
KUUL VINTERNAT No Excuses!
Vi løber for hjertebørn. Kom og vær med!
Natten til søndag den 11. december fra midnat til kl. 14

KUUL Vinternat handler om at holde hjertet varmt og 
hovedet koldt. Løb sammen med ultraløberne fra KUUL, 
lær om mentalt fokus og vær med til at støtte en god sag.  

Savner du dynen?
Du er her lige nu! Nyd det! Løb!



No excuses!
Der er ingen undskyldning for at blive under dynen, når man både har chancen 
for en helt særlig løbeoplevelse og for at stå op for en god sag. 

Få flyttet dine grænser ved at løbe 10 km en vinternat. Hvis det er svært at 
komme ud af fjerene, eller hvis vejen føles lang, så lad dig inspirere af KUULs 
”tankeflyttere”, som de selv bruger til at løbe ”den ekstra mil”.

Er du lidt søvnig?
Læg lige mærke til den flotte vinternat

Ved at være træt i benene?
Fokusér! Løb hen til det næste træ og det næste

Arrangementet
Vær med når KUUL Ultraløberne løber 100 km rundt om Brabrandsøen til støtte 
for Hjertebørn. Alle er velkomne til at deltage i løbet (5 km og 10 km ruter). 
Man kan også deltage ved at gå ruten eller julehygge i kakaobaren. 

Vi søger sponsorer med hjertet på rette sted

Den med tryk på (10.000,-)
 Logotryk på ryggen af årets løbetrøje, som produceres i minimum 200 stk. 
   
Den med KUUL Vinternat og foredrag (45.000,-)
 Hovedsponsorat for 2016
 25 pladser til KUUL Vinternat med mulighed for tilkøb af flere
 Foredrag om motivation og målsætning af to timers varighed
 Logotryk på ryggen af årets løbetrøje, som produceres i minimum 200 stk.
 Newline løbetrøjer
 Præsentation på KUUL.dk og i Storcenter Nord i forbindelse med KUUL  
 vinternat
 Mulighed for opsætning af materiale og uddeling af gimmicks
 Logotryk på årets løbetrøje
 Præsentation på kuul.dk
 Tekst om sponsoratet, der kan anvendes på virksomhedens website mm. 

Skriv på mail@kuul.dk, hvis du ønsker at høre mere om, hvordan din virksomhed 
kan blive sponsor.

KUUL støtter hjertebørn på Aarhus Universitetshospital i Skejby og Rigshospitalet. 
Se mere på KUUL.dk


