
 
 
Løb sammen med Kuul – Ultraløb, Motion og Velgørenh ed i forening  
 
De tre energiske løbere fra den århusianske velgørenhedsløbeklub Kuul inviterer alle 
interesserede på 5 kilometers motion den 13. december, kl. 14:00.  
Alle der forhåndstilmelder sig løbet, og løber, med får en gratis løbetrøje fra Adidas. 
 
Deltag gratis og få en fed løbetrøje fra Adidas. 
 
Kuul arrangerer sammen med Storcenter Nord en 5 kilometers motionstur. Ruten går fra 
Storcenter Nord til Hospitalet i Skejby, hvor de for tredje år i stræk overrækker resultatet af 
årets indsamling.  
 
I 2007 overrakte de 200.000 DKK i form af legetøj og kontanter. De mange penge blev 
brugt til indkøb af en maskine, som kan måle iltmætningen i hjernen under operationer. 
 
I 2008 overrakte de igen 200.000 DKK i form af legetøj og kontanter. I 2008 stiftede de 
Kuul-Uddannelse, som er et udvekslingsophold for børnehjertesygeplejersker. 
 
Resultatet af indsamlingen i 2009 offentliggøres umiddelbart inden løbet den 13. 
december. 
 
Løberne lægger vægt på, at de indsamlede penge går til noget, der ellers ikke var penge 
til. De ønsker ikke at resultatet af deres arbejde blot går til at fylde huller op med, men at 
det er med til at skabe nye muligheder, og derved gøre en forskel. 
 
Alle kan være med såvel børn som ældre til løbet den 13. december. Takket være 
samarbejde med deres sponsorer, så kan de udlevere en gratis løbetrøje – Virksomheder 
som Verdens største batteriproducent Duracell, landets 5. største bank Spar Nord, 
Legetøjsgrossisten K.E. Mathiesen, Landets førende kæde inden for Sportsartikler 
Sportmaster, Sportsudstyrs producenten Adidas, Landets største bolighuskæde 
IDEmøbler, Kapitalfonden Axcel og et af landets førende indkøbscentre Storcenter Nord er 
blandt løbernes hovedsponsorer.  
 
Derudover er der en række eventsponsorer med: Falck, Vestas og Cardiac Science. 
 
I forbindelse med planlægning af dette arrangement har løberne blandt andet fået doneret 
en Hjertestarter samt en af Tennisstjernen Wozniackis Kjoler, som de vil sælge på auktion. 
 
Læs mere og gør som 150 personer allerede har gjort - Tilmeld dig på www.kuul.dk 
 
 
 
Velgørenhedsløbeklubben Kuul løber til fordel for hjertebørn i Danmark.  
 
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 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, 
Skejby eller på Rigshospitalet. 
 
 
For yderligere information: 
 
Kuul - Henrik Schriver, telefon 5214 9003 
 


