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EN VÄRLD I
FÖRÄNDRING
VÅREN SPIRAR, BLOMMORNA KNOPPAR och kvällarna blir längre och längre
för var dag som går. Sommaren är på väg med stormsteg och lyckoruset börjar
sakta men säkert bubbla där nere i maggropen… eller vänta, vad var det? En
gnagande oro som knackar på, som lägger sordin på den skinande solens varma
strålar? Du påminns om att kriget rasar i Europa och miljontals människor är på
flykt. Kärnvapenkrig, världskrig, massaker, inflation, sanktion - en annalkande
dystopisk verklighet känns mer och mer reell och medan världsledare hotar,
pekar finger och undergräver människors fundamentala rättigheter som aktsamt har byggts upp under decennier, blir uppgivenheten större och större.

www.folkofolk.se

75 cl, 12%, 99kr
Systembolaget art.nr: 78045

Thank you for celebrating
diversity with us!
Från att True Colours Cava lanserades
på QX-galan 2017 har mer än
2,4 miljoner kronor donerats till
Regnbågsfonden.

Vad kan man göra när allt känns hopplöst och mörkret verkar omfamna oss
i ett alltmer kvävande strypgrepp? Svaret är svårt och mångfacetterat. Det
är lätt att känna sig liten, det är lätt att känna sig obetydlig. Men låt oss börja
smått - låt oss börja med att visa oss själva, våra grannar och vårt samhälle
den förståelse och omsorg som så ofta verkar saknas ute i den stora världen.
Förläna världen med det unika som är du, den där lilla kärnan som längtar efter
att få andas i all sin prakt. Du har förmågan att göra skillnad och när vi förenas
blir rösterna desto högre.
För det är väl det Pride handlar om?
Kärleken är allt, hörni. Så ut och spring, veva aggan för allas orubbliga lika
värde till lycka och möjligheter, sluta inte att kämpa - och se till att ha riktigt,
ordentligt roligt på vägen. Trevlig läsning och vi ses i Hagaparken!

NINA BRESSLER
Public Relations Consultant & Copywriter

RUN FOR PRIDE MAGAZINE 2022
VD & projektledare: Janne Siponen, janne.siponen@strongmediagroup.se
Redaktör & skribent: Nina Bressler, nina.bressler@hotmail.com
Art Director: Rebecca Cajander, IRMA AB
Run For Pride 2022 medföljer som en tematidning i Dagens Nyheter.
Strong Media Group AB. Org.nummer: 559077-8535
VD: janne.siponen@strongmediagroup.se

Alkohol kan
skada din hälsa.

Tryck: Bold printing, Stockholm.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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1990 började vår
längsta resa.
Ganska tidigt bestämde vi oss för att minska klimatavtrycket från Stockholms kollektivtrafik. Ja, innan
world wide web ens hade lanserats – då började vi
fasa ut fossila bränslen från bussarna.
32 år senare drivs alla våra 2200 bussar förnybart.
Något få städer med så många bussar lyckas med.
Fossilfria tågresor har vi sedan gammalt. Redan
1996 började vi köpa in ren el från sol, vind och vatten.
Till alla pendeltåg, lokaltåg och hela tunnelbanan.
Idag är en bussresa med oss 97 % fossilfri. Nya tåg är
nästan helt återvinningsbara och vi installerar solceller
på våra depåtak. Nästa milstolpe? Bara elbussar till
2035, då når vi noll CO2-utsläpp från trafiken.
Drygt hälften av alla som reser kollektivt i Sverige,
gör det med oss. Det vi förändrar spelar roll. Därför vill
vi fortsätta framåt och letar hela tiden nya saker att
förbättra. Följ vår resa utan slut på sl.se/miljo.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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ECOLYX

LYXIGT RESANDE I
HÅLLBARHETENS TECKEN
- FÖR EN POSITIV SKILLNAD

Att kombinera resa och hållbarhet kan ibland kännas som en olösbar ekvation,
något som Tina och Ulrika på Ecolyx arbetar hårt med att förändra. Deras
reseföretag kombinerar det bästa av alla världar i perfekt ihopsydda paket där
upptäckande, reslust och ett hållbart förfarande står i centrum.
- Att resa idag kan verka komplext när hållbarhet, miljö
och socioekonomi står så högt på agendan. Definitionen
av lyx omformas hela tiden och vi anser att ordets innebörd har skiftat från något överdådigt till att innefatta
medvetna val och grandiosa upplevelser tätt sammanknutna med unik natur. Vi är sociala entreprenörer som
brinner för att göra skillnad, och våra resepaket reflekterar detta: vi tror att om resande görs på rätt sätt så kan
det ha en positiv inverkan på världen, både för resenärerna och för människorna, djuren och naturen på plats,
säger Ulrika Löfdahl, grundare av Ecolyx tillsammans
med Tina Frisk.

Grundarna möttes när båda bodde i Kenya, och idén
föddes på ett stimmigt café i Nairobi.
- Vi arbetade båda inom ansvarsfull turism med värdefulla kontakter i branschen och hade redan en bra ingång. Vi ville skapa något bättre än det som redan fanns,
och vips! Ecolyx blev snabbt en seriös aktör på marknaden,
säger Tina.
Företaget har samlat världens vackraste platser på
en plats och erbjuder unika resepaket till världens alla
kontinenter. Deras handplockade destinationer präglas
av starka band med ecocamper och anställda på plats,

som arbetar med hållbara metoder och hälsosamma
relationer med djur, natur och samhället runt omkring.
Kvalitet i kombination med otroliga platser resulterar
i oförglömliga upplevelser som gynnar alla, och företaget
erbjuder allt från safaris på Afrikas slätter, till boutiquehotell i Norges fjordlandskap, till yoga- och surfretreat
längs med Costa Ricas palmbeströdda sandstränder.
Boka din nästa drömresa på ecolyx.com
info@ecolyx.com
tel. 031 245830

Toppdestinationer 2022
TINA FRISK:

Tok Tokkie Trails, Nambia

1. Tok Tokkie Trails, Namibia: Upplev öknens fantastiska skönhet, sov under stjärnorna och upptäck Namibias unika natur, från bergig terräng till
vidsträckta sanddyner.
2. Peponi hotel på Lamu island, Kenya: Charmigt,
familjeägt boutiquehotell mitt i Indiska Oceanen,
omringad av turkost vatten och lummig grönska.
3. Chongwe Camp, Zambia: Ecocamp vid Chongwe
River, och perfekt utgångspunkt för safari och
unika aktiviteter på Zambias slätter.

ULRIKA LÖFDAHL:

Loisaba Starbeds, Kenya

#RunForPrideSweden

Saruni Samburu, Kenya

1. Miavana, Madagaskar: Upplev Madagaskars vilda
skönhet från unika villor och njut av solnedgången
från din terrass. Vita sandstränder, turkos horisont
och outforskade korallrev garanterat.
2. Ningaloo Reef, Australien: Sandstränder så långt
ögat kan nå och en lyxig ecocamp belägen i oförstörd natur med upplevelser så som att simma med
valhaj och mantor.
3. Loisaba Starbeds, Kenya: Jeepsafaris, vandringar
med Samburu-massajer, cykling och ridturer bland
alla vilda djur under dagen och god sömn under
den stjärnklara, afrikanska natthimlen i handgjorda
himmelssängar på natten.

