
”Ska först bli mamma – sedan bäst i 
världen” sa Susanna Kallur när hon 
gick ut med att hon var gravid. 
Therese Alshammar, Sofia Palda-
nius, Josefine Öqvist, Anna Lind-
berg – ja det är många elitidrottande 
kvinnor som väljer att bli mamma 
och sedan återgå till sin elitsatsning. 
Är det en trend? Krävs det att någon 
gör det för att visa för andra att det 
är möjligt? Vad säger de själva?

Hur länge kan man egentligen träna 
under sin graviditet, oavsett om du 
är elitidrottare eller motionär? Hur fort 
efter förlossningen kan du börja träna 
igen? Angelica Lindén Hirschberg är 
professor i obstetrik och gynekologi 
vid Karolinska institutet, samt medlem 
i WVWS:s internationella vetenskap-
liga råd. Hon ingår i Sveriges Olym-
piska Kommitténs resursteam och 
med sin specialistkompetens har varit 
stöd till flera elitidrottare i samband 
med graviditet. 

Hur mår fostret av att mamman är 
fysiskt aktiv? Paul Franks, professor 
vid Clinicle Research Center (CRC), 
Lunds universitet, förklarar. 

WVWS:s ambassadör Anna Lindberg 
gjorde comeback efter att hon fött 
sonen Yelverton och vann två EM-guld. 
Hon säger själv att hon aldrig känt sig 
starkare i kroppen. 

OS-fyran i kanot, K1 500 m, Sofia 
Paldanius, blev i somras mamma 
och satsar nu för fullt mot OS i Rio 
2016. Hur ska hon ta sig dit? 

Hur ser de arbetsrättsliga frågorna ut 
inom området? Har du rätt till mam-
maledighet som elitidrottare? Hur 
länge kan du vara borta för att fortfa-
rande vara aktuell för en comeback? 
Fd landslagsmålvakten, Caroline 
Jönsson har drivit frågorna inom 
Svenska Fotbollsförbundet. 

Hon vann VM-guld i skidsprint 2005 
och kan dessutom titulera sig nordisk 
mästarinna på såväl mountainbike 
som landsväg. För ett år sedan val-
des Emelie Öhrstig in i Svenska 
Skidförbundets styrelse. Hur arbetar 
man där med frågor runt graviditet i 
kombination med en elitkarriär?

Frågorna är många, och vi hoppas 
få svar på de flesta i samband med 
detta spännande lunchseminarium. 

Vi inleder med en lättare lunch, därefter 
berättar vår namnkunniga panel om sina 
erfarenheter och besvarar våra frågor. 

AnmÄLAn till 
info@womensportvillage.com 
senast 7 oktober.

PANEL

Emelie Öhrstig – VM-guld och svensk 
mästare i skidor samt nordisk mästa-
rinna i mountainbike. 

Anna Lindberg – Sexfaldig Europa-
mästarinna och imponerande 73 st 
SM-guld i simhopp. 

Caroline Jönsson – VM-silver, EM-
silver och 7 SM-silver i fotboll. 

Sofia Paldanius – VM-brons, EM-guld, 
-silver och brons, fyra i OS i kanot.

Angelica Lindén Hirschberg - profes-
sor i obstetrik och gynekologi, samt 
medlem i WVWS:s internationella 
vetenskapliga råd.

Paul Franks - Professor vid Clinicle re-
search center (CRC), Lunds universitet.

Moderator: Malin Eggertz Forsmark, 
VD World Village of Women Sports
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