
                                                 
 
Friskis stödjer Barncancerfonden – arrangerar Yoga of Hope  
 

Friskis&Svettis Stockholm yogar för livet på Fotografiska. Alla stockholmare är välkomna 

att starta Allhelgonadagen 1 november kl 9.00 med Yoga soft till förmån för Barncancerfonden.  

I år arrangerar Barncancerfonden träningseventet Yoga of Hope på Fotografiska museet 1 november. 

F&S Stockholms yogaledare Eva Boman guidar deltagarna genom passet Yoga soft för att alla som 

vill bidra till att utrota barncancer ska kunna starta dagen med mjuk rörelse i en vacker miljö med utsikt 

över Stockholm. Eva är i grunden sjuksköterska för barn med cancer och har tagit initiativet att leda ett 

morgonpass kl 9.00.  

 

– Att kombinera glädjen att få människor i rörelse samtidigt som vi tillsammans genom Friskis 

försorg bidrar till Barncancerfondens livsviktiga arbete känns naturligt, säger Eva Boman, 

barncancersköterska på Karolinska sjukhuset och yogaledare hos Friskis&Svettis Stockholm.     

 

Friskispasset Yoga soft ger möjlighet till en inkännande och skonsam träningsupplevelse där 

deltagaren utgår från sig själv i ett lugnt tempo och med medveten andning skapar balans i kropp och 

sinne. 

 

F&S Stockholm är även en av medarrangörerna till Spin of Hope sedan sex år tillbaka, som 

arrangeras varje år i mars på många olika platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Grönland.  

 

– Vi är glada att arrangera Yoga of Hope för första gången. Som Sveriges största 

yogaleverantör känns det naturligt att bidra även här, utöver exempelvis Spin of Hope som vi ordnar 

varje år. Genom vårt samarbete med Barncancerfonden har vi skapat en tradition som förenar 

välgörenhetsnytta med träningsglädje – något som engagerar allt fler stockholmare, säger 

verksamhetsledare Johan Lampinen på Friskis&Svettis Stockholm.  

 

Han fortsätter: 

 

– Gemenskapen i rörelseglädjen och att vi bidrar tillsammans för att utrota barncancer 

är stort, nu med ett för oss nytt arrangemang i form av Yoga of Hope.  

 

Praktisk info 

Anmälan via Barncancerfonden. Varje deltagare bidrar med valfri summa. Mattor finns att låna på 
plats. Det finns också möjlighet att köpa måltider och ekologiska juicer.  

 

Josefin Engfelt 

PR-ansvarig 

+46 8 429 70 43 

josefin.engfelt@sthlm.friskissvettis.se  

https://www.friskissvettis.se/Stockholm/Traning/Yoga/Yogasoft
https://news.cision.com/se/if-friskis---svettis-stockholm/r/friskis-stodjer-barncancerfonden---arrangerar-spin-of-hope-17-mars,c2472420
https://www.barncancerfonden.se/event/yoga-of-hope/delta-i-en-yogaklass/yoga-of-hope-pa-fotografiska-/


 

 

Om Friskis&Svettis Stockholm 

F&S Stockholm är Sveriges största idrottsförening med 94 897 medlemmar och 17 fullutrustade anläggningar. 

Över 1 400 ideella ledare och värdar ser varje vecka till att vi kan erbjuda lättillgänglig och lustfylld träning av hög 

kvalitet för alla. För mer information: www.sthlm.friskissvettis.se 

Taggar: 

hälsa , Idrottsförening , Träning , motion , FriskisSvettis Stockholm , FriskisSvettis , Yoga of 

Hope, Friskis Barncancerfonden, Yoga  

Länkar: 

Friskis&Svettis Stockholm – Yoga of Hope 

https://www.friskissvettis.se/Stockholm/Nyheter/Yogaofhope 

 

Barncancerfondens anmälan 

https://www.barncancerfonden.se/event/yoga-of-hope/delta-i-en-yogaklass/yoga-of-hope-pa-

fotografiska-/ 

 

Friskispasset Yoga soft 

https://www.friskissvettis.se/Stockholm/Traning/Yoga/Yogasoft 

 

Bilder: 

Friskis&Svettis Stockholms verksamhetsledare Johan Lampinen 

Yoga soft – barnets position 

Yoga soft – hundens position 

Friskis&Svettis Stockholms logotyp 

Barncancerfondens Yoga of Hope-märke 

 
Mer info: 

 
Om Eva Boman 

Eva startade sin karriär som sjuksköterska 1989 på Karolinska Sjukhuset för barn med cancer. För 
sex år sedan blev hon tillfrågad om att bli yogaledare hos Friskis&Svettis Stockholm. Svaret var givet 
då hon känner en stor gemenskap med föreningens värderingar som innefattar lättillgänglig träning för 
alla. På den vägen blev det.  
 
Nu väljer hon och Friskis att arrangera Yoga of Hope på Fotografiska för att kombinera glädjen att få 
människor att röra på sig samtidigt som hon och F&S Stockholm bidrar till Barncancerfondens viktiga 
arbete. 
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