@runforpride.se
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Tips för

KÄNSLAN
AV NYA SKOR

EFFEKTIVARE
MÖTEN

- UTAN SKAVSÅR

Efter

Före

SNEAKERSTVÄTTEN HJÄLPER DIG att spara på
naturen och plånboken genom att tvätta och återställa dina använda skor till nyskick. Fördelarna är
många: att producera ett par sneakers ger ett avtryck på 14 kg CO2, en tvätt av ett par sneakers ger
ett avtryck på mindre än 1 g CO2. Dessutom får du
behålla dina favoritskor längre. Bästa produkter för
längre hållbarhet? Wipe and walk, engångs tvättservetter för fläckar på språng och Shoe Hype som
dödar bakterier och dålig lukt.
sneakerstvatten.se

WALKING TALKING ÄR mötesappen som förenar: ta med dig kollegorna,
chefen eller en helt ny kontakt på promenad, för att diskutera aktuella
frågor och ämnen. Låt nya tankar och idéer ta form i en avslappnad
samtalsatmosfär, där rörelse och frisk luft stimulerar samtalet i en
positiv anda. En app designad för att främja bättre samtal, för en bättre
hälsa och öppnare värld.
walkingtalkinginternational.com

TEKNISK ABSTRAKTION - förgyller ditt hem
VAD FÅR MAN OM man kombinerar teknisk spiritualitet med abstrakt, konceptuell minimalism? Kolla
in Alex Colards (f. 1985) konst för svar. Den franske konstnären, som tog vägen via New York för att
sedan hitta hem i Stockholm, målar monumentala tavlor där geometriska former och popkonst möts
i uttrycksfulla mönster. - Varje verk är en bit av mig själv. Min konst handlar om att göra skillnad, att ge
hopp och mening till en plats, säger Alex.
alexcolard.com

SKAKA RUMPAN
på böljan den blå

FÖR FEMTE ÅRET ARRANGERAS en HBTQ-kryssning med Viking Line
och spelningar blandat med fest, dans, singelmingel, karaoke och överraskningar står på agendan. Erik Engebretsen och Anna Högkil, erfarna
organisatörer av populära gayevent i Stockholm, står för arrangemanget. Kombinera shopping, mingel och välförtjänad avkoppling på ett,
förhoppningsvis, soldränkt akterdäck under resan som avgår den tredje
juni från Stadsgården. Biljetter från 375 kronor.
vikingline.se/dancingqueen

#RunForPrideSweden

VAD DÖLJER
SIG BAKOM
PENISEN?
106 PENISAR. 36 berättelser. Så inleds synopsisen till Jonas Noréns Human Behind the Penis - en bok
som behandlar mäns unika historier med avstamp från penisen genom fotografi och text. Varje penis
besitter en berättelse: killar som haft testikelcancer, de som växt upp utan att ha sett någon annan
snopp, de som tycker att man har en för stor, eller för liten, snopp. Perfekt konversationsstartare för
soffbordet, eller till en nyfiken tjej- eller killkompis.
humanbehindthepenis.com

@runforpride.se
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Thank you for celebrating
diversity with us!
Från att True Colours Cava lanserades
på QX-galan 2017 har mer än
2,4 miljoner kronor donerats till
Regnbågsfonden.

Nyhet!

Glutenfri lager
från A.Le Coq
A. Le Coq, Premium Select

330 ml, 4,3% (glutenfri och lågkaloriöl)
Pris:11:90 kr
Artikelnummer: 1058

FÄRGSPRAKANDE
POP
- glädje inkluderat

C

Alkohol kan
skada din hälsa.
#RunForPrideSweden

AZZI OPEIA, ELLER MOA Carlebecker som är hennes riktiga namn, har haft
en hektisk vår: från att ha deltagit i Melodifestivalfinalen med smått beroendeframkallande I can’t get enough till att delta som låtskrivare till artisten AleXa
i American Song Contest, som slutade på första plats och blev världshistoriens första vinnare av den nystartade tävlingen. Den självklara frågan är; hur känns
det?
- Alltså, jag har haft så otroligt kul och jag försöker ta vara på och njuta av allt som
händer. Ända sedan jag vann Musikförläggarnas pris förra året så har allt gått i rasande
fart. Melodifestivalen var så otroligt nervöst men också det roligaste, och bland de
mest proffsiga sammanhangen som jag har deltagit i. Att AleXa vann American Song
Contest var verkligen en otrolig känsla - hon var så värd den vinsten!
GLÄDJE, FÄRG, KÄRLEK och musik som får sina lyssnare att må bra är hennes huvudfokus och i sommar kommer hon att medverka i Pride-sammanhang i Sverige.
- Jag vill tillföra en positiv skillnad och förmedla glädje till alla mina lyssnare. Prideevents som Run for Pride är så otroligt viktiga för att visa för människor att det är
okej att vara sig själv, att inte vara rädd för att visa vem du är för hela världen. Det kan
inte bli för mycket av dessa arrangemang, vi behöver snarare fler. Jag har upplevt de
bästa festerna någonsin på Pridetågen och får rysning bara av att tänka på det, säger
Moa med ett stort skratt. All ära åt Pride!

@runforpride.se

HISSA FLAGGAN.
OCH DIG SJÄLV.
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- Att må bra handlar
om en samverkan
mellan kroppsliga
och mentala
faktorer.

”
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Hur uppnår man kroppslig och mental balans
och hur optimerar man sin vardag? Anna-Karin
Nygårds, hälsopedagog, student på Hälsovetenskapliga programmet och certifierad PI Kostoch Hälsocoach, delar med sig av sin kunskap.
- Att må bra handlar om en samverkan mellan kroppsliga och mentala faktorer.
Jag arbetar med ett holistiskt synsätt där allt; mat, mental hälsa, träning,
återhämtning och stresshantering, verkar i samspel.
Anna-Karins resa började efter att hon själv sökte hjälp för att komma
tillbaka till en optimal hälsa men inte hittade den hjälp hon sökte hos den
konventionella sjukvården, och istället tog saken i egna händer och började
experimentera. Hon upptäckte paleo och insåg snabbt vilken skillnad det
gjorde.
- Vår kropp är ett kretslopp och om du hämmar en del, så påverkar det
en annan. Om du har migrän räcker det inte att ta en värktablett, du måste
söka djupare för att hitta de underliggande orsakerna. Jag vill med kunskap,
verktyg och mål efter behov få mina kunder från tanke till handling. Från att
tänka, till att göra, till att vara - nå sin fulla potential.

VAD INNEBÄR GOD HÄLSA?

Fokus:

HOLISTISK
HÄLSA

Frisk och stark livet ut - ha energi för att leva det liv jag vill
Fri från inflammationer och hormonell obalans
Sömnkvalité
Läkande och stärkande kost
Rörelseglädje
Socialt sammanhang med givande relationer

ANNA-KARIN NYGÅRDS ARBETAR med bland annat familjecoaching,
föreläsningar och privat- samt gruppcoachingkurser. Hon erbjuder just nu
20 minuters gratis lära känna-samtal för alla nya kunder.
Boka på paleolifeinfocus.se

OUTTRÖTTLIG KAMP

- för allas
lika värde
När världens regeringar sviker så behövs det ideella organisationer som tar plats och står upp för människans lika
värde istället. Regnbågsfonden är en svensk stiftelse som
sedan 2014 har samlat in pengar som utgjort skillnaden
mellan liv och död för tusentals individer världen över.
ÄVEN OM UTVECKLINGEN för HBTQ-rättigheter i Sverige har gått i rätt riktning under
en lång tid finns det tyvärr många länder där det går åt motsatt håll. Regnbågsfonden
stöttar HBTQ-rörelsen runt om i världen på flera olika plan: från politisk påverkan till
ekonomiskt stöd för individer eller organisationer. Genom att bistå med handfast akutstöd: evakuering, skapa säkra boenden, skydda identitet, till att påverka lagstiftning så
gör organisationen skillnad både på mikro- och makronivå.
Under talibanernas återerövring av Afghanistan kunde Regnbågsfonden finansiera
ett 100-tal homo- och transpersoners flykt och när Priderörelsen i Georgien fick utstå
vandalisering och förföljelse, gick fonden in med stöd för att återinrätta rörelsen i landet.
Regnbågsfonden finns där som en ständig påminnelse om att det finns hopp och människor som vill skapa positiv skillnad, trots att världen många gånger kan kännas som en
mörk plats. Vare sig det sker i bakgrunden eller i rampljuset förblir Regnbågsfonden en
stark stöttepelare vars kamp fortsätter för att uppnå deras vision: en jämlik värld för
alla, oavsett etnicitet, sexuell läggning eller kön.
DU KAN GÖRA SKILLNAD.

Donera ett bidrag till Regnbågsfonden.
Insamlingen kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll vilket är en garanti
för att dina pengar används på rätt sätt.

