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Presentation av personer föreslagna till nyval
Inge Blomberg
67 år, delar boende mellan Stallarholmen och Idre
4travelinmotion@gmail.com
Civil bakgrund

Examen som beteendevetare. Utbildad vid GIH Stockholm, orienteringslinjen. Arbetade några år på
IBM Svenska AB med ekonomi och marknadsföring. Programledare vid Sveriges Radio Örebro.
Krönikör i Nerikes Allehanda m.fl. medier. Ansvarig utgivare och skribent för f.d. tidningen Idrott i
Örebro län. Har varit mångårig projektledare och friskvårdskonsulent vid Örebro läns idrottsförbund.
Därefter länsidrottschef inom Riksidrottsförbundets (RF) regionala organisation under över 20 år.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Har ett brett kontaktnät på alla nivåer inom flera idrotter. Inom orienteringsidrotten skapades många
kontaktytor i samband med funktionen som GS under O-Ringen 2010 i Örebro. Under SOFT´s
uppdrag att utreda O-Ringens framtida organisationsform och verksamhetsutveckling krävdes breda
kontaktytor såväl inom rörelsen som med näringsliv och offentlig sektor. Kontakter som lever än idag.
Lite om dig som person

Är en samhällsorienterad pappa till fem vuxna barn. Far/Morfar till sex barnbarn.
Aktiv motionär inom längdskidor, orientering och bergcykling.
Avverkade Vasaloppet på skidor senast 2017. Ett antal Cykelvasor och O-Ringen.
Ser mig själv som en fjällentusiast vägledd av Dag Hammarskjöld. Älskar att ständigt färdas i rörelse.
(Travel in Motion). Intresserad av ord, ton och bild. Är fascinerad av ledarskapets svåra konst. Uppfattar
mig själv som en pedagog med koncensus för ögonen.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

-

-

Följa och genomföra gällande vision och verksamhetsinriktning.
Ser olikheterna i de sektorer som i huvudsak bygger vårt samhälle. Ideellt, kommersiellt och
offentligt. Det frivilliga/ideella vilar på engagemang, det kommersiella på attraktivitet och den
gemensamma/offentliga på förtroende. Här behövs en balans, respekt för varje sektors drivkraft
och vidgad samverkan för utveckling. En nyckelfråga för framtiden kan vara att finna former där
varje sektor bidrar till ett win-winförhållande. Orienteringsidrotten står och faller med rörelsens
glädje och vilja till ideellt engagemang. Detta måste värnas samtidigt som privata/kommersiella,
såväl som samhällsgemensamma, intressen kan ge kraft till verksamheten under ömsesidig
utveckling. Idealitet och professionalitet berikar varandra.
Lyhördhet inför former och innehåll som attraherar brett i samhället.
Fokus på öppenhet, delaktighet, kommunikation och ledarskap.
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Patrik Elfving
52 år, Lidingö
patrik.elfwing@viametrics.com
Civil bakgrund

Utbildad på GIH (Idrottslärare) plus MBA från Lunds Universitet.
VD för SILVA Sweden under 2011-2016, Tidigare VD för Reebok Hockey Skandinavien, För
närvarande VD för VIAMETRICS.
Ordförande för Svenskt Sportforum (en leverantörs- och serviceorganisation inom svensk sporthandel)
med medlemmar som Team Sportia, Stadium, Intersport, Adidas, Reebok, Salomon etc under 5 år.
Vilka är dina kontakter med idrotten?

Medlem i IK Stern Göteborg och tidigare fotbollsledare & ass tränare i bl.a. ÖSK Fotbolls ungdom och
EBK under ungdomsåren
Lite om dig som person

