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WS+A är en mötesplats för kvinnor som brinner för idrott och äventyrsport men även andra som delar deras intressen och passion. 
Festivalen organiseras och drivs av Girls in Sport, en stiftelse som arbetar praktiskt för att förbättra flickors och kvinnors möjligheter att  

delta i sportsammanhang på alla nivåer.  
 

	  

 
En arena för förändring - i hjärtat av Umeå  
 
Att skapa förändring kräver vilja, kunskap och drivkraft. Den 15 - 17 september ansluter några av 
Sveriges främsta förebilder till Women in Sport + Adventure. En kompetenskraftig mötesplats som 
drivs av ett starkt förändringsfokus och en vilja att hitta praktiska lösningar - tillsammans. 
 
Under tre dagar i september arrangerar stiftelsen Girls in Sport en festival för att lyfta, hylla och inspirera till 
förändring och diskussion om kvinnors deltagande på en arena som annars varit starkt mansdominerad; idrott och 
äventyrssport. Festivalen tar plats på P5 i kulturhuset Väven, mitt i hjärtat av Umeå. 
 
Festivalen går hand i hand med den svenska jämställdhetspolitiken, där kvinnor och män ska ha samma makt att 
forma samhället och sina egna liv. Ett mål där arbetet redan är igång men behöver konkretiseras för att bli realitet. 
 
WS+A bygger på möten där föreläsningar, workshops och seminarier är viktiga inslag för att katalysera samtal. På 
plats finns även kända förebilder och storslagna inspiratörer, som TV4-profilen Ida Björnstad, Hammarbytränaren Olof 
Unogård och genusvetaren Sofia B Karlsson. Genom sina erfarenheter, upplevelser, arbeten och forskning lyfter de 
fram viktiga insikter och konkreta verktyg till en aktiv förändringsprocess. 
 
Vi vill att fler människor från olika sektorer kommer och deltar under festivalen för att bidra till utvecklingen av 
framtidens idrott och äventyrssport i Sverige! Vänligen berätta om WS+A i din organisation och skicka någon som kan 
komma och delta med oss i september! 
 
 
Läs mer och boka biljetter:  
http://www.womeninsportandadventure.se 
 
För mer information, kontakta: 
Lucy Rist, 072-207 89 05, lucy@girlsinsport.se 
Jenny Lidqvist, 072-717 85 28, jenny@girlsinsport.se 
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Citat från några av förra årets deltagare 
 
“Jag tycker det är otroligt häftigt att skapa en festival där människor som jobbar för kvinnor och flickors rättigheter får 
mötas och peppa varandra! Jag upplevde en otroligt inspirerande atmosfär i Umeå som gav mig motivation att kämpa 
vidare för allas lika värde!” 
 — Frida Persson, Futebol da forca 
 
“Att bli mer inkluderande är en central fråga för Idrotten de närmaste åren. Där är ett aktivt och engagerat 
jämställdhetsarbete, en specifik plats och alla initiativ som bidrar till att sätta fokus kring dessa frågor är viktiga. 
Women in Sports + Adventure lyckas särskilt bra, mycket genom att arrangemanget lyckades locka en väldigt intressant 
samling ambassadörer. En annan framgångsfaktor är förhållningssättet, där fokus ligger på kraften i det goda exemplet 
som lyfter möjligheter och inspiration snarare än på problematisering  
- Niclas Bromark, Länsidrottschef Västerbotten 
 
“Coming from an organisation working for gender equality in wakeboarding, it was very inspiring to meet others with 
similar goals from other sports. I am very excited to see what future WSA-events will hold as I believe they provide an 
important platform for people that identify as women in industries that are traditionally very male-dominated.”  
- Elin Ferm, Nordic Wake Girls 
 
“För mig var det som en vitaminkick att vara med på festivalen. Jag fick fylla på med energi och inspiration för att 
fortsätta orka ta striden för bättre villkor i kvinnors idrott. Det var roligt att få träffa andra i liknande situationer som sin 
egen men också människor med helt andra förutsättningar och utmaningar. Jag hoppas att festivalen får återkomma 
och fortsätta växa. Jag är övertygad om att det är en viktig mötesplats och att den behövs.” 
- Olof Unogård, Huvudtränare Hammarby Damfotboll 
 
“Woman in sport + Adventure är en festival med en massa inspiration och fakta om hur det ligger till i svensk 
damidrott och äventyr. Jag fick upp ögonen för flera positiva satsningar men också vissa problemområden. Efter att ha 
varit med på den första festivalen var jag full av inspiration av att ha träffat flera eldsjälar med spännande projekt från 
olika organisationer. Jag tror att nästa festival kommer att bli ännu mer innehållsrik och göra så att svensk damidrott 
och äventyr går åt rätt håll!” 
 — Johanna Davidsson, Solo Sister 

 
 


