
Ultraløbere støtter hjertebørn ved at løbe 
fra hjerteafdelingen på Skejby Sygehus til 
hjerteafdelingen på Rigshospitalet – og lige 
snuppe Glitnir Copenhagen Marathon med på 
vejen.

Mens andre deltagere i Glitnir Copenhagen 
Marathon fylder maven med pasta dagen før 
løbet og slapper af dagen før strabadserne 
søndag den 18. maj, løber tre deltagere allerede 
lørdag eftermiddag af sted fra Skejby Sygehus’ 
hjerteafdeling. Via færgen Århus-Odden løber de 
i løbet af aftenen og natten tværs over Sjælland 
til København. Her mødes de søndag morgen 
med Falcks deltagere i Copenhagen Mara-
thon, inden de gennemfører maratonløbet. Og 
fortsætter til hjerteafdelingen på Rigshospitalet.

I alt venter 173 kilometer forude, når de tre såka-
ldte ultraløbere fra løbeklubben KUUL.dk snører 
skoene lørdag eftermiddag. 

De kilometerglade løbere er sponseret af Falck 
og ledsages af en Falck sygetransport.

I alt venter 173 kilometer forude, når de tre såka-
ldte ultraløbere fra løbeklubben KUUL.dk snører 
skoene lørdag eftermiddag. 

De kilometerglade løbere er sponseret af Falck 
og ledsages af en Falck sygetransport.

Årsagen til at KUUL.dk har valgt at støtte netop 
hjertebørn er, at den ene af de fire løbere i 2000 
fik en datter, der var født med en alvorlig hjer-
tefejl. Hun døde efter en operation og blev kun 
seks uger. 

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 op-
eration. 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 mo-
tivation, når det begynder at gøre ondt i benene 
”, siger Gert Hougaard fra KUUL.dk.

I 2007 afleverede KUUL.dk en check på 
150.000 kroner og legetøj for 50.000 kroner på 
hjerteafdelingen på Skejby Sygehus.

Læs mere om KUUL.dk på www.kuul.dk

Løbere for hjertebørn Løber tiL startstregen fra Århus


