
181 kilometer i løb for hjertebørn 
 
Når de tre engagerede ultraløbere fra den århusianske velgørenhedsløbeklub KUUL den 21. maj snører 
løbeskoene, er det en tur på intet mindre end 181 kilometer, der ligger og venter forude. For fjerde år i træk 
tager de tre løbere turen fra Aarhus Universitetshospital i Skejby via Copenhagen Maraton til Rigshospitalet i 
København non-stop. Meningen med galskaben er at samle penge ind til Hjertebørn i Danmark, som indtil 
videre har modtaget 750.000 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 21. maj sætter KUUL kursen mod Rigshospitalet, og for at binde en sløjfe på turen stiller de 
søndag d. 22. maj til start i Copenhagen Marathon. Udover at indsamle penge til Hjertebørn i Danmark er 
målet med turen også at sætte fokus på samarbejdet mellem de to hospitaler i Danmark, som behandler 
hjertebørn. 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 181 km., der gennemføres non-stop. Undervejs kan løberne følges via GPS på www.kuul.dk. 
 
IDEmøbler, Axcel og Fiat er sponsorer på turen. 
 
”Vi er naturligvis glade og taknemlige for, at foreningen KUULs formål er i stand til at tiltrække støtte og 
opmærksomhed fra store virksomheder.” siger Henrik Schriver 
 
 
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 21. maj kl. 15.00 og består af følgende etaper: 
 
Lørdag 15:00 Hospitalet i Skejby – Århus Havn, 7 kilometer 
Lørdag 17:30 Sjællands Odde – IDEmøbler, Gladsaxe, 117 kilometer 
Søndag 07:30 IDEmøbler, Gladsaxe til Start på Copenhagen Marathon, 11 kilometer 
Søndag 09:30 Copenhagen Marathon, 42 kilometer 
Søndag 15:30 Islands Brygge (Maraton mål) – Rigshospitalet, 4 kilometer 
 
Turen slutter på Rigshospitalet, hvor løberne besøger afdelingen for hjertebørn.  
 
Tilmelding 
 
De tre løbere fra KUUL gennemfører hele turen på i alt 181 kilometer, men de vil rigtig gerne have 
opbakning fra alle, som har lyst til at løbe med på en del af turen. Tilmelding og yderligere oplysninger findes 
på www.kuul.dk. Det koster naturligvis ikke noget at deltage, og der er vand og frugt til alle deltagere, der 
tilmelder sig den velgørende løbetur. 
 
 
 
For yderligere information: 
 
Henrik Schriver, KUUL – Telefon 5214 9003 


