	  weekend	  for	  familien	  på	  hotel	  Legoland,	  med	  oplevelser	  for	  familien	  i	  
LEGOparken.	  KUUL	  Ophold	  gives	  til	  Familier	  med	  Hjertebørn.	  Et	  KUUL	  Ophold	  har	  en	  værdi	  af	  5.000	  
kroner	  pr.	  styk.	  
	  
Indsamler	  penge	  til	  hjertebørn	  
Undervejs	  vil	  KUUL	  løberne	  indsamle	  et	  kontantbeløb,	  som	  de	  vil	  overrække	  på	  afdelingen.	  De	  har	  
lavet	  en	  donationsløsning	  på	  www.kuul.dk,	  hvor	  man	  via	  sit	  kreditkort	  kan	  donere	  undervejs.	  Løberne	  
håber	  at	  kunne	  samle	  10.000	  kroner	  ind	  på	  turen.	  Du	  kan	  altså	  være	  med	  til	  at	  gøre	  en	  forskel.	  
Efter	  et	  kort	  ophold	  på	  Rigshospitalet,	  drager	  løberne	  retur	  til	  Aarhus.	  Denne	  gang	  dog	  i	  den	  følgebil,	  
der	  har	  fulgt	  dem	  hele	  vejen.	  
	  
Vedhæftede	  billede	  kan	  frit	  afbenyttes	  mod	  kildeangivelse	  –	  forslag	  til	  billedtekst:	  	  
Jan	  Tagesen,	  Henrik	  Schriver	  og	  Gert	  Hougaard	  løber	  i	  weekenden	  mere	  end	  170	  kilometer	  for	  
hjertesyge	  børn.	  (Foto:	  Lars	  Horn,	  Baghuset)	  
 
Yderligere	  billeder	  kan	  hentes	  på	  (Password:	  kuulpresse):	  
http://baghuset.photoshelter.com/gallery/20130504LH-‐kuul-‐
presse/G0000PY48ExxKwRM/C0000Blon8h62Goo	  
 
For	  yderligere	  information	  kontakt:	  Henrik	  Schriver,	  formand	  for	  KUUL,	  2130	  0777	  


