
 
 
Det er jul, det er KUUL, det er hjerternes fest! 
Ekstreme sportsfolk løber fra alt andet end ansvaret. For tredje år i træk overrækker 
de 200.000 kroner til hjertebørnene. I år sker overrækkelsen med følgeskab af 220 
løbere, såvel børn som voksne, der alle løber i KUUL-løbetrøjer. 
 
De tre ultraløbere fra KUUL har henover året gennemført flere lange løbeture til fordel 
for hjertebørnene i Danmark. Blandt andet løb de fra hospitalet i Skejby til Riget, via 
Copenhagen Marathon – 181 km, og det græske ultraløb Spartathlon – 246 km 
(begge vel at mærke – non stop - uden at sove). 
 
KUUL overrækker søndag den 13. december resultatet af årets indsamling. De mange 
penge kommer dels i kontanter, men også i form af legetøj, en projektor, Wii 
konsoller samt et årsforbrug af batterier. 
 
Selve overrækkelsen foregår kl. 15 ved en reception på området foran ambulatorierne 
(indgang 6) på Aarhus Universitetshospital Skejby, Brendstrupgårdsvej, Århus N. 
 
I år går en stor del af pengene til at fortsætte det udvekslingsprogram, som løberne 
etablerede sidste år. Et udvekslingsophold for børnehjertesygeplejersker som allerede 
har hjemført inspiration, nye erfaringer og ikke mindst netværk til hospitalerne. 
 
Det er tredje år i træk, at de kan overrække 200.000 kroner til hjertebørnene. Deres 
velgørenhedsløb i KUUL har nu samlet resulteret i 600.000 kroner til gavn for de 
sygdomsramte børn, deres familier og personalet på afdelingerne. 
 
De tre løbere er opstillet som kandidater til titlen som ”Årets Østjyde 2009”. Det 
videre forløb afhænger af, om de tre dommere udvælger dem blandt de seks 
kandidater, der går videre – ”Men uanset udfaldet så er vi meget beærede over, at 
der er nogle, der synes, at vi gør det så godt, at de mener, at vi fortjener at vinde!”, 
udtaler Henrik Schriver, der er en af de tre ultraløbere. 
 
Traditionen tro afslutter ultraløberne året med at løbe rundt om Brabrandsøen i 12 
timer – 100 kilometer. De starter allerede kl. 0.00 natten mellem lørdag og søndag. 
Direkte efter de 100 kilometer sætter de klokken 12:15, søndag middag, kursen mod 
Storcenter Nord i Finlandsgade. I Foyeren venter flere end 220 personer, som løber 
med på de sidste 5 kilometer. Her i blandt flere hjertebørn og deres familier. 
  
Interesserede er velkomne til at løbe med fra søen kl. 12:15 og til hospitalet i Skejby. 
De løber fra parkeringspladsen på Byleddet, hvor de gerne vil have støtte fra 
interesserede. Der er 14 kilometer, som kommer til at foregå i et roligt tempo. Der er 
dog også mulighed for at slutte sig til senere, så man løber med de sidste 5 kilometer. 
Her kan man stå på i Foyeren i Storcenter Nord.  
 
Alle er velkomne. 
 
Læs mere på løbernes hjemmeside www.kuul.dk 
 
 
For yderligere information, kontakt Henrik Schriver, KUUL, telefon 5214 9003 


