Fra hospital til hospital:
Det kræver mere end et godt hjerte
I den lille, århusianske velgørenhedsløbeklub, KUUL, har vi siden 2007 brugt opmærksomheden om vores
præstationer som ultraløbere til at indsamle penge til hjertebørn i Danmark. Lørdag 22. maj 2010 løber vi for
tredje år i træk de 174 km. fra Århus Universitetshospital, Skejby, til Rigshospitalet nonstop i den gode sags
tjeneste, og vi inviterer alle til at løbe med på udvalgte dele af ruten
”Det er en stor tilfredsstillelse for os, at vi kan bruge vores sport til at gøre noget godt for andre,” siger Henrik
Schriver, der er en af idemændene bag KUUL trioen.
KUUL har indtil nu overrakt 600.000 kroner til hjertebørnene i Danmark. Du kan læse mere om, hvad
pengene bliver brugt til på vores hjemmeside www.kuul.dk.

En løbetur lidt ud over det sædvanlige
Lørdag 22. maj løber vi fra Århus Universitetshospital, Skejby, til Rigshospitalet i København. Undervejs
stiller vi direkte til start i Copenhagen Marathon. Udover at indsamle penge på turen er vores formål også at
sætte fokus på samarbejde mellem de to hospitaler i Danmark, som behandler hjertebørn. KUUL binder
landets to afdelinger for hjertebørn sammen. Det gør vi ved at løbe fra i Skejby til Rigshospitalet via
Copenhagen Marathon – I alt 176 km non-stop. Undervejs kan man følge os via GPS på www.kuul.dk.
Gode ben og lidt glad vanvid gør det ikke alene, når man i bogstaveligste forstand skal stable et projekt som
dette "på benene". Derfor har vi en række sponsorer, der med socialt engagement hjælper os på vej med
både moralsk og økonomisk støtte. Du kan også støtte hjertebørnene – SMS ”KUUL” til 1220 og du støtter
med 50 DKK.
Vil du være med til at sætte fokus på et godt formål?
Vi håber, at rigtig mange vil hjælpe os med at sætte fokus på sagen. Det kan man gøre ved at løbe med på
udvalgte dele af ruten.
Turen starter ved hospitalet i Skejby (Indgang 9) lørdag den 22. maj kl. 15.00 og består af følgende etaper:
Lørdag 15:00 Hospitalet i Skejby (Indgang 9) – Århus Havn, 7 kilometer
Lørdag 17:30 Odden – IDEmøbler Gladsaxe, 112 kilometer
Søndag 07:30 IDEmøbler Gladsaxe til Start på CHP Marathon, 11 kilometer
Søndag 09:30 Copenhagen Marathon, 42 kilometer
Søndag 15:30 Maraton mål (Ved TRÆFPUNKET på Islands Brygge ud for Sturtasgade) – Rigshospitalet, 4
kilometer
Slædepatruljen Sirius bakker op og løber med på de sidste 4 kilometer. Turen slutter på Rigshospitalet, hvor
vi besøger afdelingen for hjertebørn. Man kan via www.kuul.dk og vores GPS tracking følge med i, hvor langt
vi er nået under hele turen.
Tilmelding
Vi er tre løbere, der tager hele turen på i alt 176 kilometer. Det vil være rigtig fedt, hvis du vil bakke os op ved
at løbe med på en del af turen. Uanset hvilken del af turen du løber med på, vil vi blive glade for din
tilmelding på www.kuul.dk – Det koster naturligvis ikke noget at deltage. Vi har vand og frugt til alle
deltagere, der tilmelder sig den velgørende løbetur.
På næste side finder du beskrivelse af billedmateriale, samt kontakt information såfremt du skal bruge
billederne i en bedre opløsning eller ønsker at tale med os. Vi tager telefonen under hele løbeturen.

Billedmateriale (Fotograf David Bering, billederne er frikøbte):
Billede1: Løberne Henrik, Jan, Gert
Billede2: Løberne Jan, Gert, Henrik
KUUL Ryg
Loebende ben: Disse ben løber hver 176 km henover weekenden
SMS splash
Ruten over Sjaelland (På kortet kan du se turen, som vi tilbagelægger henover natten)

For yderligere information:
Henrik Schriver – KUUL – Telefon 5214 9003 – Kan også træffes under løbeturen.

