
   
 

 
KUUL bliver bare ved og ved og ved 
 
KUUL inviterer igen i år i samarbejde med DURACELL motionister til at deltage i DHL-stafetten, 
der finder sted  i Mindeparken i Aarhus. 150 frivillige løbere stiller i år til start på den 5 km lange 
rute og er derved med til at samle 30.000 kr. ind til støtte for KUULs velgørenhedsprojekt. 
 

Tirsdag den 16. august deltager KUUL sammen med en stor gruppe motionister for femte gang i 
DHL-stafetten i Aarhus. KUUL deltager i år med hele 30 fem-mands-hold. Verdens største batteri-
producent DURACELL støtter initiativet ved at betale deltagergebyret for de 150 deltagende. Sam-
tidig donerer DURACELL 200 kroner pr. deltager til KUULs arbejde. Tilmeldingerne er væltet ind, 
og alle stafetholdene er for længst fyldt op. De frivillige motionister får udover en god oplevelse 
også en gratis løbetrøje. Derved bliver deltagerne med deres ens løbetrøjer meget synlige, og i 
Mindeparken har de mødested i telt nummer 22, som de deler med Hospitalet. DHL-stafetten slår 
i år rekord med 40.000 deltagende løbere.  

De tre ultraløbere, der står bag KUUL, har siden 2007 brugt deres opsigtsvækkende sport til at 
samle penge ind til hjertebørn i Danmark. I december 2010 rundede velgørenhedsforeningen tre 
kvart million kroner, der er overrakt til Hjertebørnene på Skejby Sygehus og Rigshospitalet. 

Ultraløberne fra KUUL bruger deres passion for at løbe rigtig langt til fordel for Hjertebørnene, 
men de bruger også deres engagement til at involvere og motivere almindelige motionister. Med 
hjælp fra DURACELL bliver det muligt i forbindelse med DHL-stafetten. De har nu haft små 3.000 
motionister med til deres løbearrangementer, som alle løber i en KUUL løbetrøje. 

 

Små ting, der gør den store forskel 

I Danmark fødes der årligt 500-600 børn med en hjertefejl, der er så alvorlig, at den kræver be-
handling. Børnene tilbringer ofte en del tid på hjerteafdelingen – en tid der kan føles både lang og 
stresset, ikke mindst for de bekymrede pårørende. Medarbejderne på afdelingen gør en stor ind-
sats for at skabe de bedst mulige rammer for patienterne og deres familier for at få opholdet og 
hverdagen til at føles en smule lysere. De offentlige midler er små, og behovet for hjælp og støtte 
er stort. Derfor er det en rigtig god fornemmelse at kunne gøre en forskel for disse børn, og det er 
det, deltagerne i DHL-stafetten får mulighed for. 
  

 

For yderligere informationer kontakt: 
Erik Ekström, Commercial Manager, DURACELL Nordic, Tlf.: +46 (0) 8 5352 8504 
Henrik Schriver, Formand, KUUL, Tlf: 51 17 40 90 
 
 
 
Billede: 
KUUL i løb i Mindeparken – Fra venstre mod højre:  
Gert Hougaard, Henrik Schriver og Jan Tagesen  


