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Pressmeddelande 11 juni 2014 

Cancerfonden lanserar världens första skuggfotbollsplan 

Sedan år 2000 har fallen av malignt melanom fördubblats i Sverige. En bidragande orsak 
är att många glömmer att skydda sig mot solen i vardagen. Därför genomför nu 
Cancerfonden Play in the Shade – ett pilotprojekt som undersöker om det går att locka 
soltörstande svenskar att röra på sig i skuggan i stället för att ligga still i den starka solen 
mellan klockan 11 och 15. 

 

 

Lagom till fotbolls-VM i Brasilien genomför Cancerfonden Play in the Shade – världens första 
fotbollsplan i skugga där linjerna ritas upp av solen. Linjerna syns då solen är som starkast, det vill säga 
under soliga dagar klockan 11-15. 

– Vi svenskar vet att vi ska skydda oss mot stark sol på semestern, men många glömmer att skydda sig 
hemma i Sverige, säger Yvonne Brandberg, biträdande vetenskaplig sekreterare på Cancerfonden och 
professor i vårdvetenskap vid Karolinska universitetssjukhuset, Solna. 

– I stället för att komma med pekpinnar vill vi undersöka om det går att locka människor till lek och 
rörelse i skuggan då solen är som starkast, fortsätter Yvonne Brandberg. 

Genom att erbjuda en skuggfotbollsplan i en solig del av Hagaparken (nära Haga Forum) vill 
Cancerfonden på ett engagerande sätt sprida budskapet om att söka skugga klockan 11-15. Samtidigt är 
Play in the Shade ett pilotprojekt som kan ligga till grund för framtida solpreventionsarbete. 

Play in the Shade i Hagaparken, 16-19 juni 
Alla som befinner sig i Hagaparken i Stockholm då skuggfotbollen äger rum är välkomna att delta. Målet 
är att uppmärksamma solbeteendet i vardagen och genom att ge ett kul och engagerande alternativ få folk 
att reflektera över sitt solande. Cancerfondens solexperter finns på plats och kan svara på frågor om 
solprevention. Projektet genomförs någon gång mellan 16-19 juni, beroende på väderleken. Exakt datum 
meddelas fredag den 13 juni. 

För mer information vänligen kontakta: 
Petra Rosén, PR- och pressansvarig Cancerfonden 

08-677 10 43 / petra.rosen@cancerfonden.se 

Mer information om Play in the Shade finns på cancerfonden.se och Cancerfondens Facebooksida. 
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