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Ett stort tack! 
Härmed önskar jag i egenskap av hjärnforskare men även som vice ordförande i 
föreningen Brain Athletics att framföra ett stort tack för att ni på IF Kville, GKIK och 
Sävedalens AIK valt att stödja forskningen om hur fysisk aktivitet påverkar vår hjärna. 
Detta genom att ni på Göteborgs Jubileumslopp valt att bidra med pengar till Stiftelsen 
Peter Erikssons Minnesfond och Strokecentrum Väst via föreningen Brain Athletics. 
 
IF Kville, Sävedalens AIK och Göteborgs Kvinnliga IK ger därför ett värdefullt bidrag 
till forskningen om alla de positiva effekter som fysisk aktivitet har på vår hjärnas hälsa 
och funktioner. Att röra på sig stärker vår hjärna under hela livet - från barndomen till 
ålderdomen! Barn som rör på sig presterar bättre i skolan, mår psykiskt bättre, har lättare 
för att koncentrera sig och lär sig fortare. Samma gäller för vuxna som presterar bättre på 
sitt arbete och mår bättre både psykiskt och fysiskt. Vidare så minskar fysisk aktivitet 
risken för sjukdom i hjärnan som demens, stroke och depression. 
 
Även äldre stärker sin hjärna och kan bromsa sin hjärnas åldrande genom att vara fysisk 
aktiv. Vi vill därför även lovorda Göteborgs Jubileumslopp för att vara 
föregångsarrangör och ha ett fullständigt veteranprogram. Detta stämmer väl överens 
med idrottens budskap ”Idrott hela livet” och är något som vi inom hjärnforskningen 
samt Brain Athletics vill främja. 
 
Åter, ett varmt tack för ert stöd och för att ni främjar samarbetet mellan 
hjärnforskningen och idrottsrörelsen. Ni hjälper på så sätt inte bara forskningen framåt 
utan även Brain Athletics att få ut detta viktiga folkhälsobudskap till allmänheten. 
 
Vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

 
 
Jenny Nyberg (PhD) 
Vice ordförande Brain Athletics 
samt 
Doktor i Neurovetenskap 
Center for Brain Repair and Rehabilitation 
Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi 
Göteborgs Universitet 
 
 
 


