
Fra IDE til handling – ekstremløb for hjertet 
 
Årets KUUL løb skydes i gang lørdag d. 23. maj med start fra IDEmøbler i Tilst via Skejby 
Sygehus en afstikker i Copenhagen Marathon og med endestation på Rigshospitalet. 
Løbets formål er at samle penge ind til fordel for hjertebørn i Danmark. Studievært Sisse 
Fisker bakker løberne op. Først løber hun selv Copenhagen Marathon og fortsætter 
derefter med KUUL.dk på turens sidste fire kilometer til Rigshospitalet. 
 
I løbets spids står løbeklubben KUULs tre initiativtagere, Gert Hougaard, Henrik Schriver 
og Jan Tagesen – alle ekstremløbere, der for to år siden besluttede at bruge en del af 
deres løbeenergi på at skaffe penge til hjertebørn. 
 
"Det er 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 Henrik Schriver. 
 
Ånden i løbet er, at fokus på samarbejde skaber de bedste resultater – Derfor forbinder 
løberne de to hospitaler, som behandler Hjertebørn i Danmark, og derfor følges de tre 
ultraløbere også ad hele vejen. 
 
Så hører man til dem, der ikke er bange for smerte på den gode måde, og som elsker at 
mærke runners high, er det bare med at indfinde sig og tilslutte sig feltet. Der er dog også 
mulighed for at deltage på kortere distancer. Løbet starter ved IDEmøbler i Tilst – 
møbelkæden er sammen med kapitalfonden Axcel årets hovedsponsorer. Derfra går det 
friskt videre til Skejby Sygehus, videre til Århus Havn, hvor båden til Odden venter. De tre 
løber gennem natten henover Sjælland. Søndag morgen gennem Gladsaxe og videre 
modKøbenhavn, hvor de tre frontløbere hopper med på Copenhagen Marathon, inden 
løbet ender ved Rigshospitalet Her overrækker løberne gaver til de indlagte børn på 
hjerteafdelingen. 
 
Et hjertebarn løber i år selv med i KUUL – det er 15-årige Kevin Meinhart. 
 
Siden opstarten i 2007 har løberne indsamlet over 400.000 kr.. Pengene er blevet brugt til 
legetøj til de indlagte børn, samt til den maskine, som måler ilt-mætningen i hjernen under 
operation. Derudover er der oprettet en KUUL-Uddannelse, som er et udvekslingsophold 
for børnehjertesygeplejersker. 
 
Det er målet, at KUUL-løbet skal skabe opmærksomhed på samarbejdet og synergien 
mellem Skejby Sygehus og Rigshospitalet. 
 
KUUL-løbet er på i alt 181 km. Man kan dog nøjes med at løbe med på kortere etaper: 
 
1: Fra IDEmøbler i Tilst til hospitalet i Skejby –  6 km. Kl. 14:00 d. 23.5. 
2: Fra Hospitalet i Skejby til Havnen - 7 kilometer. Kl. 15:00 d. 23.5. 
3: Fra Gladsaxe til København - 12 kilometer. Kl. 7:00 d. 24.5 
4: Fra Målstregen i Copenhagen Marathon til Rigshospitalet - 4 kilometer. Kl. 15:30 d. 24.5. 
 

Læs mere om KUUL.dk på hjemmesiden  www.kuul.dk. 
 



Fakta: 
  
I Danmark fødes hvert år ca. 5-600 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.  
  
For yderligere information kontakt: 
Louise Frogner Krusell, IDEmøbler, tlf. 8818 3034 
Henrik Schriver, KUUL.dk, tlf. 5214 9003  


