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För sjätte året arrangerade ortsbor i 

Hensmåla i södra Småland, tävlingen 

Hensmåla triathlon som gav ett över-

skott på drygt 100 000 kronor till als-

forskningen via Neuroförbundets fond. 

På förbundets kongress överl ämnar 

initiativ tagaren en ännu större als-

forskningscheck.

Lennart Arnesson är initiativtagaren till 
detta insamlingsevent vid Stora Hensjön, 
några kilometer utanför Tingsryd som hit-
tills gett överskott på drygt 400 000 kronor 
till als-forskningen.

– För sex år sedan var vi ett litet gäng 
kompisar som provade att genomföra ett 
triathlonlopp med egna sträckor som var 
anpassade efter naturen häromkring. 

De upplevde att intresset 
var stort och året efter ar-
rangerade de sitt första ”rik-
tiga” triathlon med tidtag-
ning och anmälningsavgift 
som skulle gå till välgörenhet. 

– Eftersom min syster har 
diagnosen als, amyotrofisk 
lateralskleros, kändes valet 

lätt att det skulle gå till als-forskning, säger 
Lennart Arnesson.

Ska överlämna forskningscheck

I år var det 150 personer och tolv lag som 
genomförde cykel-, löpning- och simtäv-
lingen i och runt Stora Hensjön, med rela-
tivt korta sträckor som passar de flesta. 

Neuroförbundets ordförande Lise Lid-

bäck var med bland åskådarna i år och blev 
intervjuad på tävlingsområdet.

– Det här är ett fantastiskt initiativ som 
betyder mycket för als-forskningen genom 
Neuroförbundets fond, intygade hon.

Neuroförbundets styrelse har också in-
bjudit Lennart Arnesson som representant 
för Hensmåla triathlon på Neuro förbundets 
kongress 8–10 september. 

– Jo, jag har fått det stora förtroendet att 
dela ut checken med forskningsanslag från 
Neuroförbundets fond till neurologen och 
als-forskaren Caroline Ingre vid Karolin-
ska institutet.

Hensmåla triathlon-teamet med Lennart 
Arnesson i spetsen är överväldigade av om-
givningens respons:

– Vi har fått jättebra respons från funktio-
närer, deltagare och sponsorer och hela byn 
med bara 70 invånare är engagerad i detta 
lopp. Grannar och vänner bakar kakor till 
försäljning, bygger växlingsområde och vi 
hjälps åt på alla sätt. Vad gäller framtiden 
tar vi ett år i taget, säger han.

HÅKAN SJUNNESSON

LÄS MER: 

www.storahensjon.se/hensmala_triathlon.php

Sjätte Hensmåla triathlon för als-forskning
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I centrum. Neuroförbundets ordförande 
Lise Lidbäck intervjuades i målområdet.
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Forskningsstöd. Årets Hensmåla triathlon lockade 150 personer och gav ett överskott på drygt 100 000 kronor till forskningen om als.
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