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BMX-tjej från Malmö gav inspiration till 
Kalle Anka-historia  
 
Caroline Hindmo är BMX-stjärnan från 
Malmö som vill få fler tjejer att börja cykla 
BMX. Nu gör hon debut som seriefigur i 
Ankeborg, och ger självaste Kalle Anka en 
cykellektion som heter duga! 
 
Säga vad man vill om Kalle Anka, men 
våghalsighet är inte den egenskap de flesta 
skulle tillskriva honom. Inte helt oväntat är det 
därför snarare snålhet än mod som får den 
otursförföljda ankan att kastas in i ett fartfyllt 
BMX-äventyr i det senaste numret av Kalle Anka 
& C:o.  
 
Det är i serien Katten, vilken cyklist! som Kalle får för sig att på egen 
hand lära Knattarna att cykla BMX. Något som visar sig bli allt annat än 
lyckat. Men som tur är träffar de på stjärnan Cathrine ”Katten” Hängmed 
– en figur som redaktionen fick inspiration till efter att ha läst om BMX-
stjärnan Caroline Hindmo, 27 år, från Malmö. Hindmo med bland annat en 
Europacuptitel på meritlistan, är inte bara en av landets främsta BMX-
racers utan även en driven eldsjäl som jobbar stenhårt för att få fler unga 
tjejer att upptäcka sporten. Hon har bland annat startat ett särskilt BMX-
läger bara för tjejer.  
 
– Det känns grymt coolt och lite av en barndomsdröm att få vara med i 
Kalle Anka, säger Caroline Hindmo. Förhoppningsvis bidrar detta till att 
fler unga talanger får upp ögonen för BMX-sporten. Framförallt tjejer – 
det behövs verkligen! 
 
I BMX-specialnumret har Kalle-redaktionen även intervjuat Hindmo, som 
bland annat bjuder läsarna på sina bästa racingtips.  
 
Kalle Anka & C:o nr 18 – BMX-special finns att köpa i butik från den 2 
maj.  
 
Högupplösta bilder laddas ner från Egmont Publishings pressrum hos 
Cision. 
 
För mer information vänligen kontakta, 
Anna Bergström, redaktionell projektledare för Kalle Anka & C:o, 072-300 
61 71, anna.bergstrom@egmont.se 
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Kalle i BMX-duell med Cathrine ”Katten” Hängmed. 
 
 
 
 
 

Om Egmont Publishing 
Egmont Publishing är ett av Sveriges ledande medieföretag. Vi publicerar och skapar 
innehåll för ett hundratal magasin och webbplatser, som Hemmets Journal, Hus & Hem, 
Icakuriren, Kalle Anka & C:o, Vagabond, Bamse och KING Magazine. Vår verksamhet 
innefattar även böcker, spel och aktivitetsprodukter, event och läsarresor, samt e-handel 
och marketing services. Vi omsätter cirka 1 miljard kronor och har cirka 300 
medarbetare.  
 
Egmont Publishing är en del av mediekoncernen och stiftelsen Egmont som delar ut mer 
än 120 miljoner kronor varje år för att bidra till att utsatta barn och ungdomar får ett 
bättre liv. Läs mer på www.egmont.se. 
 
 

 
 
 