#RunForPrideSweden

Läs mer på regnbagsfonden.org

@runforpride.se

5 km,
10 km eller
hela jävla livet
Vem du än är, hur du än identifierar dig:
vi springer Run for Pride för dig, din framtid och din
pension. Och vi placerar tjänstepensionen för dig
som jobbar i kommun eller region i sådant som sätter
mänskliga rättigheter, klimat och samhälle i fokus.
Tack för att du tar hand om oss.
Vi tar hand om dig sen.

kpa.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP
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Lösningsorienterad återhämtning

”
Vi är många som upplever en vardag
som är fylld med stress och krav.
Ninni Länsberg är föreläsaren som
råder bot på problemen genom att
ta sina åhörare på en fartfylld resa
där smarta tankeverktyg och viktiga
insikter blandas med skratt, och en
och annan verbal käftsmäll.

– Jag hjälper dig att släppa
taget om problemen som
står utanför din kontroll och
ta tag i problemen där du
kan göra skillnad.

N

inni Länsberg är den före detta handbollsspelaren
som blev föreläsare och nådde en bred publik
efter att hennes bok “Friskt Jobbat” slog igenom
på bred front. Nu reser hon land och rike runt för att nå ut
med sina råd till en publik som söker efter en mer balanserad tillvaro.
– Stress och utbrändhet orsakas av sju saker: Arbetsmiljön, kroppen, dina arbetsuppgifter, släkten, dina egna
krav, ekonomi och dåliga minnen. Vi stressar över saker
vi inte kan styra över och maktlöshet skapar en inre oro
som kan kännas omöjlig att reda ut. Den konstanta digitala
närvaron kan också göra det svårt att koppla av, säger
Ninni Länsberg.

Men det finns verktyg som du kan använda för att må
bättre.
– Du har fler val än vad du tror! Istället för att curla dina
barn, skjutsa överallt och alltid vara tillgänglig så kan du
lära dig att ställa krav - kan dina barn cykla till träningen
istället? Jag hjälper dig att släppa taget om problemen
som står utanför din kontroll och ta tag i problemen där
du kan göra skillnad. Jag använder brutal ärlighet, igenkänning och humor för att vidga ditt tankesätt, hjälpa dig
att inse din potential och ta makten över tillvaron. Det kan
verka svårt, men med rätt guidning så finns det en väg ut
från dina problem, avslutar Ninni.
Läs mer på ninnilansberg.se

”

– Gemenskap, engagemang
och expertis är ledord som
driver djurens välmående
framåt, med hjälp av utbildning
och ett sunt risktänk.

KUNDÄGD
DJUROMSORG
Sveland Djurförsäkringar är försäkringsbolaget där djurens
välmående står i centrum. Vi diskuterade vad det innebär
att vara det mest hållbara djurförsäkringsbolaget i Sverige,
vad det betyder för kunderna att vara ett kundägt företag
och hur man tar hand om sina, mer eller mindre, lurviga
vänner på allra bästa sätt.

- Sveland Djurförsäkringar är ett ömsesidigt försäkringsbolag, vilket innebär att det är
kundägt och ej vinstutdelande. Det liknar i formen mycket en kooperativ förening vars
ägare består av bolagets kunder. Vinster återinvesteras in i bolaget och stannar hos
kunderna som har stor möjlighet att påverka vad som händer i företaget, säger Fredrik
Lundgren, affärsområdeschef. Hälsosamma beslut präglar verksamheten och hållbarhet i en bred bemärkelse påverkar allt; från ett hållbart djurägande, till miljö samt social
och ekonomisk hållbarhet. Gemenskap, engagemang och expertis är ledord som driver
djurens välmående framåt, med hjälp av utbildning och ett sunt risktänk.

DJURFÖRSÄKRING - HUR SKA MAN TÄNKA?
Pris, service och behov är viktiga parametrar som avgör
vilken typ av försäkring du behöver.

Kolla alltid ersättningsnivåerna och självrisken i kombination med priset - kom ihåg att den billigaste försäkringen
oftast blir dyrare i längden.
Gör en grundlig undersökning innan du tar ett beslut. Vi
rekommenderar kunder att ringa in till oss för en dialog
kring förväntningar och behov.

Skriv en lista på det som är ett måste för dig och se till så att
dessa punkter är inkluderade i försäkringen.

Läs mer på sveland.se

#RunForPrideSweden

@runforpride.se

M E T O D O C L A S S I C O • I TA L I E N

En kärlekshistoria.

129 kr
ROTARI ROSÉ 2016
NR 7701 • ALK. 12,5% • 750 ML

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP
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Vi stödjer

RUN FOR PRIDE 2022



#RunForPrideSweden



  

@runforpride.se
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ÅRETS AMBASSADÖRER 2022
INSPIRATION, MOTIVATION OCH JÄMNA STEG
Pekka Heino, ambassadör för Run for Pride 2022, berättar om vad han ser fram emot under loppet.
- Rörlighet i samband med naturupplevelsen lockar tillsammans med den inkluderande, uppsluppna
stämningen under dagen. Det är viktigt att hbtq-rörelsen gör sig påmind och jag vill inspirera andra att
delta. Mitt mål? En härlig dag i vårvärmen tillsammans med nya och gamla bekantskaper - min man
börjar lugnt och spurtar våldsamt så stenhårt fokus ligger på att hålla jämna steg med honom.
Pekka Heino,
programledare

ETT LOPP I KÄRLEKENS TECKEN - VARFÖR INTE?
Joanna Swica, träningsprofil, content creator, communitygrundare samt Run for Pride-ambassadör, ser
på loppet som ett sätt att påverka och bidra till ett öppnare samhälle.
- Att all kärlek är accepterad borde vara en självklarhet år 2022 men tyvärr ser inte världen ut så. Jag vill
använda min röst och plattform till att skapa en positiv skillnad, något som min livsinställning mångt och
mycket kretsar omkring. Det är viktigt att göra det man kan med det man har - why the hell not?
Joanna Swica,
träningsprofil, content creator & communitygrundare

STÅ UPP! OCH SPRING FÖR ALLAS LIKA RÄTTIGHETER
Vad ser Michelle Coleman, svensk rekordsimmare likväl ambassadör för Run for Pride 2022, fram emot
inför årets lopp?
- Stämningen! Att få vara en del av det här härliga evenemanget, så fullt av energi och bra vibe. Att få
träffa underbara människor som också vill vara med och stå upp för kärlek och allas lika rättigheter i
en skön atmosfär. Sluttiden spelar inte så stor roll - så länge jag tar mig i mål, avslutar Michelle med ett
stort skratt.
Michelle Coleman,
svensk rekordsimmare

RULLA, GÅ, KRYP - SÅ LÄNGE DU DELTAR
- Jag är hedrad över att få stå upp för alla människors lika värde på de sätt jag kan, säger Thobias
Thorwid, ambassadör för Run for Pride 2022. Det är viktigt att visa att vi finns och stå upp för grundläggande mänskliga rättigheter. Forumet är perfekt för mig som elitatlet som vanligtvis har äran att
representera regnbågen på arenor och scener världen över och jag ser fram emot att göra samma sak
på hemmaplan. Får vi bara lika bra väder som förra året blir ingen nöjdare än jag!
Thobias Thorwid,
idrottare

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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RUN FOR
PRIDE 2022
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TORSDAG 2 JUNI I HAGAPARKEN, STOCKHOLM

DETTA HÄNDER!

Vare sig om du är en erfaren löpare, bara springer då och
då eller helt enkelt föredrar en rask promenad så har Run
for Pride en löparkategori för dig. Välj mellan Happy Runner
5 km, Running Diva 10 km eller Pets Run där du går eller
springer med en fyrbent kompis. God stämning, färgsprakande fest och möten i kärlekens regnbågsfärgade tecken
garanteras!

INFORMATION OM ÅRETS LOPP

Nummerlappar hämtas ut i INTERSPORT-butiken, Drottninggatan 39 i Stockholm city. Måndag 30 maj och tisdag 31
maj mellan kl. 17:00 och 19:00. Varje nummerlapp har ett
chip som används för att notera din start- och sluttid. För
att få en korrekt tid, vänligen se till att din nummerlapp är
hel och ovikt samt sitter tydligt och synligt på framsidan av
din t-shirt, ditt linne eller dina shorts med alla fyra hörnen.
Den får inte täckas av jacka, löparbälte, vattenflaska etc.
Chippet går inte att återanvända och du behöver inte lämna
tillbaka det efter loppet.

