
Ekstreme sportsfolk løber fra alt andet end ansvaret 
Tre utraløbere muliggør etablering af udvekslingsophold for 
børnehjertesygeplejersker. 
 
De tre ultraløbere fra KUUL.dk har henover året gennemført flere lange løbeture til 
fordel for hjertebørnene i Danmark. Blandt andet har de løbet fra hospitalet i Skejby 
til Riget, via Copenhagen Marathon – 177 km, og det græske ultraløb Spartathlon – 
246 km (begge vel at mærke uden at sove). 
 
KUUL.dk overrækker søndag den 14. december resultatet af deres indsamling. For 
andet år i træk har de indsamlet 200.000 kroner. I år går en stor del af pengene til 
etablering af et udvekslingsprogram, hvor børnehjertesygeplejersker, to og to, sendes 
på udvekslingsophold på et af de store børnehjertecentre i England, Canada eller 
Australien.  
 
De to første sygeplejersker sendes af sted i foråret. Det bliver Liselotte Langelund, fra 
Universitetshospitalet i Skejby og Rikke Fendt Hansen, fra Rigshospitalet. Ideen med 
at sende en af sted fra hvert hospital er dels, at den viden, de kommer hjem med, 
skal komme begge afdelinger til gode, og dels at opholdene vil knytte medarbejderne 
på de to hospitaler sammen. Udvekslingen gentages i efteråret, ligeledes med en 
sygeplejerske fra hvert hospital. 
 
Løberne fra KUUL.dk inviterer søndag 14. december alle, der har lyst, til at løbe med 
ud og overrække gaven. Ultraløberne løber, 3. søndag i advent, traditionen tro rundt 
om Brabrandsøen i 12 timer – 100 kilometer, som en god afslutning på året. De 
starter allerede kl. 0.00 natten mellem lørdag og søndag.  
 
Klokken 12.15, søndag middag, sætter KUUL.dk kurs mod hospitalet i Skejby, fra 
parkeringspladsen på Byleddet, hvor de gerne vil have støtte fra interesserede. Der er 
tale om 11 kilometer, som kommer til at foregå i et roligt tempo. Der vil også blive 
mulighed for at nøjes med 5 kilometer, da man kan stå på ved krydset 
Viborgvej/Ringvejen.  
 
Har man lyst til at løbe en runde eller to om søen sammen med KUUL.dk, så er man 
velkommen til dette. Ultraløbernes hjælpere og familie serverer kaffe/Te og kage på 
parkeringspladsen på Byleddet mellem Årslev Engsø og Brabrand sø fra kl. 10.00.  
Alle er velkomne. 
 
Læs mere på løbernes hjemmeside www.kuul.dk 
 
 
For yderligere information, kontakt 
 
 
Henrik Schriver, KUUL.dk, telefon 51174090 
 
 
 
 
 


