
Våra idrottsevent bidrar till att utrota 
barncancer och får människor över hela 
Sverige att röra på sig. Varje år deltar 
fler än 40 000 personer i eventen där 
vi promenerar, springer, cyklar, simmar, 
utövar yoga – eller spinning!

Varje år drabbas cirka 300 barn av cancer. Tack 
vare framgångsrik forskning överlever 80 procent 
av barnen, men det räcker inte. Barncancer är 
fortfarande den vanligaste dödsorsaken hos barn 
1-14 år i Sverige. Med hjälp av generösa bidrag 
från privatpersoner, företag och organisationer är 
Barncancerfonden den enskilt största finansiären 
av barncancerforskning i Sverige. Tack för ditt 
stöd i kampen mot barncancer.

www.barncancerfonden.se/event



Spinningsverige  
i kampen mot 
barncancer. 
Spin of Hope är ett initiativ från Barncancerfonden 
i samarbete med spinningsverige. 2018 arrangerade 
130 träningsanläggningar eventet och samlade 
tillsammans in drygt 6,5 mkr till kampen mot  
barncancer. 

Hur går det till?
Spin of Hope äger rum på våren och är ett roligt 
sätt för träningsanläggningar att kombinera en 
välgörenhetsaktivitet med öppet hus. Tillfället är 
perfekt för att presentera instruktörer, tränings-
former och lokaler för potentiella medlemmar.  
Spin of Hope uppskattas också av personal och  
era befintliga medlemmar och skapar på så vis 
värde för hela verksamheten. 

• Spin of Hope är en stafett-aktivitet. 

•  Träningsanläggningen bemannar tolv  
spinningpass med instruktörer. 

•  Deltagarna bildar lag om 1-12 personer och  
håller igång en spinningcykel i tolv timmar. 

•  Anmälan och betalning för cykel sker på Barn-
cancerfondens hemsida, spinofhope.se, där varje 
arrangerande träningsanläggning har en egen sida.

Vi stödjer ert arbete inför Spin of Hope med mark-
nadsförings- och pressmaterial och ni får en guide 
med tips för en framgångsrik dag. Ni syns i ett 
uppskattat och positivt sammanhang som gör 
skillnad för barn som drabbats av cancer. 

Anmäl er som arrangör redan idag på spinofhope.se 

På Träningskompa-
niet i Halmstad är 
Spin of Hope ett 
eftertraktat evene- 
mang. I tre år har 
de trampat till 
förmån för barn-
cancerforskning.  

” Senast sålde  
vi slut alla  
30 cyklar  
på mindre  
än en dag” 

De har utvecklat sitt event till en stor inspirations-
dag med öppet hus där alla instruktörer arbetar 
ideellt. – Allt man kan göra för att motverka cancer 
är bra, men när det handlar om drabbade barn 
känns det extra mycket. Det är ett enormt enga-
gemang här bland både personal och medlemmar. 
Det ger energi till vår verksamhet, säger Ulrika 
Bartholdsson, platschef på Träningskompaniet.

Ulrika Bartholdsson,  
platschef Träningskompaniet


