
  
 

Vad är Bissen Brainwalk? 
Bissen Brainwalk är en manifestation 
för att samla in pengar till 
hjärnforskningen. Mathias ”Bissen” 
Larsson tog flera SM-guld med 
Västerås innan han, endast 34 år 
gammal, 2010 drabbades av en 
hjärnblödning och tre stroke men blev 
mirakulöst räddad av en hjärnkirurg i 
Linköping. Nu jobbar Bissen för att få 
tillbaka ett normalt liv och samtidigt 
hjälper han hjärnforskningen för att 
rädda fler liv framöver. 
 

 
 
Mer information: 
www.bissenbrainwalk.se 
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REKORD NÄR BISSEN BRAINWALK ARRANGERADES I SANDVIKEN FÖR 
TREDJE ÅRET - ÖVER 100.000 KR UNDER EN MATCH 
 
För tredje året i rad arrangerades Bissen Brainwalk i Sandviken. Lördag den 10 januari bjöds 
Sandvikenborna på fri entré under matchen mot Bollnäs och kunde istället lämna ett bidrag till 
hjärnforskningen. En vinterpromenad arrangerades runt Jernvallenområdet och efter matchen 
auktionerades spelarnas specialdesignade Bissen Brainwalk-matchtröjor ut. Totalt samlades 102 
566 kronor in till Bissen Brainwalk under årets aktiviteter vilket innebär att vi samlat in över 
210 000 kronor på tre matcher. 
 
- Fram tills nu hade vi samlat ihop 110 000 kr, att vi den här gången nästan kan dubbla den 
summan känns fantastiskt. Det finns oerhört många som ska känna att de varit med och bidragit 
till den summan. Våra sponsorer har gjort detta möjligt och vår publik har varit helt fantastisk, 
så mycket medmänsklighet och omtanke gör att man blir djupt berörd. 
 
Under lördagen deltog 500-600 personer i en vinterpromenad runt Jernvallenområdet, precis 
som den promenad i Köping på årsdagen av Bissens stroke som gav namnet Bissen Brainwalk. 
Deltagarna kunde både passa på att köpa Bissen Brainwalk-souvenirer och ge ett bidrag till 
hjärnforskningen.  
 
”Tillsammans är vi starka” 
- Jag är djupt rörd och tacksam över SAIK Bandys och 
Sandvikens stora engagemang kring Bissen Brainwalk. 
Tillsammans gör vi stor skillnad för väldigt många människor. 
SAIK är inte bara fantastiska på att samla in pengar till 
hjärnforskningen, SAIK sprider dessutom budskapet Bissen 
Brainwalk på ett fantastiskt sätt. På så vis ökar vi kunskapen 
och förståelsen i samhället kring hjärnans alla sjukdomar, 
skador och funktionsnedsättningar. Tillsammans är vi starka! 
Snart är jag på benen igen och då ses vi! säger Mathias 
”Bissen” Larsson. 
 
Efter vinterpromenaden var det dags för matchen mellan SAIK 
Bandys herrar och Bollnäs där besökarna bjöds på fri entré 
och precis som förra året kunde besökarna istället för entré 
bidra med valfri summa till hjärnforskningen. SAIK Bandy 
spelade för dagen i specialdesignade matchtröjor: reklamfritt 
med enbart s-märket, matchvärden Sandvik, Bissen 
Brainwalk-loggan och matchdatumet tryckt. Tröjorna 
auktionerades sedan ut under en vecka på Tradera till förmån 
för hjärnforskningen. Bollnäs tillresta supportrar skänkte dessutom 4 000 kronor genom sina 
bussbiljetter. Totalt samlades 102 566 kronor in till Bissen Brainwalk som kommer att 
överlämnas under säsongen. 
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Företagen som sponsrade matchen: 
Sandvik – matchvärd 
 
ABB Storvik, Ahlsell, Bilmetro, BJ Markbyggnads, Caverion, Coor Service Management, 
Cykelbyggarn, Elanders AB, Fastighetsbyrån, Färghörnan, Grubb & Cronvall AB, Gävle 
Fjärrfrakt, Handelsbanken, Hedmans Plåtslageri, Heimdall Industrigolv, Högbo Brukshotell, ICA 
Supermarket, Interlan Gefle AB, LT Ventilation, Länsförsäkringar, Lön Och Söner, Perssons 
Golv, Sandviken Byggmaskiner, Sanrev, Schenker, Sitab AB, Swedbank, Vensotec systemkemi, 
VS & Perssons Bussar, Östlin Stroköksprodukter, Palmbergs Golv AB, Elarbete, Modeléze 
International (Gevalia), Mackmyra Bygg, Hagstedt Reklambyrå, Valbo El AB, Arne Blom 
Marknads AB, Bilbolaget, Bäckströms Mekaniska, Actor, Promoteq AB, Selins Glas, Gadö Bygg 
Gävle. 
 
 

…ensamma är vi starka, men tillsammans är vi oslagbara! 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Magnus Holst, ordförande SAIK Bandy, 070-231 64 00 
Mathias ”Bissen” Larsson, 070-660 81 59   
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