
Løber	  170	  kilometer	  –	  For	  én	  krone	  pr.	  kilometer	  
	  
Siden	  opstarten	  af	  løbeklubben	  KUUL	  i	  2007	  har	  de	  tre	  ultraløbere	  indsamlet	  over	  1.000.000	  kroner	  til	  fordel	  
for	  Hjertebørn	  i	  Danmark.	  En	  af	  deres	  årligt	  tilbagevendende	  indsamlingsture	  er	  deres	  deltagelse	  i	  
Copenhagen	  Marathon.	  Der	  er	  lige	  den	  krølle	  på	  turen,	  at	  de	  starter	  fra	  hospitalet	  i	  Skejby	  –	  løber	  til	  havnen	  
–	  Sejler	  til	  Odden.	  Henover	  aften	  og	  nat	  løber	  de	  til	  København,	  og	  stiller	  direkte	  til	  start	  i	  Copenhagen	  
Marathon.	  Ikke	  nok	  med	  det	  så	  fortsætter	  de	  til	  Rigshospitalet	  efter	  marathon	  løbet.	  	  
	  
Bak	  løberne	  op	  og	  løb	  med	  i	  starten	  eller	  på	  det	  sidste	  af	  turen	  
KUUL	  binder	  hospitalerne	  sammen,	  og	  arrangerer	  denne	  tur	  i	  samarbejde	  med	  Falck	  der	  er	  med	  som	  
hovedsponsor	  for	  løberne.	  Lørdag	  den	  18.	  maj	  klokken	  14.40	  	  starter	  de	  tre	  løbere	  fra	  hospitalet	  i	  Skejby.	  
Herfra	  fortsætter	  de	  turen	  mod	  Rigshospitalet.	  På	  vej	  mod	  havnen	  i	  Aarhus	  løber	  de	  forbi	  Falcks	  
Vagtcentral	  på	  Brendstrupgårdsvej,	  hvor	  de	  samler	  en	  flok	  løbere	  op.	  	  
	  
Løb	  med	  på	  5	  kilometer	  	  
Lørdag	  den	  18.	  maj,	  kl.	  14:50	  fra	  Falcks	  Vagtcentral	  på	  Brendstrupgårdsvej	  23	  i	  Skejby.	  	  
	  
Løb	  med	  på	  10	  kilometer	  
Søndag	  den	  19.	  maj,	  kl.	  7:30	  fra	  Shell,	  Roskildevej	  453,	  2605	  Brøndby	  til	  marathon	  start.	  	  
	  
Løb	  med	  på	  de	  sidste	  4	  kilometer	  
Søndag	  den	  19.	  maj,	  kl.	  15:30	  fra	  Marathon	  mål	  til	  Rigshospitalet.	  
	  
Læs	  mere	  og	  tilmeld	  dig	  på	  løbernes	  hjemmeside:	  www.kuul.dk	  -‐	  Deltagelse	  er	  gratis.	  
	  
Indsamler	  penge	  til	  hjertebørn	  
Undervejs	  vil	  KUUL	  løberne	  indsamle	  et	  kontantbeløb,	  som	  de	  vil	  overrække	  på	  afdelingen.	  De	  har	  lavet	  en	  
donationsløsning	  på	  deres	  hjemmeside,	  hvor	  man	  via	  sit	  kreditkort	  kan	  donere	  undervejs.	  Løberne	  håber	  at	  
kunne	  samle	  10.000	  kroner	  ind	  på	  turen.	  Så	  selv	  én	  krone	  pr.	  kilometer	  er	  med	  til	  at	  køre	  en	  forskel.	  
	  
KUUL	  Ophold	  
Efter	  en	  løbetur	  på	  170	  kilometer	  besøger	  de	  afdelingen	  for	  Hjertebørn	  på	  Rigshospitalet,	  hvor	  de	  afleverer	  
to	  KUUL	  Ophold.	  Et	  KUUL	  Ophold	  er	  en	  forlænget	  weekend	  for	  familien	  på	  Hotel	  Legoland,	  med	  oplevelser	  
for	  familien	  i	  LEGOparken.	  KUUL	  Ophold	  gives	  til	  Familier	  med	  Hjertebørn.	  Et	  KUUL	  Ophold	  har	  en	  værdi	  af	  
5.000	  kroner	  pr.	  styk.	  
Vi	  håber	  på	  at	  der	  vil	  komme	  et	  pænt	  kontantbeløb	  ud	  af	  kilometerindsamlingen.	  De	  penge	  overrækkes	  til	  
afdelingen	  for	  hjertebørn	  på	  Rigshospitalet.	  
	  
 
 
Billeder	  kan	  hentes	  på	  (Password:	  kuulpresse):	  	  http://baghuset.photoshelter.com/gallery/20130504LH-‐
kuul-‐presse/G0000PY48ExxKwRM/C0000Blon8h62Goo	  
	  
Billederne	  er	  taget	  af	  Fotograf	  Lars	  Horn,	  Baghuset	  og	  kan	  frit	  benyttes	  
	  
For	  yderligere	  information	  kontakt:	  
Henrik	  Schriver,	  Formand	  for	  KUUL,	  2130	  0777	  


