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Århus, 19. April 2010

Forrygende start på KUUL Running
75 motionister har allerede taget udfordringen op og meldt sig til KUUL Running, men der
er stadig plads til flere, som har lyst til motion, oplevelser, samvær, hygge og fællesskab,
samtidig med at man støtter hjertebørnene på hospitalet i Skejby og Rigshospitalet.
Det er den århusianske velgørenhedsløbeklub KUUL, som står bag KUUL Running. KUUL
vil gerne motivere helt almindelige motionister med en fast aftale, hvor vi sammen løber en
tur hver anden søndag. KUUL stiller med løbetrænere, som dækker hele ruten, der er på 5
kilometer. Det betyder, at du løber for dig selv i det tempo, der passer dig. Samtidig kan
eventuelle børn, familie, venner og så videre løbe i det tempo, der passer til dem, uden at
nogen bliver væk. Det betyder, at der er udfordringer for alle.
Vi mødes hver anden søndag kl. 11:00 ved Aarhus Universitetshospital i Skejby, Indgang
9, hvor der er gode parkeringsforhold, og busser der går lige til døren.
Næste træning er 25. April, kl. 11:00
Sammen træner vi mod det fælles mål, som er KUUL Running finalen den 19. september.
Løbet foregår på samme rute men naturligvis med tidtagning, diplom og medalje til
børnene. Vi løber også med det fælles formål at indsamle så mange penge som muligt,
som vi sammen kan løbe ud med til hjertebørnene på hospitalet i Skejby i december.
Win – Win situation
Tilmelding foregår på KUULs hjemmeside www.kuul.dk, hvor du også kan orientere dig om
datoer for træningerne. På hjemmesiden er der også mulighed for at købe KUUL-løbetøj
og læse mere om foreningens arbejde. Det koster 300 kr. per person at deltage i KUUL
Running, hvoraf de 100 kr. går direkte til hjertebørnene. Med i prisen er også en
startpakke, som du kan læse mere om på www.kuul.dk. Værdien af den giver dig straks
pengene retur.
KUUL Running. Arrangeres i samarbejde med Sportmaster, Adidas, Storcenter Nord og
Aarhus Universitetshospital.
For yderligere information kontakt:
KUUL – Henrik Schriver, 5214 9003

