
	  
Anna	  Friborg	  cyklar	  för	  Barndiabetesfonden,	  med	  fotostopp	  i	  Domsten	  4	  dec.	  på	  väg	  till	  Göteborg	  (38	  mil)	  på	  Kattegattleden	  
	  
Anna	  Friborg	  är	  47	  år	  överläkare	  i	  Varberg/Hallands	  sjukhus	  och	  cykelentusiast.	  Hon	  började	  cykla	  2015	  och	  
cyklade	  för	  Team	  Rynkeby	  (Danmark)	  från	  Sverige	  till	  Paris	  för	  att	  samla	  in	  pengar	  till	  Barncancerfonden.	  	  
	  
”Jag	  har	  på	  kort	  tid	  hunnit	  med	  flera	  långdistanslopp	  och	  är	  just	  nu	  den	  enda	  svenska	  damen	  med	  	  
RAAM	  kvalificering	  (	  Race	  Across	  America	  =	  världens	  tuffaste	  ultracykellopp).	  
	  
2019	  cyklade	  jag	  Paris	  -‐	  Brett	  retur	  123	  mil,	  nytt	  kvinnligt	  svenskt	  bästa	  och	  19	  bäst	  i	  världen.”	  
	  
Kattegattleden	  
”Min	  lillebror	  har	  en	  mycket	  svårskött	  diabetes	  och	  när	  Maddes	  (min	  service	  på	  vägen)	  ena	  son	  insjuknade	  i	  
diabetes	  i	  somras	  bestämde	  vi	  oss	  för	  att	  starta	  ett	  cykelprojekt	  med	  syfte	  att	  samla	  in	  pengar	  till	  
Barndiabetesfonden	  (Madde	  cyklade	  också	  Sverige	  -‐	  Paris	  2015).	  
	  
Kattegattleden	  på	  två	  etapper	  är	  de	  första	  delarna	  av	  projekten	  vi	  har	  gjort.	  	  
Drygt	  37	  mil	  från	  Helsingborg	  till	  Göteborg	  med	  sovstopp	  i	  våra	  egna	  sängar	  i	  Varberg	  för	  att	  undvika	  
kontakt	  med	  andra	  människor.	  
	  	  
Vi	  hade	  med	  oss	  ALLT	  i	  bilen	  för	  att	  agera	  Coronasäkert.	  
Madde	  skötte	  service	  och	  navigation	  och	  jag	  cyklade.	  	  
Förutom	  två	  punkteringar	  gick	  resan	  väldigt	  fint.	  	  
I	  Skåne	  var	  det	  kyligt	  och	  kallt	  i	  vinden.	  Lite	  snöfläckar	  här	  och	  där	  och	  lite	  snömodd	  runt	  Hallandsåsen.	  	  
Från	  Halmstad	  blev	  det	  mildare	  väder	  och	  jag	  fick	  vinden	  i	  ryggen.	  	  Från	  Varberg	  hade	  jag	  ostliga	  vindar	  men	  
fortfarande	  milt	  väder	  med	  en	  kort	  regnskur.	  
	  
Känslan	  var	  överväldigande	  när	  vi	  nådde	  slutdestinationen	  Göteborg!	  Vi	  är	  så	  glada	  och	  berörda	  över	  alla	  
hejarop	  vi	  fått	  längs	  vägen.	  
	  



Vi	  är	  tacksamma	  över	  alla	  som	  skänkt	  pengar	  till	  forskningen	  om	  Diabetes	  typ	  1.	  	  
Kattegattleden	  är	  en	  spektakulär	  cykelled	  som	  går	  utmärkt	  att	  cykla	  på/upptäcka	  även	  vintertid.	  	  
Vi	  hoppas	  att	  vi	  har	  kunnat	  inspirera	  människor	  att	  ta	  sig	  ut	  på	  leden	  även	  vintertid	  och	  upptäcka	  allt	  
vackert	  som	  finns	  längs	  vägen.”	  	  
	  
”Det	  är	  inte	  försent	  att	  bidra	  till	  vår	  insamling:	  	  
Stöd	  Barndiabetesfonden	  genom	  att	  Swisha	  ett	  bidrag	  till:	  900	  05	  97	  och	  skriv	  Kattegattleden	  som	  
meddelande.	  	  
Flera	  spektakulära	  cykelprojekt	  planeras	  för	  Barndiabetesfonden.	  Följ	  oss	  gärna	  på	  vår	  resa	  genom	  
fantastiska	  Sverige.”	  
	  
P4	  Halland	  rapporterade	  
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7617709	  
	  
Ni	  kan	  följa	  Anna	  på	  Facebook:	  Anna	  Friborg	  eller	  Instagram:	  afriborg	  
	  
	  
	  
 
	  


