
Stor uppslutning kring Bissen Brainwalk till förmån för Hjärnfonden

Den 24 mars går startskottet för den tredje upplagan av Bissen Brainwalk. Promenaden som engagerar tusentals
personer runt om i Sverige kommer samla in 500 000 kronor till Hjärnforskningen. Många stödjer Mathias ”Bissen”
Larsson, tidigare elitbandyspelare som drabbades av en stroke 2010 och som sedan dess driver insamling för att
hjälpa forskningen kring hjärnans alla sjukdomar.

Mathias ”Bissen” Larsson drabbades av en stroke när han var endast 34 år och mitt i en lovande bandykarriär. ”Bissen” har bland annat
vunnit flera SM-guld med Västerås SK, men också spelat för Edsbyn, Bollnäs, IFK Motala och IFK Vänersborg. Med sitt initiativ av Bissen
Brainwalk har han sedan starten för två år sedan samlat in mer än 300 000 kronor till forskningen om hjärnans sjukdomar, skador och
funktionsnedsättningar. I samband med årets Bissen Brainwalk är hans målsättning att öka insamlingen till en halv miljon kronor.

På söndag promenerar tusentals personer i Köping och Edsbyn. Stödet för insamlingen växer både inom och utanför bandy-Sverige. Den 13
april är det Västerås tur och målet hos VSK är att inom 3 år få minst 10 000 personer att delta i Bissen Brainwalk. Men även svenskar i
utlandet som inte kan ta sig till Köping eller Edsbyn i helgen har hört av sig.  

-          Det är härligt och se vilken spridning Bissen Brainwalk har fått. En sjuksköterska som jobbar i en bepansrad ambulans för
Försvarsmakten i Afghanistan har hört av sig via Facebook och planerar att gå Bissen Brainwalk på plats. Hjärnforskningen räddade mitt liv
och om jag kan bidra till att hjälpa andra som drabbas av en hjärnskada, genom stöd till forskningen, betyder det enormt mycket säger,
Mathias ”Bissen” Larsson.

Till Bissen Brainwalk hör även Utmaningen, en insamlingskampanj där han fått bandyspelare, bandyledare, TV-profiler och privatpersoner att
utmana sig själva inom olika områden med den gemensamma ambitionen att samla in pengar till livsviktig hjärnforskning. 

-          På söndag är det 3 år sedan Mattias Bissen Larsson drabbades av en stroke. Han var en av  30 000 som årligen drabbas av
folksjukdomen stroke. Bissen har inte bara envist kämpat med sin rehabilitering utan dessutom dragit i gång Bissen Brainwalk, en fantastisk
insamling för forskning om hjärnan som räddat hans liv. Bissen är en eldsjäl vars engagemang gör det möjligt för oss att stödja den livsviktiga
forskningen och förbättra utsikterna för oss själva, våra barn och barnbarn genom att hitta nya lösningar på hjärnans olika sjukdomar säger
Gunilla Steinwall, generalsekreterare på Hjärnfonden.  

Om Stroke

30 000 svenskar drabbas varje år av en Stroke som är en hjärnsjukdom i form av en blödning eller propp som gör att hjärnan inte får
tillräckligt med syre. Stroke är den vanligaste orsaken till handikapp i vuxen ålder och den tredje vanligaste dödsorsaken. 25 % av dem som
drabbas är under 65 år.

För mer information
Sophie Ternheim, pressansvarig
E-post: Sophie.ternheim@hjarnfonden.se
Telefon: 018-677 253, mobil 0730-92 63 00

Mathias Larsson, initiativtagare Bissen Brainwalk
E-post: bissenlarsson@gmail.com
Mobil: 070-660 81 59

Hjärnfonden arbetar för att finansiera livsviktig hjärnforskning om hjärnan och alla de sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar som
orsakar stort lidande hos drabbade och deras familjer. Målet är att hitta nya behandlingar och botemedel. Hjärnfonden arbetar också för att
öka kunskapen om hjärnan och dess sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar hos allmänheten, synliggöra den viktiga hjärnforskningen
samt minska skamkänslor kring hjärnans sjukdomar. Hjärnfondens vetenskapliga nämnd garanterar att de forskare som får Hjärnfondens
anslag eller stipendium tillhör den svenska forskareliten.