Årets agenda
16:00 - eventområdet i Hagaparken öppnar
16:30 - Pets Run startar, du väljer själv om ni går eller
springer
17:30 - gemensam start för Happy Runner 5 km och
Running Diva 10 km, sträckan 5 km väljer du själv om du vill
gå eller springa
19:00 - Prisutdelning i kategorierna: ickebinär, dam, herr
och bästa utklädnad (endast guld - the winner takes it all)

Loppet startar bakom Hotel Royal Park, Frösundaviks
Allé 15 i Solna, till höger om hotellet på utsidan. Buss 57
stannar precis utanför hotellet. Det finns begränsat antal
parkeringsplatser. Se till att komma redo att springa! Det
finns inga omklädningsrum eller duschar på plats.

Uppträdande och efterfest efter prisutdelning
Run for Pride kan stolt presentera Nanne Grönvall som
uppträder på efterminglet på Hotel Royal Parks terrass.

Ta den plats du förtjänar

LIKE A
QUEEN
Nanne Grönvall är den folkkära artisten med
klassiker som Den Vilda, Avundsjuk, Håll om Mig
och som nyligen gjorde viral succé när hennes
Carpool Karaoke blev uppmärksammad på andra
sidan Atlanten av talkshow-värden James Corden.
Efter två år fyllda av restriktioner så är energinivån hög och hon är redo att dra ut på vägarna
med nytt material.

Foto: Mats Oscarsson

#RunForPrideSweden
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- Jag ser så himla mycket fram emot att gigga
mycket under året som kommer och att få uppleva mötet med publiken igen! Jag har omkring
45 spelningar planerade i sommar runtom i landet, och i vinter så drar jag på julturné med The
Boppers och Brolle. Dessutom så släpper jag
Carpool Karaoke på engelska i höst, vi är igång
med att skapa ny musik med One More Time
och jag har alldeles nyligen släppt en duett med
Lina Hedlund som heter MeloDrama Queen.
Det är en härlig danslåt som firar det unika
som varje människa besitter. Ta din plats, sluta
skämmas och fira att du är du - alldeles
fantastisk!

N

ANNE KOMMER ATT UPPTRÄDA
den andra juni i Hagaparken i samband med Run for Pride och ser fram
emot en färgsprakande folkfest i jämställdhetens namn. - Loppet är betydelsefullt på
så många olika sätt. Det är ett glädjefyllt
yttrande av det som borde vara en självklarhet för alla: grundläggande lika rättigheter för
alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet
eller etnicitet. Det är ett kärleksfullt och lekfullt arrangemang som belyser glädje, hälsa
och gemenskap, och jag känner en oerhörd
stolthet över att få vara en del av det.

NANNEOFFICIAL.COM

@runforpride.se

Ta träningen till
nya breddgrader.
Visste du att vi erbjuder hur många möjligheter som helst
för dig som vill träna utomlands? Allt från arrangerade träningsresor
till hotell med ett 20-tal SATS-klasser i veckan. Perfekt när du
vill varva hårda pass med att sola och ta det lugnt.
Hitta ditt semestertempo hos Ving.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

MÄNNISKOR
ÄR GALNA
- och helt jävla
underbara!

Loui Sand är handbollsspelaren
som gick från att spela på elitnivå
i damligan till att göra historia
genom att bli den första transpersonen som tog plats i herrligan
efter sin könskorrigering. Nu reser
han land och rike runt och delar
med sig av sina erfarenheter i en
öppenhjärtig anda med inriktning
på kunskap och förståelse - för sig
själv och samhället i stort.

F

ör sina blott 29 år så har Loui Sand
varit med om mer än de flesta. Från
att bli adopterad vid tre månaders
ålder från Sri Lanka till Sverige, till att bli
handbollsproffs i damligan för att senare
komma ut som transsexuell, genomgå
en könsbekräftande behandling och
skapa historia genom att ansluta till herrligan som första
transperson någonsin, så är det inte konstigt att han
ingjuter beundran.
- Jag höll uppe en fasad så länge som blev för mycket
att bära till slut. Rädslan för att hela tiden bli avslöjad
dränerade min energi, min livslust och gav en konstant

#RunForPrideSweden

ångest. Till slut, när jag var runt 25, så berättade jag för
min familj och vänner. Trots att första tiden är som höljt i
en dimma, en slags förträngning av det jobbiga, så har det
sakta men säkert bara blivit bättre och bättre och nu kan
jag på riktigt säga att livet är riktigt härligt att leva, säger
Loui med ett stort skratt.
LOUI ÄR EN AV TUSENTALS LÖPARE som kommer
att medverka i årets Run for Pride som går av stapeln i
Hagaparken.
- Det skrämmer mig att vi inte har kommit längre
under 2022, att fördomar, förtryck och hat fortfarande
sprids på grund av okunskap och rädsla. Jag är stolt över
att delta i ett sammanhang som står för förening och
kärlek, förståelse och glädje.
Familj och vänner ger orubbligt stöd när vågorna går
höga, och självinsikt kombinerat med sociala förmågor
och humor håller honom stark.
- Självdistans är så sjukt viktigt! Att kunna skratta åt
sig själv, att kunna se sig själv och sina problem med klarsynthet och inte låta negativa tankar påverka för mycket.
Ibland kan jag förbanna att allt det här landade på mig
men samtidigt så är jag övertygad om att ju mer du går
igenom, desto mer djup skapar du inom dig som person
och desto mer kan du hjälpa andra med dina erfarenheter.
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- Livet är så himla härligt
när man inte behöver
låtsas längre.

LOUI ARBETAR MED ATT FÖRELÄSA och hjälpa andra
i samma situation. Den långa processen har fått honom
att uppskatta de små sakerna i livet - att käka middag
med sina bästa vänner, ett ärligt telefonsamtal med en
familjemedlem, att kunna prata om livet högt och brett
utan rädsla. En genuin tacksamhet för livet i Sverige, för
sjukvården, sina vänner och sin familj genomsyrar hans
livsåskådning.
- Livet är så himla härligt när man inte behöver låtsas
längre. Att gå från en konstant lögn till total ärlighet och
öppenhjärtighet, gör att tacksamheten intensifieras.
Hans erfarenheter har inte avskräckt honom från
andra människor, utan snarare tvärtom.
- Jag vill ta vara på det mänskliga, jag är så intresserad av människor! Mänskligheten är helt upp och ner,
på tvären och totalt galen, men samtidigt helt underbar
- våra styrkor och våra svagheter förenar oss. Att vara
öppen med vem du är på riktigt kommer att vara den
tuffaste striden du behöver genomleva men också det
absolut mest värdefulla, magnifika och storslagna som
gör resan värt det. För att leva ett rikt liv fullt ut, utan någon annans falska förväntningar på den du är, är det inte
det som är hela meningen?

@runforpride.se
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Få fler goda tips och härlig matinspiration på ZETA.NU

Sommarens

GODA SMAKER

H

istorien bakom Zeta är lika legendarisk som romantisk. Upphovsmannen Fernando Di Luca tog sig
hela vägen från det lilla fiskeläget Fano på
Italiens östkust till Sverige år 1961. Äventyret var det som lockade i väg honom, men
kärleken fick honom att stanna i Sverige.
LÄNGTAN EFTER DE italienska smakerna fick Fernando att importera produkter och matkultur från hemlandet, vilket vartefter involverade hela hans nya familj i Sverige och var början på ett familjeföretag
med kärlek till mat och goda råvaror i fokus.
Under sin över 50 år långa historia som importör har Zeta gått
från att vara en detalj i svenska hushåll till en självklarhet med sitt
breda sortiment av råvaror från Medelhavsområdet. Man har på
så sätt höjt svenskarnas matlagningsvyer och gett oss en bredare
smakpalett.
På sommaren gifter sig den svenska kärleken till att grilla på
ett sömlöst sätt med Zetas passion för goda och smakförhöjande
råvaror. Medelhavsköket och de italienska smakerna erbjuder mycket
inspiration och många goda rätter att njuta under varma sommarkvällar på svenska breddgrader.

