Velgørenhedsløb for hjertebørn: KUUL Løbet 2014
Det er ottende år i træk, at tre Ultraløberne arrangerer KUUL Løbet. Med start ved midnat og afslutning på
hospitalet 14 timer senere arrangeres der i år en kæmpe stafet – Ultraløberne har kaldt ekstra kræfter ind,
da løbet arrangeres i samarbejde med deres venskabsklub Brabrand IF.
”KUUL løbet er årets store begivenhed, hvor vi overrækker årets indsamling til Hjertebørnene. Traditionen tro
løbes der 100 kilometer – 12 timers løb omkring Brabrandsøen inden vi sætter kursen mod Hospitalet i
Skejby via Sport24 på Telefontorvet i Aarhus og Storcenter Nord. I år udvides konceptet med et spændende
nyt tiltag i samarbejde med Brabrand IF” fortæller de tre løbere.
KUUL Løbet
Løbet starter fra Brabrand Hallen den 14. December, kl. 0:00 natten mellem lørdag og søndag. Her starter
en stor gruppe løbere ud, nogle på en enkelt omgang og andre tager hul på 14 timers konstant løb.
Hver hele time starter et nyt hold op – man kan løbe eller gå – ingen tidtagning eller tidspres, så alle kan
være med. Man kan derved få oplevelsen af, hvordan det er at løbe om natten, hvis det er det man har lyst til
eller en tur i dagstimerne. Sammen vil vi se, hvor mange kilometer vi kan løbe for hjertebørnene, hvor
megen omtale vi kan skabe og selvfølgelig, hvor mange penge vi kan samle ind.
De indsamlede penge overrækkes i en samlet sum (med det beløb, som KUUL allerede har indsamlet) ved
en reception på hospitalet i Skejby søndag eftermiddag klokken 13:45, hvor alle er velkomne.
Ruten rundt om søen er 9,3 kilometer, hvor man kan tage én eller flere ture. Løbet afsluttes med, at vi løber i
samlet flok til Sport 24 på Telefontorvet i Århus, videre til Storcenter Nord og derfra til hospitalet i Skejby. Her
kan man koble sig på og løbe med på de sidste, 15, 7 eller 5 kilometer. Der løbes i et tempo, så også børn
også kan deltage.
Alle der deltager i denne motionsevent, og løber med får en gratis løbetrøje fra newline i den sædvanlige
KUUL kvalitet – deltagelse i festen er gratis.
Læs mere og tilmeld dig på www.kuul.dk
Samarbejde mellem Brabrand IF og KUUL
De to foreninger ser mange muligheder i, at lave koblingen mellem ultraløb og motion gennem dette
samarbejde. Der har altid været gode relationer mellem de to foreninger, så en formalisering giver flere
hænder til arbejdet og udvider netværket.
Temaet for samarbejdet er: Venskabsklubber der samarbejder om forskellige events, hvor hovedformålet er,
at samlet penge ind til velgørenhed båret af motionister, der brænder for motion, fællesskab og det at hjælpe
andre.
Støt allerede nu
Der er allerede indsamlet et større beløb gennem KUULs arbejde – Hvor meget offentliggøres den 13.
December.
Du kan støtte hjertebørn med 50 kroner gennem de to foreningers indsamling via Betternow se link på
www.kuul.dk.

For yderligere information kontakt
KUUL – Henrik Schriver, Formand KUUL på telefon 2130 0777
Brabrand IF – Bo Phillip Larsen, Formand Brabrand IF Motion på telefon 2343 4639
Det vedhæftede foto kan frit benyttes, med angivelse af kilde: Fotograf Ejgil Lihn

