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Nu räddas deras fortsätta karriär på brottningsmattan. LKAB går nämligen in som
sponsor och anställer Hanna Johansson, Johanna Mattsson och Sofia Mattsson.
Därmed får de möjlighet att satsa vidare på sin sport.
- Det är en stor trygghet för oss, säger Sofia Mattsson.

Taggar

Gällivare SK:s brottartjejer har firat stora framgångar under åren. Men i takt med att

LKAB Brottartjejer

tjejerna har blivit äldre och att den ekonomiska villkoren försämrats har flera av de äldre
tjejerna slutat. Kvar som elitsatsande finns nu Hanna Johansson, Johanna Mattsson och
Sofia Mattsson.
Tjejerna vill inte annat än fortsätta med sporten, men har också tvivlat eftersom de har
tvingats leva liten plånbok – fram till dess att LKAB tog beslutet att sponsra tjejerna.
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Företaget anställer tjejerna till viss del och gör det möjligt för dem att träna och tävla i
den utsträckning som de själva vill. Samtidigt ska trion också bli LKAB:s frontfigurer och
delta på företagets sponsorträffar och andra aktiviteter.
- Det är inte en heltidsanställning, men med det här och pengarna som vi får från SOK:s
topp- och talangprogram klarar vi oss bra, säger Hanna Johansson.
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