ZETA ERBJUDER ETT digert skafferi för sommarens alla
fester, middagar och grillkvällar. Olivolja Extra Vergine av
olika sorter och smakstyrka finns för varje tillfälle. Ska du
använda den till att steka i eller pensla på grönsakerna före
grillning kan du välja en mildare, till exempel Zeta Classico.
Till marinaden eller att ringla över den nyfångade fisken
och ge den det där lilla extra smaklyftet, så tar du Zeta
Fruttato eller kanske till och med en Fruttato Intenso. Om
du önskar att riktigt lyxa till det så kan du servera Zeta
Burrata eller buffelmozzarella tillsammans med en fruktig
regionsolja från Marche, Zeta Azienda Guerrieri.

KLASSISKA ITALIENSKA SMAKSÄTTARE som kapris
och sardeller är givna i sommarskafferiet. Självklara i
sallader och pastarätter, men kan också vara pricken över
i:et i marinaden, röran eller såsen. Oliver är det optimala
tilltugget och helt perfekta på antipastibrickan tillsammans
med bitar av Parmigiano Reggiano och italienska eller
spanska charkuterier, men glöm inte att de också är underbara i en sallad. Ett tips för att få en mer matig sallad,
komplettera gärna med marinerade grönsaker som
kronärtskockor eller grillad paprika.

VÅRA KRÄMER OCH RÖROR som Crème av kronärtskockor, Crème på Sparris & Mandel eller Pesto alla
Genovese förgyller vilken måltid som helst antingen i en
pasta eller sallad, som tillbehör till fisk, kyckling, grönsaker eller som topping på bröd eller crostini. Glöm inte
heller våra goda salsiccia-korvar och vår fina cypriotiska
halloumi. Läckra alternativ på grillen, eller uppskurna,
tärnade och stekta i en sallad.

BUON APPETITO!

Syran är en grundsmak man inte bör glömma
bort. Zeta Rödvinsvinäger och Vitvinsvinäger
ger den rätta touchen till såser, marinader och
dressingar, föredrar du en vinäger med lite
sötare brytning till grillat kött eller till lagrade
ostar så väljer du en av våra många balsamvinägrar. Rosé är ett fräscht och somrigt inslag
i sortimentet som funkar lika bra till den grillade
sparrisen som till fruktsalladen eller de färska
bären.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se

“CHAMPAGNE HOUSE
OF THE YEAR!”
RICHARD JUHLIN

Charles Heidsieck är en hyllad och
älskad champagneproducent världen över.
Tack vare en stor andel reservvin,
hela 40%, får Brut Réserve en generös
och smakrik karaktär redan som ung.
Utmärkt som både aperitif och att
servera genom en hel måltid.

ART NR 77522
ALK 12%

4 8 9 KR

www.provinum.se

LEVERERAS I
PRESENTFÖRPACKNING

Tips och inspiration om hur du kombinerar vin och mat får du som medlem i www.gastronomiklubben.se
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PRESTIGELÖS PR

i färgglad förpackning
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- PR handlar om
så mycket mer än
medierelationer och
pressmeddelanden.

Yearwood PR & Productions är PR- och
produktionsbyrån som definieras av kreativa
kampanjer och smart kommunikation, där
kunders behov bearbetas med analys, strategi
och aktivitetsplaner. Grundad av Marcus
Årskog som bestämde sig för att starta eget
efter mångårig erfarenhet i branschen och
vars personliga syn på god PR handlar om
att skapa aktiviteter som får förtjänad uppmärksamhet, istället för uppmärksamhet för
uppmärksamhetens skull.
- PR handlar om så mycket mer än medierelationer och pressmeddelanden.
I vårt nutida medielandskap med en vild mix av traditionella medier, sociala
medier, digitala medier och influencers gäller det att verkligen vara vidsynt för
att skapa den här förtjänade uppmärksamheten.
Trots flertalet lyckade kampanjer i ryggen så känner han extra stor stolthet för Laila Bagges proseccoserie som nådde ut till miljontalet människor genom olika kanaler, och en av hans mest betydelsefulla kampanjer är i samarbete
med True Colours Cava, som ger en krona av varje såld flaska till Regnbågsfonden. Ett nystartat samarbete med SKNY BTCH har lett till specialutgåvan
av SKNY BTCH Pride Edition HBTQIA+ som lanseras på West Prides Pre Pride,
en festival där Yearwood PR även agerar officiell PR-partner. Drycken kommer
i smakerna blodapelsin och päron, med en färgglad etikett, och är en hyllning
till HBTQIA+ samhället. Samarbetet kommer att synas på flera Prideevent runt
om i landet och förhoppningen är att kunna medverka till en lite bättre värld
under den färgglada fanans alla färger.

Läs mer på yearwoodpr.com
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MASSAGE PÅ
PROFFSENS VIS

- Vi tror att tekniken är en
del av lösningen för att öka
människors välmående.

- anpassat för alla

A

TT MASSAGE ÄR BRA FÖR HÄLSAN, vare sig man är elitidrottare eller en
lekman som tycker om att röra sig lite då och då, är en väletablerad sanning.
Flowlife är företaget som tog sig an proffsens favoritmetoder och skapade
massageprodukter som är lättillgängliga för alla vardagsmotionärer där ute.
- Vi tror att tekniken är en del av lösningen för att öka människors välmående. Vi har
exempelvis en massagekudde, Flowpillow Heat, som använder infraröd ljusterapi vilket
är en populär metod inom skadebehandling och rehabilitering av muskler. Tekniken har
svenskt ursprung och har använts i många år på idrottare för att lindra skador som
muskelbristningar, ledsmärtor och frakturer, säger Alexander Hosby, kommunikationsansvarig på Flowlife.
MASSAGEPRODUKTER HAR MÅNGA fördelar för hälsan. Vibrationsmassage, som deras Flowguns bidrar med, hjälper till att
värma upp, aktivera och återhämta muskler snabbare genom
vibrationernas stimulans av nerver, och som också förbättrar
blodcirkulationen och löser upp fascian. Effektiv massage kan
också hjälpa till att förhindra skador - när blodcirkulationen ökar
innan träning så reduceras risken att skada sig till följd av stela
och kalla muskler. Till sist, några tips till årets löpare i Run
for Pride?
- Att massera med en Flowgun innan och efter
loppet rekommenderas, men sedan handlar det mest
om att ha kul, njuta av omgivningen och klappa sig
själv på axeln för att tagit sig i mål, avslutar Alexander.

Läs mer på flowlife.com
#RunForPrideSweden

Alexander Hosby, kommunikationsansvarig på Flowlife

@runforpride.se
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– Våra sängar bryr sig inte
om vem du delar den med,
och det gör inte vi heller.
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RÄTT SÄNG FÖR DIG
KUNGSÄNGEN ÄR SVERIGES största sängkedja, vars mål
är att på två olika sätt öka människors livskvalitet: genom
att skapa bättre sängar, på ett bättre sätt, och genom att
vara en positiv arbetsplats för sina anställda.
Orubbligt fokus ligger på design, kvalitet, hantverk och
personlig service, samt på att skapa en arbetsmiljö som
styrs av samarbete, engagemang och balans i livet. Personlighet, ärlighet och en jordnära attityd, präglad av
arbetsglädje och utvecklingsvilja är KungSängens signum
där mångfald och inkludering genomsyrar verksamheten.
Att varje individ känner sig uppskattad och behandlas
lika – oavsett ålder, könsidentitet, sexuell läggning, fysisk
förmåga, etnicitet, nationalitet, religion, civilstånd, familjesituation, är en självklarhet.
- Våra sängar bryr sig inte om vem du delar den med,
och det gör inte vi heller. Vi är korta, långa, smala, tjocka,
blonda, mörkhåriga. Vi har ben och armar eller inte, ljus hy,
mörk hy eller mitt emellan, ung, gammal eller mitt emellan
och vi älskar den vi älskar. En gemensam nämnare för
oss alla, tillsammans med en massa andra saker såklart,
är att vi förtjänar en riktigt bra säng, som är anpassad
just efter vår kropp och vår livsstil. Det vi vill spegla i vår
marknadsföring är något som återger verkligheten; våra
produkter finns till för alla målgrupper och är skapade för
allas komfort. Och framför allt att varje person ska känna
sig välkommen till oss och våra butiker för att hitta just sin
perfekta säng, säger Anna Björkegren, marknadschef på
KungSängen.

