
Share this with your colleagues, friends
and family members
Donate to our team to support ALS
research in Sweden
Join our team and come with us this
summer for the experience of a lifetime!

The many ways to support us:

Tour du ALS
Swedish Team

For the first time this year, a Swedish team will join
the Tour du ALS event in Mont Ventoux, France.

All the money raised will go to the Ulla-Carin
Lindquist's foundation to support ALS research in

Sweden.

https://www.tourduals.se/ 



What is the Tour
du ALS?

It's a fundraising event dedicated to ALS
research, celebrating it's 10th anniversary in
2022! For the first time this year, a Swedish team
will participate to the event, collecting money
for the Ulla-Carin Lindquist's foundation.

Our challenge

In order to fundraise money for ALS
research, we will climb 21km on the Mont
Ventoux (France) either walking, running
or biking (43km). This will gather ALS
patients (using adapted bikes),
researchers, healthcare workers, families
and friends.



When? June 9th, 2022

Where? Mont Ventoux, France

How to participate?

Donate money to our team to support ALS
research in Sweden!
Join our team and physically come with us to
Mont Ventoux this summer

You can participate in may ways!

When and where is the
Tour du ALS taking place?

https://www.tourduals.se/ 



Dela detta med dina kollegor, vänner och
familjemedlemmar
Donera till vårt team för att stödja ALS-
forskning i Sverige
Gå med i vårt team och kom med oss   i
sommar för en upplevelse för livet!

Det finns många sätt att stödja insamlingen:

Tour du ALS
Svenska Laget

För första gången i år kommer ett svenskt lag att
ansluta sig till Tour du ALS-evenemanget i Mont

Ventoux, Frankrike.
Alla insamlade pengar går till Ulla-Carin Lindquists

stiftelse för att stödja ALS-forskning i Sverige.

https://www.tourduals.se/ 



Vad är Tour du
ALS?

Det är ett insamlingsevenemang tillägnat ALS-
forskning, som firar dess 10-årsjubileum 2022!
För första gången i år kommer ett svenskt lag
att delta i evenemanget och samla in pengar till
Ulla-Carin Lindquists stiftelse.

Vår utmaning

För att samla in pengar till ALS-forskning
kommer vi att klättra 21 km på Mont
Ventoux (Frankrike) antingen gå, springa
eller cykla (43km). Detta kommer att
samla ALS-patienter (med anpassade
cyklar), forskare, vårdpersonal, familjer
och vänner.



När? 9 Juni 2022

Var? Mont Ventoux, Frankrike

Hur deltar man?

Donera pengar till vårt team för att stödja ALS-
forskning i Sverige!
Gå med i vårt team och följ med oss   fysiskt till
Mont Ventoux i sommar

Du kan delta på många sätt!

När och var äger Tour du
ALS rum?

https://www.tourduals.se/ 


