
Få styr på understellet 
– og støt kampen mod  
livmoderhalskræft

Træd i pedalerne og gør en forskel i kampen mod  
livmoderhalskræft
Fredag d. 7. juli kl. 9 støtter en række europæiske 
gynækologer op om kvinder med livmoderhalskræft ved 
at cykle fra Rigshospitalet til Gedser og videre ned gennem 
Europa til Østrig. 

Ride4Women – støt ved at cykle
Cykelløbet, der hedder Ride4Women, er arrangeret af 
den Europæiske Sammenslutning for Gynækologisk 
Onkologi (ESGO) og bakkes op af Patientforeningen KIU – 
Kræft i Underlivet, Rigshospitalet, Kræftens Bekæmpelse 
og Sundhedsstyrelsen. Formålet er at sætte fokus på 
forebyggelse af livmoderhalskræft. Rytterne starter i 
Oslo og har målstreg i Wien. De kommer den 7. juli forbi 
Rigshospitalet. Alle andre cyklister kan, uanset form, støtte 
op om den gode sag og køre med på den første del af 
strækningen i København, gennem Indre By over Amager til 
Sydhavnen og Valby – den såkaldte Havnering.

Tilmeld dig via dette link eller ved at søge på  
”Ride4Women København” på www.eventbrite.com 
 
De første 50 tilmeldte får en gratis T-shirt.

Få styr på ’understellet’ 
Kl. 9.25 kan du høre professor Susanne Krüger Kjær 
fra Rigshospitalet og Kræftens Bekæmpelse fortælle 
om livmoderhalskræft og HPV-vaccination. Under hele 
arrangementet vil cykelsmede tjekke stel og stramme gear 
hos alle cyklister, der støtter op om sagen. Patientforeningen 
KIU – Kræft i Underlivet og Kræftens Bekæmpelse står klar til 
at tage en snak om HPV, livmoderhalskræft og vaccination.

PROGRAM

Kl. 9.00  Kaffe og vand ved scenen ved 
Rigshospitalets Hovedindgang på 
Blegdamsvej. Cykelsmede er klar til at 
supporte de glade cyklister. 

Kl. 09.10  Velkomst ved Rigshospitalets direktør 
Per Christiansen. 

Kl. 09.15  Kampen mod livmoderhalskræft: 
Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren 
Brostrøm. 

Kl. 09.20  Introduktion til Ride4Women ved René 
Laky, gynækolog ved Medical University 
of Graz, Østrig.

Kl. 09.25  Livmoderhalskræft kan undgås! Ved 
professor og forskningsleder Susanne 
Krüger Kjær.

Kl. 09.35   Rytterne og kampen mod 
livmoderhalskræft får en sang med på 
vejen af sanger og musiker Sara Grabow. 

Kl. 09.45  Rytterne spænder hjelm og sadler op.

Kl. 09.50  Mikkel Rosendahl, afdelingslæge 
på Rigshospitalet og ’national 
representative’ i ESGO, sender rytterne 
af sted på Havneringen gennem 
København og det europæiske cykelhold 
videre mod Gedser.

Begivenheden arrangeres for ESGO af Rigshospitalet, Kræftens 
Bekæmpelse, Patientforeningen KIU – Kræft i Underlivet og 
Sundhedsstyrelsen

https://www.eventbrite.com/e/ride4women-kbenhavn-fa-styr-pa-understellet-understellet-og-stt-kampen-mod-livmoderhalskrft-tickets-34968972137?aff=es2