#RunForPrideSweden

HÅLLBAR KOMFORT PRODUCERAD I SVERIGE
KungSängen har sedan 1998 tillverkat sängar för hand i
Enköping. Företaget har utvecklats till en rikstäckande
kedja och har för närvarande närmare 50 butiker runt om i
landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. Affärsidén är lika
simpel som rigid: svensktillverkade kvalitetssängar med
högsta standard för komfort och hållbarhet, där KungSängen själva äger hela processen - från försäljning i butik
eller online till produktion efter beställning och leverans
till kunden. Utöver förstklassiga sängar så formger och
säljer KungSängen även sängtillbehör och sängkläder. 		
Oavsett produkt så är allt material, från säng till kringprodukt, så som kuddar, täcken och sängkläder, noga
utvalt baserat på kvalitet och hållbarhet där inget lämnas
åt slumpen. Kostnadsmedvetenhet, kvalitetsmedvetenhet och miljömedvetenhet är viktiga ledord under hela
produktionskedjan.
- Våra produktutvecklare är nitiska när det kommer
till kvalitet och hållbarhet och det är vi alla mycket stolta
över. Vi tar inga genvägar och det faktum att vi tillverkar
sängarna i Sverige gör oss också till ett hållbart val. Vi har
korta leveranssträckor och fraktar ingen luft. Dessutom
använder vi svenskt trä som är kontrollerat för hållbart
skogsbruk och vi tillverkar sängarna efter kundens beställning. Hela vår affärsidé står på en hållbar grund och
det gör oss unika i vår bransch, avslutar Anna.
Hitta din drömsäng på KUNGSANGEN.COM

Foto: Linda Eliasson

– VEM DU ÄN ÄR

@runforpride.se
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- Vi står för flexibilitet
och vi brinner för att
alltid vara först med
det senaste.

BIG PLANS? BIG TRAVEL!
BIG Travel är resebyrån som lägger helhjärtat fokus på affärs-, grupp- och konferensresor. Som
en av Nordens ledande affärsresebyråer så bidrar verksamheten med enkla och lättförstådda
bokningsmetoder för att underlätta för företagskunder som letar efter perfekta destinationer
och smidiga reseupplevelser till sina kollegor och anställda.

A

tt boka resor och säkerställa en smidig resa och
konferensupplevelse för stora företagsgrupper
är inte det lättaste, något som de som har
försökt sig på är väl medvetna om. Vi har pratat med BIG
Travels VD Johan Nyrén för att ta reda på vad deras företag gör för att underlätta upplevelsen, hur företaget
arbetar för att digitalisera och modernisera för en smartare
framtid där hållbart resande står i fokus.
HEJ JOHAN! BERÄTTA OM BIG TRAVEL - VILKA ÄR NI
OCH VAD BIDRAR NI MED INOM RESEBRANSCHEN?
- BIG Travel är en av Nordens ledande affärsresebyråer
med servicekontor över hela Norden, men vårt huvudsäte ligger i Sverige. Vi är ett engagerat team som brinner
för att skapa smartare resande som gynnar våra kunder
och deras verksamhet. Vi har funnits med länge, och med
över 35 års erfarenhet så erbjuder våra kunniga resekonsulter alltid den bästa lösningen, baserat på varje kunds
individuella behov. Vår heltäckande reseservice står för

#RunForPrideSweden

allt från affärs-, mötes- och evenemangsresor och vi har
marknadens bredaste utbud inom flyg, tåg, hotell, hyrbilar och marktransporter. Våra väletablerade kontakter
i branschen gör det enkelt för oss att göra det enkelt för
er när ni planerar er företagsresa och vår grundidé är lika
simpel som den är robust: vi står för flexibilitet och vi
brinner för att alltid vara först med det senaste.

med uppskattning av pris och tillgänglighet. Är det en
kick-off, en hybrid konferens, företagsfest eller bokning
för enbart middag? Hel- eller halvdag, eller flera dagar? Vi
arbetar hela tiden för att göra det enklare för våra kunder
samtidigt som vi förädlar vårt utbud.

HUR ARBETAR NI FÖR ATT UNDERLÄTTA BOKNINGSUPPLEVELSEN FÖR ERA KUNDER?

RESEBRANSCHEN STÅR INFÖR MÅNGA FÖRÄNDRINGAR NÄR KLIMATFÖRÄNDRINGARNA BLIR ALLTMER
PÅTAGLIGA. HUR ARBETAR BIG TRAVEL FÖR ATT SKAPA
ETT MER HÅLLBART RESANDE PÅ EN STÖRRE SKALA?

- För det första så har vår kundsupport öppet 24/7, så om
kunder upplever problem med bokningsprocessen eller
kanske när gruppen befinner sig på plats så finns det alltid
någon som kan hjälpa till snabbt. Vi använder oss av ett
specialdesignat bokningsprogram som är lättförståeligt
där alla detaljer enkelt samlas och bekräftas online. Vi
har även en kostnadsfri expressbokning tillgänglig via vår
hemsida där du kan fylla i preliminära bokningsdetaljer
och som skickas vidare till våra konsulter som tar kontakt

- BIG Travel andas innovation och framtidstro. Det
handlar om personligt ansvar likväl som ansvar på den
industriella skalan, och vi på BIG Travel arbetar oförtröttligt för att presentera nyskapande lösningar som inte
bara förenklar för kunden men också förbereder för en
mer klimatsmart framtid. Vi ger alla kunder möjlighet att
klimatkompensera för resor, och vi erbjuder dessutom en
momental miljökompensation i det vi kallar för Next
Generation Approved.

@runforpride.se
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BIG TRAVEL - ETT RESEFÖRETAG FÖR FRAMTIDEN
Här är några exempel på hur företaget arbetar för att skapa smidigare upplevelser
under ett hållbart förfarande.
CARBON FOOTPRINT: NEXT GENERATION APPROVED
BIG Travel utvecklar något som kallas Next Generation
Approved. I korta ordalag handlar det om att kunden
försäkrar sitt ”Carbon Footprint”, både för sin egen och
för framtida generationer. Resor som köps hos BIG Travel
kan vid projektets färdigställande klimatkompenseras
med ett antal olika val. Denna funktion kommer att finnas
tillgänglig via vår boknings- och administrationsplattform, en vidareutveckling som i sig är helt unik inom
resebranschen och möjliggör BIG Travel utan att det
ska behöva kosta vår planet. Valen för klimatkompensationen bestämmer kunden själv vid bokningstillfället och
tekniken bygger på TravelOperations D365 plattform,
vilket innebär att den är skalbar även mot privatresesegmentet på sikt.
DEN DIGITALA KUNDRESAN
AI - ARTIFICIELL INTELLIGENS
En digital kundresa är en verklighet som utvecklas tillsammans med partners och som på sikt kommer att
stödja alla kundsegment, alltså B2B och B2C. Plattformen bygger på en unik AI-teknologi vilket gör att den är

ständigt utvecklingsbar. I nuvarande omfattning så har
den digitala kundresan kompletterats med möjlighet att
boka enklare resor med hjälp av röststyrning och enklare
administrativa kundärenden har automatiserats såsom
begäran av kopior på fakturor och följesedlar, funktioner
som tidigare hanterats helt manuellt av vår kundsupport.
Samtidigt som den personliga servicen kommer fortsätta
att vara en framträdande del av BIG Travels verksamhet
så arbetar vi med vår chattfunktion som även anpassats
och utvecklats med automatiserade funktioner för att
möjliggöra chatt utan manuell support från BIG Travels
personal.

Mer information finns på BIG Travels hemsida,
där du också kan få snabb kontakt med en av
företagets proffsiga resekonsulter som hjälper
dig med nästa företagsevent.
Läs mer på BIGTRAVEL.SE

BIG POINTS - LOJALITETSPROGRAMMET SOM
GYNNAR DITT FÖRETAG
Detta är den enda tjänsten på marknaden som ger poäng
till företaget, eller den som betalar, för bokning av allt från
resor, hotellbokningar, restauranger och lokalhyra. Företagets insamlade poäng samlas och resulterar i exklusiva
bonusar, rabatter, cash avdrag och många fler fördelar för
företaget.

