
Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation 
som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang 
kring barn och ungas hälsa. Kronprinsessparet är initiativ-
tagare till Generation Pep som tillsammans med aktörer 
från hela samhället vill driva ett ambitiöst och långsiktigt 
folkhälsoarbete med barn och unga i fokus. 
Er organisation är en del av vårt nätverk som består av 
ideella organisationer, företag och offentlig sektor som 
delar Generation Peps vision om att alla barn och unga ska 
ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Till-
sammans arbetar vi för barn och unga mot ett jämlikt Sverige.

En väska full av rörelse delas ut till skolor
För att inspirera fler till ett liv i rörelse och lära ut goda vanor i tidig ålder 
delar Stadium sedan år 2005 ut aktivitetsväskor gratis till skolor runt om i 
landet. I år, likt i fjol, delas väskorna ut i samarbete med Generation Pep. 
 
Väskornas innehåll har ändrats från år till år efter feedback från eleverna 
och ambitionen är att innehållet alltid ska erbjuda något för alla. 2019 
innehåller väskorna som är färgade med vattenbesparande tekniken 
Solution Dye, två FairTrade-märkta fotbollar, två stycken basketbollar, 
en softboll, en bollpump, tre tennisbollar, fyra koner och två hopprep.  
 

Pep Dag i Hagaparken 8 september
Årets Pep Dag i Hagaparken, arrangerad i samarbete med Solna Stad 
och AIK Friidrott, blev en rörelsefest med sprudlande glädje och 
energi. 

Totalt var det 10 000 besökare under dagen, 1400 löpare i Prins 
Daniels Lopp och 440 deltagare i världsrekordförsöket i rundpingis. 
Vi på Generation Pep vill rikta ett stort tack till alla er som bidrog till 
en fantastisk dag fylld av rörelseglädje och kunskap. Tack!
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MÖT EN PEPPARE!VISSTE DU ATT...

1. Barn och unga äter i snitt 
hälften så mycket frukt och 
grönsaker än vad som 
rekommenderas. 

2. Barn och unga till aktiva 
vårdnadshavare är i större 
utsträckning fysisk aktivitare . 

3. 93% av barn och unga vet att 
de borde äta mer fullkorn. 
Trots det anger två av tre att 
de oftast eller nästan alltid 
äter mjuk, vitt bröd.

DET HÄR KAN DU GÖRA!

1. Ta fram olika frukter och låt 
barnen göra sina egna 
fruktspett. 

2. Agera förebild och föregå med 
gott exempel genom att vara 
fysisk aktiv. 

3. Se till att hälsosamma alternativ 
alltid finns tillgängligt och 
uppmuntra barnen till 
hälsosamma val.

www.generationpep.se

Bara Vanlig 
Vad är Bara Vanlig och vad gör ni?  
Vi har löpargrupper runt om i Sverige för barn och ungdomar med funktions-
variation. Vårt motto är rörelseglädje och gemenskap är för alla oavsett förmåga! 

Varför vill ni vara peppare? 
Bara Vanlig vill vara peppare för att synliggöra dessa barn och ungdomar med 
funktionsvariation mer i samhället. Vi tycker det är viktigt att alla barn och 
ungdomar ska få rätt till fysisk aktivitet inte bara några få. Ert initiativ är 
fantastiskt och det är en ära att få vara peppare. 

Vad är era bästa tips för att få fler barn och unga att leva ett hälsosamt liv?  
Att låta barnen bestämma sin egen träning, barn och ungdomar kan mer än vad 
vuxna tror!

Vill du anordna en Pep Dag?
Vi på Generation Pep vill att alla barn och unga ska få möjlighet att hitta 
sin rörelseglädje. Därför har vi skapat konceptet Pep Dag - en dag fylld av 
rörelse, kunskap och glädje. 

En Pep Dag kan arrangeras i både större och mindre skala. På vår hemsida 
kan du läsa mer om hur Du kan arrangera en egen Pep Dag! 

– Att få möjlighet att dela ut 
aktivitetsväskor till skolor runt om 
i Sverige til lsammans med 
Stadium känns otroligt roligt och 
viktigt. Jag har själv fått möjligheten 
att besöka några skolor under den 
tidiga hösten och glädjen och 
aktiviteten som direkt infinner sig 
bland barnen när de får börja 
använda sakerna i väskan är 
verkligen härligt att se. Vi hoppas 
alla skolor som har en förstaklass 
tar vara på möjligheten och 
beställer en aktivitetsväska, säger 
Carolina Klüft, Verksamhetschef 
för Generation Pep.


