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Svenska idrottsstjärnor stödjer Bissen Brainwalk-utmaningen 

 
Flera kända idrottsprofiler vill skänka pengar till hjärnforskningen genom att utmana sig själva eller någon 

annan i ”Utmaningen”, konceptet som initierades av den före detta elitbandyspelaren Mathias Bissen 

Larsson. 

Nu ansluter sig Nicklas Lidström, Curt ”Curre” Lundmark, Magnus Carlsson och Per Fosshaug för att 

tillsammans samla in pengar till Hjärnfonden. 

 

Till vinnarlaget där redan över hundra personer har registrerat sig tillkommer nu några av Sveriges största 

idrottsstjärnor. Tanken är att var och en ska utmana sig själv till att göra olika saker och skänka pengar till 

Hjärnfonden. En av dem som ställer upp är Curt ”Curre” Lundmark, hockeytränare och före detta 

förbundskapten för Tre Kronor. 

 

– Jag är ruskigt imponerad av sättet Bissen har tagit sig tillbaka efter att ha drabbats av stroke. Jag vill gärna 

bidra på mitt sätt så att forskarna ska bli ännu skickligare på att ta hand om den här typen av sjukdomar och 

skador, säger han. 

Ingen utmaning är för stor eller för liten. Varje insats räknas och det och det är bara fantasin som sätter 

gränser. 

 

– Eftersom jag har jobbat med HV71 skänker jag 50 kronor för varje trepoängare de gör under matcherna, 

säger Lundmark. 

Om Bissen Brainwalk och Utmaningen: 

Den 27 mars 2010 förändrades Bissens liv på en sekund. Elitidrottaren drabbades av en hjärnblödning och tre 

stroke, 34 år gammal, och opererades akut under sex timmar av ett specialistteam i Linköping. Läkarna 

opererade in titanspiraler för att stadga upp de svaga ådervägarna i bråcket. 

På ettårsdagen av insjuknandedagen bestämde sig Bissen för att gå sin första mil, en manifestation för hans 

överlevnad samtidigt som han ville skänka pengar till hjärnforskningen. ”Bissen Brainwalk” och ”Utmaningen” 

var ett faktum och under året har det spridit sig till hela landet.  

För mer information kontakta gärna: 

Arna Sunje, press- och webbansvarig Hjärnfonden, 0767-86 07 60, arna.sunje@hjarnfonden.se 

Mathias Bissen Larsson, 070-660 81 59 

 

Om Hjärnfonden: 
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.  www.hjarnfonden.se   Följ oss på Facebook   Följ oss på Twitter 
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