Instagra
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PRIDE EUROPA
SOMMAREN 2022

Sommaren 2022 är snart här och semestern lurar runt hörnet. För den som fortfarande inte
har planerat sina värdefulla veckor iväg från vardagen, så har Run for Pride Magazine satt
ihop den ultimata listan på Prideevents runt om i Europa.
VIENNA PRIDE 2022, 1-12 JUNI: Mer än 250 000
människor samlas på denna folkfest och manifestation.
För den som inte har fått nog av löpandet så arrangeras
ännu ett pridelopp den 10 juni.
viennapride.at/en/pride-parade

THE PARIS INTERNATIONAL TOURNAMENT (TIP)
2022, 3-5 JUNI: Detta event samlar mer än 2 000 atleter
från hela världen och är perfekt för den som gillar aktiviteter utförda i toleransens och vänskapens tecken. Det är
en multisport-turnering som främjar sportutövande utan
någon form av diskriminering.
paris-tournament.com/en

MADO MADRID ORGULLO 2022, 1-10 JULI: Prideparad, musik, dans, teater, poesi och folkfest utlovas
under intensiva dagar i den spanska huvudstaden.
madridorgullo.com/en

AMSTERDAM GAY PRIDE 2022, 30 JULI-7 AUGUSTI:
Veva flaggan och njut av folkfest kring kanalerna i Amsterdams hjärta, där parader, festivaler och gatufest kommer
att dominera den nederländska huvudstaden.
amsterdamgaypride.nl

#RunForPrideSweden

BRIGHTON GAY PRIDE 2022, 5-7 AUGUSTI: Ofta
kallad det bästa Prideeventet i Storbritannien, om inte i
världen. Parader, folkfest, konserter, Pride Village Party
och riktigt ordentlig folkfest utlovas när hundratusentals
människor samlas i denna stad på sydkusten i England.
brighton-pride.org

CIRCUIT FESTIVAL BARCELONA, 6-14 AUGUSTI:
Största internationella gayfestivalen som utlovar galna
fester, DJs i världsklass och tusentals besökare från hela
världen, allt i populära strandstaden Barcelona.
circuitfestival.net

STOCKHOLM GAY PRIDE 2022, 1-7 AUGUSTI: Självklart glömmer vi inte Stockholms egna Pridefestival som
går av stapeln i början på augusti. Folkfest utlovas, som
vanligt, och temat för årets parad är Dags att bekänna
färg. Stå på dig, stå stolt och sprid kärlek och glädje!
stockholmpride.org

Föredrar du att stanna på marken för att minimera
klimatavtryck och uppleva saker på vägen? Här nedan
följer några hemsidor på alternativa färdsätt för den
som hellre reser med tåg, buss eller samåker.
DEUTSCHE BAHN: Den tyska järnvägssidan som inte
bara visar rutter i Tyskland, utan runt om i hela Europa hela
vägen upp till Stockholm.
bahn.com/en

EUROSTAR: Tåglinjen som länkar London, Paris och
Bryssel med snabba tågresor. Ta tåget från Paris Gare du
Nord och stig av i London Kings Cross, två timmar och 17
minuter senare.
eurostar.com

BLABLACAR: Samåkningstjänst som har nått stor
popularitet i mellan- och södra Europa. Sök avresa och
ankomst och res med lokalinvånare, skapa nya kontakter
och upptäck nya landskap på vägen.
blablacar.com

FLIXBUS: Största bussnätverket i Europa som erbjuder bussresor mellan stor- och småstäder till bra priser.
flixbus.se

@runforpride.se

För dig som
inte kan sluta
springa.
Testa dina löparskor
var du vill.
Låt våra experter hjälpa dig att hitta
rätt sko så får du testa dem var du vill
i 30 dagar. Välkommen in till någon av
våra butiker så berättar vi mer!

Alltid 365 dagars
öppet köp

Fri hemleverans vid
onlineköp över 399 kr

Fri frakt och
retur till butik

Köp nu
betala senare
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Sveriges bredaste utbud av

LASERBEHANDLINGAR
Irradiakliniken har funnits på Porjusvägen
19 i över 30 år. Sedan sju år tillbaka drivs
kliniken av Viktoria Arkstig som delar den
tidigare ägarens inriktning på medicinsk
laser, men har breddat utbudet till att
även innefatta mer estetisk och avancerad
hudvård.

– Mitt intresse har alltid legat i det estetiska och avancerad hudvård,
så att ändra kurs i utbudet av behandlingar och bredda maskinparken
var ett givet val. Vi arbetar idag med estetisk laser, kirurgisk laser och
medicinsk laser, säger Viktoria Arkstig, VD på Irradiakliniken.
En laser producerar ljus och alla typer av ljus kan påverka våra celler,
men på olika sätt. Mest typiskt för laserljuset är att det är mycket smalbandigt, det har en enda våglängd. Det ytterst rena
laserljuset är ett välordnat ljus som ligger i långa sammanhängande
vågor. Att ljuset är väl organiserat betyder på fackspråk att det är
koherent.
Eftersom laserljuset är koherent kan det påverka celler under hudytan och få medicinska effekter djupt inne i vävnaden.
– Jag brukar enkelt säga att laser är bara ljus! Men att ha rätt ljus
för rätt ändamål och rätt kunskap för vad man vill göra är nyckeln till
underverk.
Om du besöker Irradiakliniken kan du vara säker på att du är i trygga
händer oavsett om du vill behandla skador eller få de estetiska fördelarna
med en professionell laserbehandling.

PASSA PÅ!

Du som läsare erbju
ds 20%
rabatt på en valfr
i laserbehandling till oc
h
med 31 maj 2022
.

Läs mer på IRRADIAKLINIKEN.SE

PRENUMERERA
PÅ BUCKET LISTS
NYHETSBREV

för att ta del av exklusiva erbjudanden.

Gå in på bucketlistmagazine.se för att anmäla dig.

#RunForPrideSweden

@runforpride.se
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– Vi brinner för att visa
denna unika herrgårdsmiljö
från sin allra bästa sida.
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EN TOTALUPPLEVELSE I
LUMMIG HERRGÅRDSMILJÖ
Dömle Herrgård Spa & Resort erbjuder något för alla. Herrgården ligger idylliskt
inbäddad i hjärtat av Värmland, omgiven av de värmländska skogarna och med
en charmig utsikt över den spegelblanka Smårissjön. Den magnifika herrgården
härstammar från 1800-talets blomstrande brukstid och erbjuder idag spa,
restaurang, golf, konferenspaket och plats för bröllop i majestätisk miljö.
– DET RÅDER EN FAMILJÄR känsla och vi vill att alla
ska känna sig välkomna hit för att ta del av vår miljö och
lugnet som råder här. Vi har velat skapa ett elegant ställe
med hög värmländsk klass som gäster vill komma tillbaka
till, eller allra helst aldrig vill lämna, säger Georg Möller,
VD. Dömle herrgård är ett uppskattat resmål och en
perfekt destination för en weekendresa. En nyrenoverad
topprestaurang, sextiosex stycken unika rum och sviter
tillsammans med en nybyggd spa- och relaxavdelning
med torr- och ångbastu, spabad både inom- och utomhus
med utsikt över sjön, öppnar upp för avkoppling i världsklass. Här kan alla gäster unna sig en skönhets- eller
massagebehandling i toppklass av spaets duktiga hudterapeuter. Intill spaet hålls även uppskattade yogaklasser
för besökarna.
Med flera högklassiga golfmöjligheter belägna i närheten så kan även den mest kräsna golffantasten roas i
toppklass. Det finns flera närliggande golfbanor att välja
mellan, bland annat den vackert belägna Forshaga Deje
Golfklubb som ligger hundra meter från herrgården.
För de matintresserade finns mycket att tillgå även
här. Köksmästaren levererar en högklassig meny baserad

