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PRESSRELEASE  

PUMA stöttar Islands förbundskapten  

Sara Björk Gunnarsdóttir inför graviditet.  

– Vill visa hur resan tillbaka till elitidrotten kan se ut.   

 
 

Stockholm, 8/10 2021 – Sportmärket Puma har under sitt initiativ ”She moves us” stöttat kvinnliga 

idrottare runt om i världen. Nu teamar de upp med Sara Björk Gunnarsdóttir, PUMA-profilen tillika 

den isländska förbundskaptenen inför en annan stor resa – hennes graviditet. Detta genom att stötta 

och hjälpa fotbollstjärnan fram till förlossningen och sedan tillbaka till sporten och elitnivån igen. 

Hela resan kommer att dokumenteras och mynnar ut i en dokumentär som släpps i början av nästa 

år.  

 

Puma kommer att följa Björk Gunnarsdóttirs liv och vardag under graviditeten och hennes resa och 

väg tillbaka till sporten. Dokumentären kommer att visa alla sidor och ge tittaren en glimt in i 

mammalivet men också hur vägen tillbaka till elitnivån kan se ut för kvinnliga idrottare. Björk 

Gunnarsdóttir kommer dela med sig av sina egna tankar och känslor och visa sina träningsscheman 

som gravid. Hon kommer även att få expertråd kring hur hennes kropp kommer att förändras under 

graviditeten och vi kommer få följa hennes resa tillbaka till planen efter förlossningen.  

Många kvinnliga idrottare idag utmanas av tanken att komma tillbaka till en elitkarriär efter sin 

graviditet. Konsekvenserna kan handla om allt ifrån att behöva pensionera sig i förtid, till att 

möjligheten att få spela igen är för liten eller föräldrapenningen är för låg.  

 

”Att starta familj när man spelar på elitnivå är svårt. Men jag vill bevisa att det är möjligt och att man 

faktiskt kan komma tillbaka till att spela på elitnivå igen. Jag vill inspirera andra kvinnor att inte 

behöva välja mellan att bli gravid och behålla sin karriär”, säger Sara Björk Gunnarsdóttir.  
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”Kvinnliga idrottare utsättas för många utmaningar i sin karriär och en graviditet kan absolut vara en 

av dem” säger Matthias Bäumer, General Manager på BU Teamsport. ”När Sara kom till oss med 

beskedet om hennes graviditet ville vi stötta henne. Sara insåg att detta kunde vara ett utmärkt 

tillfälle att ge inblick i hennes resa och därmed visa andra kvinnliga idrottare att det är möjligt att 

vara på elitnivå och fortfarande skaffa familj. Vi är både glada och stolta över att Sara har tillförtrott 

oss att vara en del av hennes resa samt att hon delar med sig av sina erfarenheter som hon hoppas 

kunna inspirera kvinnliga idrottare runt om i världen med” fortsätter Bäumer.  

Följ innehållet som kommer att lanseras varje månad på PUMA Football’s Instagram- och 

Twitterkonto med start den 4 oktober 2021. Hela dokumentären lanseras på PUMAs YouTubekanal 

tidigt 2022.  

 

Bilder: 

Sara Björk Gunnarsdóttir 

VIDEO: 

Sara Björk Gunnarsdóttir Teaser Content 

YouTube link: 

 https://youtu.be/fhr69UBe7Tw 
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