
 
 
Utrættelige ben giver 150.000 kroner til hjertebørn 
Det er jul, det er KUUL, det er hjerternes fest – Tre ultraløbere har igen i år brugt 
deres sport til et velgørende formål. De runder dermed 1.150.000 kroner i samlet 
donation til hjertebørn i Danmark. 
 
Den århusianske velgørenhedsklub KUUL løber igen i år et større pengebeløb ind til 
Hjertebørn i Danmark gennem medlemmernes sport – Ultraløb. Løberne har blandt 
andet løbet 171 km. nonstop fra Aarhus Universitetshospital til Rigshospitalet via 
Copenhagen Marathon. Donationerne har hidtil omfattet iltmålingsapparatur, fornyelse 
af lejetøj på afdelingerne, årsforbrug af batterier og KUUL Udveksling: Studieture for 
børnehjertesygeplejersker til England, USA, Sverige og Island, samt KUUL Ophold på 
Hotel Legoland. 
 
200 motionister kommer løbende med 150.000 kr. 
Årets indsamling bliver overrakt på Aarhus Universitetshospital søndag den 15. 
december, kl. 14 (foran auditorierne (indgang 6) på Aarhus Universitetshospital i 
Skejby), hvortil de tre energiske løbere i selskab med flere end 200 motionister 
kommer løbende med 150.000 kr. 
 
Det er syvende år i træk, KUUL kan overrække en stor pose penge til hjertebørnene. 
Siden starten i 2007 har KUUL kunnet glæde de sygdomsramte børn, deres familier og 
personalet på afdelingerne med intet mindre end 1.150.000 kroner. 
 
Løb 5 kilometer og få en gratis KUUL løbetrøje 
Traditionen tro afslutter ultraløberne året med at løbe rundt om Brabrand Sø i 12 
timer. De starter allerede kl. 0.00 natten mellem lørdag og søndag, og løber 10 gange 
rundt om Brabrandsøen. På den sidste omgang drejer de fra ved Ringvejen og sætter 
kursen mod en af sponsorerne Sport24 på Telefontorvet i Aarhus. Når de ankommer 
der kl. 12:00, har de tilbagelagt 100 kilometer. De løber videre fra Sport24 til 
Storcenter Nord på Finlandsgade. I foyeren venter 200 motionister, som løber med på 
de sidste 5 kilometer. Her iblandt er flere hjertebørn og deres familier. 
  
KUUL vil rigtig gerne have dig med på de sidste 9 eller 5 kilometer. Tempoet foregår, 
så alle kan være med - også børn. Tidsplanen er: 
0:00 Ultraløberne starter fra parkeringspladsen ved Byleddet, Brabrand 
12:00 Efter 100 kilometer ankommer de til Sport24 på Telefontorvet i Aarhus 
12:15 Løber de videre mod Storcenter Nord – Du kan løbe med herfra. 
13:00 Løber de sammen med cirka 200 motionister mod hospitalet i Skejby 
13:45 Efter 109 km i løb overrækker ultraløberne 150.000 kr. til Hjertebørnene. 
 
KUUL Løberne hædret i 2013 
De tre medlemmer af KUUL modtog i sensommeren Hjerteforeningens Børneklubs Pris 
som ”Årets Hjerteven 2013” 
 
Tilmeld dig og læs mere på løbernes hjemmeside www.kuul.dk 
For yderligere information, kontakt Henrik Schriver, KUUL, telefon 2130 0777 
 
Billedet (Taget af Pressefotograf Lars Horn og kan frit anvendes med angivelse af 
kilde) viser KUUL løberne fra venstre: Jan Tagesen, Henrik Schriver og Gert Hougaard 