#RunForPrideSweden

på säsongens råvaror, inspirerad av lokala skatter från
Värmland i möte med det internationella köket. Maten
kompletteras med vin noga utvalt, och med en vinkällare
av rang så erbjuds också möjligheten till populära vin- och
champagneprovningar.
DÖMLE HERRGÅRD ÄR STORA på konferens, bröllop
och privata fester. Många brudpar väljer att gifta sig i
herrgårdens kyrka som finns tillgänglig fyrtio meter från
huvudbyggnaden. Platsen är även uppskattad av företag
som gärna håller sina konferenser i den tilltalande miljön.
Att fira högtider som jul och nyår på Dömle är ett minne
för livet. Med något att göra för alla, oavsett ålder, intresse
eller årstid, blir Dömle den perfekta semesterdestinationen för njutning och avkoppling.
– Vi är ett stort team som arbetar hårt för att garantera en magisk upplevelse för alla gäster. Vi brinner för
att visa denna unika herrgårdsmiljö från sin allra bästa
sida och vi ser fram emot att välkomna er till Dömle under
2022, avslutar Georg.
Boka din vistelse på domle.se

MISSA
INTE
ARVING
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SO M M A
R S H OW
FREDA
G 29/7

ARVINGARNAS SOMMARSHOW, FREDAG 29/7
Arvingarna kommer till Dömle! Det populära bandet
spelar i slutet på juli när sommaren går på högvarv, och
gäster kan se fram emot en härlig kväll med en riktig
supershow. Ett perfekt tillägg till din herrgårdsvistelse
eller som företagsevent med kunder. Mer information
och bokning finns på Dömle Herrgårds hemsida.

@runforpride.se
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VÅGA VARA
DIG SJÄLV
Byggnadsarbetare ska må bra
på jobbet, det är fackförbundet
Byggnads Stockholm-Gotlands
största fokus. Det kan handla om
den fysiska arbetsmiljön, men även
den psykosociala. Nolltolerans mot
diskriminering och kränkningar
gäller - sexualitet, könsidentitet
eller etnicitet har inget att göra
med hur du utför ditt jobb.

B

yggnads finns till för att ge styrka till dig som
är medlem. Du ska våga vara dig själv och stå
upp för dina rättigheter, både inför mindre och
stora och starka arbetsgivare. Att få må bra på
jobbet är en självklarhet för oss i facket och vi arbetar för
att all slags diskriminering ska stoppas. Sexualitet, könsidentitet eller etnicitet har inget att göra med om du gör
ett bra jobb eller inte, säger Tomas Kullberg, ordförande
på Byggnads Stockholm-Gotland.
Hela 95 procent av arbetsgivare i byggbranschen har
ingen aktiv handlingsplan mot sexuella trakasserier. De
bryter mot diskrimineringslagen och Byggnads arbetar
på många olika plan för förändring. Från att aktivt arbeta
med arbetsmiljön, där arbetsplatser och skyddskläder
ska anpassas till alla, till att bistå med regionala skyddsombud på arbetsplatser där skyddsombud saknas. En
annan del är att påverka politiska beslut och lagar för att
förändra branschen.
– Vi lever i en värld där demokratin fallerar, krig rasar
och människors grundläggande lika värde blir alltmer

#RunForPrideSweden

skört. Trygghet är inte längre en självklarhet utan något
som vi alla måste arbeta med för att bibehålla. Jag är väl
medveten om att byggbranschen kan vara en konservativ
arbetsplats, där du kan ha svårt att stå upp för dig själv
och den du är. Därför behöver vi som fackförbund stå
extra starka, säger Tomas Kullberg.
FACKFÖRBUNDET BYGGNADS har över 100 000 medlemmar, varav 16 000 finns i region Stockholm-Gotland.
Med hjälp av förtroendevalda, skyddsombud och en fin
gemenskap, agerar Byggnads som en stark försvarare av
både värderingar och som stöd till medlemmarna.
- Vi brinner för det vi gör. Vi vill att du ska känna dig
tillräckligt trygg för att kunna säga ifrån om du blir diskriminerad eller ser någon annan behandlas illa. Att känna
trygghet på din arbetsplats är din rättighet - oavsett
vem du är, vilket uttryck du har eller var du kommer ifrån.
Som medlem i Byggnads är du inte ensam, säger Tomas
Kullberg.
Läs mer på byggnads.se/stockholm-gotland

@runforpride.se

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN STRONG MEDIA GROUP

30 //

- Jag ville ta vara på mina
erfarenheter och hjälpa
andra att skapa sin familj.

”

ATT SKAPA EN FAMILJ
- på trygga grunder och med expertis nära till hands
Att vara ofrivilligt barnlös är en
tuff utmaning för alla som drabbas,
vare sig man är ensamstående
eller i en parrelation och av olika
anledningar inte har möjlighet
att få barn. Nordic Surrogacy har
hjälpt över 100 barn till världen
sedan 2016 och surrogatprocesserna är präglade av djup omsorg
och grundad på egna erfarenheter.

E

duardo Afonso grundade Nordic Surrogacy
efter att själv ha genomgått en surrogatprocess som resulterade i tvillingar. Han och hela
teamet är väl medvetna om att få barn är bland
det största vi kan vara med om, men att vägen
dit kan vara svår. Framför allt om du är ensamstående,
eller av andra anledningar lider av ofrivillig barnlöshet.
Surrogatmödraskap har blivit allt vanligare och trots att
det är en omdebatterad metod, så har det kommit att bli
vanligare än adoption.
- Det är inte enkelt att genomgå en sån här process på
egen hand. Det kan dyka upp en mängd oförutsedda saker
som kan vara svåra att navigera sig igenom. Jag ville ta
vara på mina erfarenheter och hjälpa andra att skapa sin
familj. Idag är vi en stark stöttepelare som brinner för att
vägleda andra i samma situation, säger Eduardo, grundare
och VD.
Nordic Surrogacy följer de blivande föräldrarna från
start till dess att de har skapat sin familj. De hjälper bland
annat att välja den destination som passar föräldrarnas
förutsättningar bäst. Företaget samarbetar med kliniker
på tre olika destinationer. Georgien går bra för straighta
par medan Colombia tillåter ensamstående män, män i
parrelation och straighta par. I USA kan alla genomgå en
surrogatprocess.
- Vår rådgivare Jonas, som just nu går igenom en
surrogatprocess tillsammans med sin man, är den första

#RunForPrideSweden

Eduardo Afonso, grundare Nordic Surrogacy
du, eller ni, möter. Den personliga erfarenheten som vår
organisation har är en av våra största tillgångar. En annan
viktig del är att vi ska vara med i debatten och föra den
konstruktivt genom att berätta om kvinnorna som väljer
att bli surrogat, om äggdonatorerna och hur hela processen går till.
Nordic Surrogacy verkar i länder där det finns lagar
eller regleringar som skyddar kvinnan och säkerställer
att hon är väl omhändertagen. De kvinnor som vill bli surrogat genomgår en rigorös screening, både psykologiskt
och medicinskt, för att säkerställa att de kan genomgå
processen. Bästa rådet till dig som överväger surrogatmödraskap? 		
- Det viktigaste är att ha tålamod. Och att förstå att
det är en process. Du kan inte styra över biologin, precis
som vid en vanlig graviditet. Det finns inga genvägar.
Därför är det extra viktigt att ha öppna förväntningar.

SURROGATMÖDRASKAP
- HUR GÅR DET TILL?
Kostnadsfri rådgivning inleder processen.
Program och destination väljs utifrån de
blivande föräldrarnas förutsättningar.
IVF-förfarandet sker i en fertilitetsklinik
enligt valt program, där befruktning och
utveckling till embryo påbörjas.
Matchning med surrogat.
Embryoöverföring.
Mödravård och graviditetsplan upprättas
och aktiveras under graviditeten fram till
förlossning.
Förlossning sker på klinik enligt valt program
och du som blivande förälder befinner dig
på plats.

Läs mer på nordicsurrogacy.se
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Från mållinje till
strandlinje.
Upptäck skärgården med oss på Waxholmsbolaget efter loppet eller festen.
Välj bland 134 öar och upplev sänkt vilopuls, njutningsintervaller och välförtjänt
avkoppling. För när du tagit dig till mållinjen hjälper vi dig till strandlinjen.
Välkommen ut till naturens alldeles egna spa – skärgården.

