
Gåvobevis

Jag/vi har valt att ge en gåva till 
StrokeRide-insamlingen. 

Till förmån för Hjärt-Lungfonden 
samlar StrokeRide in pengar till 
strokeforskningen. 
Läs mer om StrokeRide-insamlingen 
på strokeride.se

Varför StrokeRide?
Den 27 februari 2012 fick min pappa, Leif, en hjärnblödning.
Efter det följde någon månad som var en orolig och jobbig tid för honom 
även om han hela tiden hade gott mod om att bli bra igen. Under våren/
sommaren 2012 gick återhämtningen ganska snabbt framåt, men möttes 
av något bakslag under hösten.

Tillbaka i arbete
Leif är fortfarande inte återställd, men han kom igång med arbetet under 
hösten/vintern 2012. Han började med att arbeta 10 procent och utökade 
detta ganska snart till 25 procent. 

StrokeRide
Cykling är ett stort intresse och jag vill driva denna insamling framförallt 
genom cyklingen, därav namnet StrokeRide. StrokeRide startades i 
februari 2014.

30 000 personer drabbas varje år
Stroke är en av våra vanligaste kärlsjukdomar och den tredje vanligaste 
dödsorsaken i Sverige. Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke, 
varav hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.

Målet med StrokeRide-insamlingen
Första målet och kanske det viktigaste är att sprida kunskap om AKUT-
testet, vilket du hittar längre ner på sidan. AKUT-testet är ett par enkla 
steg som du kan använda dig av för att upptäcka stroke. AKUT-testet går 
dessutom att ladda ner för utskrift på vår webbplats  
www.strokeride.se. Skriv gärna ut ett par exemplar och sätta upp på din 
arbetsplats!
Ett annat viktigt mål med insamlingen är det ekonomiska. Förhoppningen 
är att samla in ett sexsiffrigt belopp som skänks till Hjärt-Lungfonden.

Vart går pengarna?
Pengarna som samlas in skänks till förmån för Hjärt-Lungfonden, som i sin 
tur sätter av pengarna till strokeforskningen.

Hur samlas pengarna in?

Försäljning av bland annat cykelkläder
Tack vare fantastiska sponsorer har StrokeRide haft möjligheten att ta 
fram och sälja bra cykelkläder (samma märke som används av många 

cykelklubbar samt svenska landslaget). En del av intäkterna från 
cykelkläderna skänks till Hjärt-Lungfonden.
StrokeRide har även tagit och kommer att ta fram bland annat mössor, 
kepsar, t-shirts, där en del av intänkten sedan skänks.

Egna event och aktiviteter
StrokeRide kommer årligen att genomföra en större insamlingsrunda 
i Grästorp. Alla deltagaravgifter från “StrokeRide - Grästorp” skänks 
oavkortat till Hjärt-Lungfonden.
StrokeRide anordnar även cykeltipspromenad och Vänern24h.

Aktiviteter med träningsanläggningar
Tillsammans med ett antal olika träningsanläggningar anordnas ett antal 
cykelinsamlingsrundor under året och det kommer även att genomföras 
speciella StrokeRide-spinningpass med olika träningsanläggningar.

Deltagande på andra lopp
Vi är ett stort antal StrokeRide-cyklister som deltar och syns i olika 
motionslopp. Bland dessa lopp finns Vätternrundan, Cykelvasan, 
Brudfjällsracet, Dalsland XC, Velofondo Vårgårda med flera.

Har du frågor om StrokeRide, hör av dig till mig!

Tack för att du tagit dig tiden att läsa denna folder om StrokeRide och 
jag hoppas såklart att du vill hjälpa mig att samla in pengar till Hjärt-
Lungfonden och sprida AKUT-testet.

Kontaktuppgifter
Kenneth Wilson
kenneth@strokeride.se
0730 - 49 75 43
www.strokeride.se
Instagram: @strokeride 
Twitter: @strokeride
Facebook: www.facebook.com/StrokeRide

Med vänlig hälsning

Kenneth Wilson

Stroke är ett medicinskt akutläge och tiden är dyrbar!
Med rätt hjälp i rätt tid kan skadorna som uppstår i hjärnan minskas.

Lär dig, och andra, att känna igen varningssignalerna med AKUT-testet!

STROKE

ANSIKTE
ANSIKTET HÄNGER.

Förlamning i ansiktet?
Le och visa tänderna. 

Om mungipan hänger - Ring 112

KROPP
ARMEN FALLER. 

Förlamning eller känselbortfall i 
ena armen? Lyft armarna och 

håll kvar i 10 sekunder. 
Om en arm faller - Ring 112

UTTAL
SPRÅKET SLUDDRIGT. 

Svårighet att tala och förstå? 
Upprepa meningen ”Det är 
vackert väder idag”.  Om

personen talar sluddrigt eller 
inte hittar rätt ord - Ring 112

TID
TIDEN ÄR DYRBAR. 

Varje minut räknas för att rädda 
liv. Ju fortare behandling sätts 
in, desto mindre blir skadorna 

- Ring 112

Vänta inte - 
RING OMEDELBART 112

Till: 

Från: 


