
Løber langdistance til fordel for hjertebørn 
I forbindelse med Aabenraa bjergmaraton løber Ultraløber Nikolas Nørby, KUUL.dk 
150 km med det formål at indsamle penge til hjertebørn i Danmark. 
  
KUUL.dk er en gruppe bestående af fire medlemmer, som kan lide at løbe langt - 
Rigtig langt. Gruppens medlemmer bruger alle den opmærksomhed, som deres sport 
giver dem til, at samle penge ind til fordel for hjertebørn i Danmark. Sidste år 
afleverede de 200.000 kroner på Aarhus universitetshospital, som huser et af de to 
børnehjertecentre i Danmark. Det andet ligger på Rigshospitalet. Pengene blev dels 
brugt på nyt legetøj, spil mv. til afdelingen og til indkøb af en maskine, som kan måle 
ilttilførslen til hjernen - En maskine, som der ellers ikke var penge til at indkøbe. 
  
Udgangspunktet for turen er Sportsbutikken Sportigan Rødekro, hvorfra starten på 
den lang løbetur går, den. 20. juni kl. 15. Efter af have løbet 10 omgange af 9,92 km 
på en rute i Rødekro, så løber Nikolas Nørby fra KUUL.dk videre gennem natten mod 
Storetorv i Aabenraa. Her vil han påbegynde Aabenraa bjergmaraton tidligt lørdag 
morgen. Efter 143 km passer det med, at KUUL.dk løberen stiller til officiel start på 
Storetorv kl. 10.00 lørdag den 21. juni. Herfra vil han løbe de sidste 9 km sammen 
med de resterende maratonløbere.   
Løbeturen er planlagt med start fra kl. 15.00 fredag den 20. juni og forventes at slutte 
kl. 11.15 lørdag formiddag.  
  
I alt kan Nikolas Nørby se frem til at få 150 kilometer i skoene henover fredag/lørdag.   
  
Der er mulighed for at løbe med! 
Inden løbeturen påbegyndes, indledes der med et foredrag om KUUL.dk og ultraløb 
hos Sportigan Rødekro kl. 14.30. Starten går kl. 15.00. På de første 5 omgange kan 
man løbe med.  Det forventes at hver omgang tager cirka 65 min. Således passere 
Nikolas Nørby og gruppen Sportigan butikken i Rødekro for hver 10 km.  Ønsker man 
at støtte op om formålet, kan man tilmelde sig hos Sportigan Rødekro.  Alle der stiller 
op og løber med modtager en funktionel Craft/KUUL.dk T-shirt. Arrangementet er 
gratis for de første 60 løbere. 
 
I Danmark fødes hvert år mere end 500-600 børn med en hjertesygdom, som kan 
være mere eller mindre kompliceret, men stort set alle kræver operation. Mange af 
børnene har behov for livslang kontrol på et hjertecenter, fordi operationen ikke kan 
gøre dem helt raske, eller fordi der kan opstå problemer, som kræver behandling. 
 
”Det er rigtigt rart at kunne dyrke sin lidenskab og samtidig være med til at støtte 
børn og familier, der har det svært. Desuden giver det ekstra motivation, når det 
begynder at gøre ondt i benene ”, siger Nikolas Nørby. 
 
Yderligere information: 
Henrik Schriver, KUUL.dk, tlf.: 5117 4090 
 
Læs mere om KUUL.dk på www.kuul.dk 
 


