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Århus .

FOR HENRIK SCHRIVER BLEV
LØB EN HJERTESAG
Hjerteafdelingen på Skejby Sygehus
modtog søndag 150.000 kr. fra
de tre ultraløbere, der udgør
velgørenhedsklubben Kuul
Af Peter Nørskov
peno@stiften.dk

ÅRHUS: For fire år siden oplevede Henrik Schriver fra Århus den store sorg at miste en
kun seks uger gammel datter,
der var født med en alvorlig
hjertefejl. Året efter dannede
han sammen med løbevenner-

ne Jan og Gert velgørenhedsklubben Kuul, der søndag
kunne aflevere 150.000 kroner
til hjerteafdelingen på Skejby
Sygehus. Næste år er trekløverets ambition at løbe 15.000 kilometer tilsammen og samtidig at runde den første million
kroner til hjertebørn-sagen.
Det var ikke til at se det,

hvis man ikke lige vidste, at
Henrik Schriver og de to andre ultraløbere havde tilbragt
natten til lørdag og søndag
formiddag i løb omkring Brabrandsøen. Da avisen mødte
trekløveret i Storcenter Nord
søndag eftermiddag, så de forbavsende friske ud og med opbakning fra omkring 200 medløbere helt klar til at tilbagelægge de sidste fem kilometer
til Skejby Sygehus. Her stod
en modtagelseskomité parat
til at modtage de 150.000 kroner i kontanter og naturalier.
»Da min datter døde, fik vi
idéen til, at den opmærksom-

hed, der var omkring, at vi
dyrkede ultraløb, måtte kunne bruges til noget fornuftigt,«
fortæller Henrik Schriver.

På vej mod millionen
Oprindelig var det tanken, at
de sponsor-kroner som de tre
ultraløbere løber i hus hvert
år skulle gå til forskellige velgørende formål.
»Jeg fik lov til at vælge
hvem, der skulle være aftageren det første år, og mit valg
faldt helt naturligt på hjertebørn-sagen. Fordi jeg havde
en personlig oplevelse, som
der var bundet mange følel-

ser i, fik vi skabt en god kontakt og hurtigt opbygget et
netværk. Således valgte flere hjertelæger og sygeplejersker at løbe med. Vi endte derfor med at koncentrere vores
indsats omkring hjertebørn
på både Skejby Sygehus og
Rigshospitalet,« tilføjer Henrik Schriver.
Hvert år løber de tre ultraløbere foreksempel en tur
fra Skejby Sygehus med kurs
mod Rigshospitalet for at aflevere en sum penge. Undervejs
napper de lige martonløbet i
København.
»Vi har i år godt kunnet

mærke, at krisen kradser lidt
i erhvervslivet, og derfor blev
det denne gang kun til 150.000
kroner til Skejby Sygehus
mod forventet 200.000 kroner.
Til gengæld har vi forhåbninger om næste år at løbe 250.000
kroner ind, så vi i Kuul runder den første sponsormillion,« lyder målsætningen.
Blandt de omkring 200
fremmødte i Storcenter Nord,
der stod parat til at ledsage de
tre ultraløbere på de sidste
fem kilometer mod Skejby
var blandt andre den tidligere boksepromotor Anders Vester og sønnen, bokseren Al-
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KUN 499 kr.
3 måneder abb........... 998 kr.
Fæld-selv juletræ ..... 289 kr.
Total: ...................... 1287 kr.
Du sparer: .................... 60%
Tilbuddet gælder til 16.12.2010 og du kan fælde dit juletræ i enten weekenden: 11./12., 18./19. eller fra 20.-23. december
hos Topkæer Julestuen. Avisen starter automatisk 3. januar 2011 og der er et begrænset antal juletræer.
Tilbuddet gælder kun personer og husstande som ikke har modtaget avisen de sidste 6 måneder.

Bestil nu på tlf.: 8020 1240

