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Resultatet av första 
upplagan av Skate4AIR blev fantastiskt. 

50 holländare och 40 svenskar samlades för att åka 
eller hjälpa till under evenemanget. Var och en med en 

egen insamlingssida på hemsidan där deras nära och kära 
donerat i kampen för friskare liv med CF och PCD. 

Över 225 000 kr har samlats in För ett friskare liv 
med CF och PCD.



Jesper Hansson och Otto Russel på väg till Falun
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Den 11:e februari klockan 07.00 på sjön Runn, Falun började 
årets motionslopp Skate4AIR. Det var första gången evenemang-
et hölls i Sverige efter att holländska NFCF hållit evenemanget i 
Österrike i sju år. Det var också RfCF:s första evenemang sedan 
nysatsningen i förbundet med fokus på evenemang och fundrai-
sing. Det var i början på oktober 2016 som RfCF startade sats-
ningen genom att anställa två eventsamordnare och fundraisers, 
Gustav Björk och Brandon Sandén. Tillsammans med de holländ-
ska eventsamordnarna organiserade de Skate4AIR och försvenska-
de konceptet. 

Skate4AIR möjliggjordes genom ett fantastiskt samarbete mel-
lan engagerade CF- och PCD-personer och deras anhöriga tillsam-
mans med kansliet. 

Utan den hjälp och det engagemang som visades ute på isen och 
genom allas insamlingssidor hade ingenting varit möjligt. Vi är så 
otroligt glada för alla som ställt upp och gjort denna dag minnes-
värd på så många olika sätt, säger Gustav Björk. 

Även RfCF:s ambassadör, den flerfaldiga OS-guldmedaljören på 
skridskor Tomas Gustafson, fanns på plats. Han inledde på freda-
gen med över en timmes föreläsning för alla deltagare. Det blev 
en häftig och inspirerande föreläsning med tillbakablickar på hans 
karriär och inblickar i hur han tänker och jobbar mentalt. 

När Tomas satte på sig skridskorna dagen efter dök även täv-
lingssinnet fram och han hängde på den holländska tätgruppen 

som satsade på att hinna åka 200 km innan kl. 15.46. Ett olyckligt 
fall gjorde tyvärr att han inte kunde fullfölja utmaningen. Tomas 
fick besöka akuten men var tillbaka till kvällen, något omskakad,-
men mådde sedan okej igen, enlig egen utsago. Han var glad över 
dagen och helgen innan händelsen och hoppas att Skate4AIR dy-
ker upp nästa år igen!

Vi blickar nu framåt och sätter sikte mot nästa evenemang, 
CF-spelen den 9/9 – 2017. Vi är extremt tacksamma för att Ska-
te4AIR kommit till Sverige och kommer ta med oss mycket er-
farenhet från detta evenemang, dels till CF-spelen men också till 
nästa års upplaga av Skate4AIR, säger Brandon Sandén.

Vi på RfCF vill ge ett stort tack till alla som varit del av detta pro-
jekt. Till Tomas Gustafson som la ner sin tid och energi för att 
vara ambassadör och ge en sådan god stämning till hela eventet. 
Till Främby udde resort som tog emot alla svenskar och hollän-
dare under Skate4AIRhelgen. Till Holländska NFCF som hade 
förtroendet att samarbeta med oss. Till ”Runn Winter Week” som 
samarbetade med Skate4AIR och lät oss vara start på deras årliga 
vintervecka. Och sist med inte minst, tack till er som deltog och 
åkte skridskor och de som volontärarbetade
och till alla som samlade in pengar till 
kampen för ett friskare liv med 
CF & PCD. Inget skulle 
varit möjligt utan er. 

Tomas Gustafson briljerar med 
sitt inspirationsföredrag dagen 
innan motionsloppet Skate4AIR 
i Falun.
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Åkarna samlar sig inför loppets start.

Eva Johansson hjälper en av åkarna innan start.

Pernilla Sandén-Hussey och Emma Tess Håfström på en selfie 
med den holländske OS-guldmedaljören Jochem Uytdehaage.

Glada svenska volontärer.

Samarbete mellan svenska och holländska volontärer.

Volontär Eva Westman, alltid lika hjälpsam.



26 |   CF-BLADET  #1.17

Eventsamordnare Gustav Björk informerar volontärer.

Eventsamordnare Brandon Sandén i farten över isen.

RfCF:s Julia Stenberg sitter i storstugan i Falun och säljer 
Skate4AIR saker.

Skate4AIR:s 
maskot ”Skaty” 
var ständigt i 
farten och redo 
att kramas.

Brandon Sandén med 

volontär Gunilla 

Forsgren-Olsen.
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Stefan Hjelm 
med lag Alice 
samlade in hela 35 150 kr 
Till kampen för ett friskare liv med CF och 
PCD. Stefan åkte dessutom 141,6 km skrid-
sko. Hela lag Alice, 6 personer, åkte 604,6 
km sammanlagt. Vilken prestation!
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Vo
lo

nt
är

 C
hris

toffe
r ”Toffe” Westman.

Dagens stora hjälte blev Lasse Fritzell som tog 
en runda på isen med hjälp av syrgas.

Thomas Hjelmi lag Alice.

Emma Tess Håfström och Otto Russel tar en kort 
fotopaus på isen.

Holländare som vilar upp sig under loppet.
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 Brandon Sandén, ordnade glatt 

med det mesta.

RfCF:s ambassadör 
Tomas Gustafson i 
full fart i tätklungan.

Flygande besök 

under dagen.
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Tomas Gustafson var nöjd med att vara ute på 
isen och få ta emot alla svenska hejarrop.

Den holländska ledarklungan i full fart.
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Stilbilder från loppet 
och målgången.

Målfållan med kanslichef Lotten Sundin-Björk i Skatie-dräkten.
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Holländarnas enda CF:are på plats i Falun, Dave Van Brakel.

Eva Johansson och Eva Löfqvist värmer sig efter loppet.

Janne Olsen, Oskar Bolin, Gunilla Forsgren-Olsen och Kristina 
Radwan, glada efter en lång dag.

Henric Falkman kom till Falun och åkte med 
några vänner.

Eventsamordnare Gustav Björk med volontär och kanslichef Lot-
ten Sundin-Björk.
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Pernilla Sandén-Hussey dricker varm 
choklad i en välförtjänt paus.

1. Jani Koljonen 

2. Jochem Uytdehaage 

3. Roger Isaksson 

4. Marie Bökman 

5. Eva Löfqvist 

6. Eva Johansson

7. Oskar Bolin

1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alla bilder, förutom en och annan selfie, 

på sidorna 24-31 är tagna av RfCF:s 

egen fotograf Patrik Sanilla. På sidorna 

32-33 är bilderna tagna av Vincent 

Riemersma och Wim Haze.


