
Ultraløbere modtager prisen som Årets Hjerteven 
KUUL.dk modtager pris for deres indsamling til hjertebørn 
 
Center for Medfødte Hjertesygdomme på Århus Universitetshospital, Skejby, uddelte fredag 
prisen "Årets hjerteven" for første gang. Prisen uddeles til personer, der har gjort noget helt 
exeptionelt for hjertebørn. 
 
„Vi har valgt KUUL.dk til at få prisen i år, og i år er der ingen andre, der når jer til kanten af 
løbesokkerne, men vi håber alligevel at uddelingen af prisen kan gå hen og blive en årligt 
tilbagevendende tradition,“ sagde overlæge Keld Sørensen ved overrækkelsen af prisen. 
 
KUUL.dk er en løbeklub bestående af de fire ultraløbere Gert Hougaard, Nikolas Nørby, Henrik 
Schriver og Jan Tagesen. De løber både maraton og ultraløb – dvs. løb på mere end 100 km - 
og de har kombineret deres løbepassion med ønsket om at hjælpe indlagte børn og deres 
familier på afdelinger for hjertebørn 
 
„I har været fremsynede og på en fantastisk flot måde vist, hvordan man kan kombinere 
sport, reklame, sponsorater og offentligt sygehusvæsen,“ sagde Keld Sørensen. 
 
Center for Medfødte Hjertesygdomme på Århus Universitetshospital, Skejby, har fået den år-
husianske glaskunstner, Sussi Stoumann, til at designe et lille hjerte som symbol på centerets 
store anerkendelse af en indsats helt udover det sædvanlige. 
 
På et år har løbekvartetten indsamlet over 200.000 kr., som bl.a. har muliggjort indkøbet af 
et topmoderne måleudstyr, som under de store og komplekse hjerteoperationer kan følge 
ilttilførslen til barnets hjerne og andre vitale organer. Målet med indsamlingen i 2008 er at 
yde økonomisk støtte til at sende børnehjertesygeplejersker fra Skejby og Rigshospitalet på 
studieophold på de bedste internationale børnehjertecentre. 
 
 
 
Billedtekst:  
KUUL.dk-løberne Gert Hougaard, Jan Tagesen og Henrik Schriver modtog fredag prisen som 
årets hjerteven på Århus Universitetshospital, Skejby. Det fjerde medlem, Nikolas Nørby, var 
ikke tilstede ved overrækkelsen. 
Foto: Tonny Foghmar, Århus Universitetshospital, Skejby 
 
 
 
Evt. yderligere oplysninger om prisen fås hos: 
Overlæge Keld Sørensen, 89 49 61 15 
 
Evt. yderligere oplysninger om KUUL.dk fås hos: 
Henrik Schriver, KUUL.dk, Tlf: 23 60 90 30 
 


