Når ét maraton ikke er nok – 170 Kilometer for
børn med hjertesygdomme
Når de tre engagerede ultraløbere fra den aarhusianske
velgørenhedsløbeklub KUUL den 19. maj snører løbeskoene, er det en tur
på intet mindre end 170 kilometer, der ligger og venter forude. For femte år
i træk tager de tre løbere turen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby via
Copenhagen Marathon til Rigshospitalet i København non-stop. Meningen
med galskaben er at samle penge ind til Hjertebørn i Danmark, som indtil
videre har modtaget 925.000 kr. fra KUUL.
”Det er en stor tilfredsstillelse, når man kan bruge sin sport til at gøre noget
godt for andre.” udtaler Henrik Schriver, der er en af idemændene bag
KUUL.
Hvad pengene er blevet brugt til fremgår af hjemmesiden www.kuul.dk.
Fra hospital til hospital – det kræver mere end et godt hjerte
Lørdag den 19. maj sætter KUUL kursen mod Rigshospitalet, og for at
binde en sløjfe på turen stiller de søndag d. 20. maj til start i Copenhagen
Marathon. Formålet med turen er, at sætte fokus på hjertebørn og på,
hvordan SAMARBEJDE kan flytte grænser og skabe fælles MOTIVATION
til at yde en EKSTRAORDINÆR INDSATS og STYRKE RELATIONERNE i
det danske sygehusvæsen.
KUUL binder landets to afdelinger for hjertebørn sammen, og det
visualiserer løbeturen, som går fra Aarhus Universitetshospital i Skejby til
Rigshospitalet i København via Copenhagen Marathon – En tur på i alt 170
km., der gennemføres non-stop. Undervejs kan løberne følges via GPS på
www.kuul.dk.
En løbetur med slaw i
Verdens højeste sværvægtsbokser, Morten Poulsen på 219 cm, løber med
på den sidste del af turen. Han besøger sammen med KUUL afdelingen på
Rigshospitalet.
Dermed er det også sagt, at løbet på tværs af Danmark ikke kun er for
KUULs egne løbere.
KUUL er i topform – er du?
Alle motionister, der vil være med til at sætte fokus på sagen, er velkomne

til at løbe med på nogle af de mange kilometer.

Turen starter ved hospitalet i Skejby lørdag den 19. maj kl. 14.30. Du kan
bakke løberne op og løbe med på en af følgende etaper:
• Lørdag 15:15 Storcenter Nord (Foyeren), Aarhus – Aarhus Havn, 5
kilometer
• Søndag 07:30 Shell, Roskildevej 453, Brøndby til Starten på
Copenhagen Marathon, 10 kilometer
• Søndag 15:30 Islands Brygge (Maraton mål) – Rigshospitalet, 4
kilometer
Turen slutter på Rigshospitalet, hvor løberne besøger afdelingen for
hjertebørn.

For yderligere information: Henrik Schriver, KUUL – Telefon 2795 8787

