KUUL runder millionen
De tre energiske løbere fra den århusianske velgørenhedsløbeklub KUUL er kendt for
deres utrættelige arbejde for Hjertebørn i Danmark. I 2012 runder deres indsamling
1.000.000 kroner.
Igen i år tilfører de ny energi til børneafdelingerne på Aarhus Universitetshospital i form af
et års forbrug af batterier fra en af deres hovedsponsorer: Verdens største
batteriproducent Duracell.
Løberne fra KUUL ved - ligesom Duracell-kaninen, hvad det vil sige, at blive ved og ved,
hvilket klart kommer til udtryk ved deres opvarmningstur inden selve overrækkelsesløbet.
KUUL Løbet
Søndag den 16. december løber de traditionen tro rundt om Brabrand Søen hele natten.
På den 10. Omgang sætter de kursen mod Koch Biler på Vintervej, hvor distancen på 100
kilometer nås. Herfra løber de via Storcenter Nord til Aarhus Universitetshospital i Skejby.
De starter kl. 0:00 natten mellem lørdag og søndag.
Du kan bakke op og løbe med
Kl. 13:00 inviterer de alle interesserede til at løbe med på de sidste 5 km fra Storcenter
Nord og ud til hospitalet, hvor de overrækker resultatet af årets indsamling. De første 200
tilmeldte får en gratis KUUL-løbetrøje fra Newline. Tilmeld dig og din familie på
www.kuul.dk eller hos Sportsmaster i Storcenter Nord.
Hvis man har lyst, er man selvfølgelig også velkommen til at gøre KUUL løberne selskab
på turene omkring søen. Læs mere på løbernes hjemmeside - www.kuul.dk

Velgørenhedsløbeklubben KUUL løber til fordel for Hjertebørn i Danmark.
I Danmark fødes hvert år omkring 600 børn med en hjertesygdom, som kan være mere
eller mindre kompliceret, men stort set alle kræver operation. Mange har desuden behov
for livslang kontrol på et hjertecenter, fordi operationen ikke kan gøre dem helt raske, eller
fordi der med tiden kan opstå problemer, som kræver behandling.
Børn med medfødt hjertesygdom bliver behandlet enten på Århus Universitetshospital,
Skejby eller på Rigshospitalet.

For yderligere information:
KUUL - Henrik Schriver, telefon 2130 0777

