
De kommer løbende med kaffe og kage 

KUUL.dk til juleklip hos hjertebørnene 

Tirsdag 20. november serverer fire ultraløbere kaffe og kage ved et juleklipsarrangement for 
hjertebørnene på Børneafdelingens Afsnit A7 på Århus Universitetshospital, Skejby. 

Det er fire ultraløbere, som kalder sig KUUL.dk, har igennem 2007 har benyttet deres op-
sigts-vækkende sport til at samle ind til en afdeling med kritisk syge børn. Samtidig har de 
lavet arrangementer, der involverer almindelige motionister. Og det har vist sig at være me-
get populært. 

- Vi vil gerne ændre opfattelsen af ultraløbere som mennesker, der har nok i sig selv. Derfor 
løber vi for at skaffe penge til at skabe glæde hos de indlagte hjertebørn og deres forældre 
samt de medarbejdere, der hver dag gør deres bedste for at gøre opholdet for patienterne så 
tåleligt som muligt, siger Henrik Schriver. 

På tirsdag handler det om hygge og juleklip på A7. Ud over de indlagte børn og forældre er 
familier, som har været på Afsnit A7 den sidste måned inviteret sammen med hospitalsklov-
nen Angus, børnehjertelægerne og Hjerteforeningens Børneklub. KUUL.dk har fået „blas kaffe 
& the“ i Odder til at sponsere kaffe og te, mens DONG ENERGY har sponseret kage til. 

Afdelingen benytter samtidig lejligheden til at holde fernisering med billeder og udsmykning, 
som er købt ind til stuerne på A7 ved hjælp af andre sponsorgaver. En del af de over 100.000 
kr., som KUUL.dk allerede har stående på kontoen til hjertebørnene vil blive brugt til at ud-
smykke de sidste stuer på afdelingen. 

16. december slutter KUUL.dk årets indsamling til hjertebørnene i Skejby ved at løbe i 12 
timer (ca 100 km) rundt om Brabrandsøen. Her er alle velkomne til at løbe med en runde 
eller to, eller til at løbe med op til hospitalet kl. 18 for at overrække resultatet af årets ind-
samling. 

 

For yderligere informationer kontakt: 

Henrik Schriver, KUUL.dk, Tlf: 23 60 90 30 
 
Fakta: 
KUUL.dk - Kvikke Ustyrlige UltraLøbere 

Ultraløbere løber 100 km-løb - eller længere. KUUL løber penge ind til hjertebørn, forældre og 
personale på hjerteafdelingen på Århus Universitetshospital, Skejby. Duracell er KUUL.dk’s 
hovedsponsor.  
Læs mere på www.kuul.dk 
 