Bor på Lidingö, jobbar i Göteborg. Tränar 3–4 ggr i veckan, löpning (inkl orientering), squash, skidor
och gym. Snickrar, med hjälp av kunniga grannar, på lillstugan i Bohuslän när andan faller på.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Låt mig exemplifiera med hjälp av Friskis & Svettis. F&S är en organisation som har byggts upp på ett
grundfundament av enkla rörelser i grupp. Dessa enkla rörelser i grupp finns kvar idag – 30 år senare –
men man har haft förmågan att utveckla sitt erbjudande till sina kunder med nya produkter och tjänster,
som står sig i en allt ökande konkurrens, utan att för den skull tappa sitt ursprung eller sina basrörelser.
Parallellt har man utvecklat sitt varumärke på samma sätt.
Med ovanstående exempel i beaktande, även om jag är fullt medveten om att alla förbund och föreningar
av ideell karaktär har det allt tuffare med rekryteringen, tror att det finns enorma möjligheter för
orienteringen att växa. Dock kommer det att krävas fokus på verksamhetsutveckling,
varumärkesutveckling och en god ekonomisk utveckling för att detta ska kunna materialiseras.
Svensk orientering torde ha enorma möjligheter att utvecklas såväl, varumärkesmässigt,
verksamhetsmässigt som kommersiellt & ekonomiskt. Som bakgrund till min åsikt står en bred
hälsotrend, löpningens frammarsch med en rad olika evenemang som jag inte ser att orienteringsrörelsen
fullt ut lyckats fånga fullt. Med de fantastiska framgångarna man har haft inom elitnivå med ett landslag i
världsklass, goda ambassadörer som bl.a. Tove Alexanderson, ett event i Världsklass (O-Ringen), har inte
orienteringsporten lyckats attrahera utövare i den utsträckning man skulle kunna förvänta sig.
Som fd sponsor (SILVA) har jag ofta efterlyst en mer professionell och proaktiv approach till mina
investerade pengar – vilket hade ökat möjligheterna för mig att öka min satsning betydligt.

Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se

3

Presentation av personer föreslagna till nyval
Maria Krafft Helgesson
45 år, Borås
maria.krafft.helgesson@gmail.com
Civil bakgrund

Utbildad musikterapeut och författare till två böcker.
Arbetar för närvarande på DART - ett data och kommunikationsresurscenter i Göteborg för personer
med funktionsnedsättningar samt som
Egenföretagare med föreläsningar och utbildningar i ledarskap, alternativ kommunikation, Tecken som
Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK) och kommunikativ tillgänglighet.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Jag har de senaste åren varit projektledare för SM-veckan i Borås 2017. Med 50 idrotter representerade
innebar det att jag hade kontakt med alla förbund och föreningar för respektive idrott.
Under åren 2012 – 2015 arbetade jag som Generalsekreterare för O-Ringen i Borås 2015.
Sedan 2016 är jag ledamot i Internationella Orienteringsförbundet (IOF) och FootO-Comission. Mitt
ansvarsområde är strategiska frågor med bl a tävlingsprogrammet för WOC, EOC och World Cup. Jag
är också med på High Level Event Seminar som driver arrangemangsutveckling för internationell
orientering.
Jag är ordförande för Hestra IF i Borås, en förening med ca 1000 medlemmar, som bedriver orientering
och längdskidåkning.
Lite om dig som person

Har familj med två barn som alla tycker det är kul med orientering och skidor. Jag har stort allmänt
intresse i både idrott och musik. Är medlem i ett band, Sign Up, där jag sjunger och tecknar teckenspråk
samtidigt.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Jag vill att svensk orientering riktar blickarna framåt för att vara framtidens idrott. Vi behöver titta på
vad som händer i omvärlden och var vi lägger vår energi och fokus bäst. Det ideella föreningslivet
förändras och jag ser det som viktigt att hjälpa föreningar att klara verksamhet och ekonomi på bästa
sätt. Vi behöver också se över vår utveckling av arrangemang allt från lokal nivå till nationellt och
internationellt.
Tack vare mina uppdrag har jag många kontaktytor inom svenskt idrottsliv och mitt nätverk är spritt
över hela Sverige och världen. Jag vill inrikta mitt styrelsearbete på att sprida orientering som en
fantastisk idrott och höja statusen. Jag brinner för att alla ska få ta del av vår fina idrott och ser
jämställdhet och tillgänglighet för alla som viktiga områden.
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Linda Take
45 år, Karlstad
linda.take@gmail.com
Civil bakgrund

VD industrikoncernen Blue Future med säte i Kristinehamn, där jobbar vi med fartyg, vattenkraft och
vattenrening. Har haft ledande positioner under stora delar av mitt arbetsliv innan Blue Future var jag
koncernchef på Westmatic I Arvika/ Buffalo. Innan Arvika var jag ägare och VD för bolaget Utveckla
Ledare under 5 år och där jobbade vi med organisation, styrelse och ledarskaps utveckling.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Aktiv orienterare i OK Tyr har sprungit i det svenska orienteringslandslaget vid flera olika tillfällen under
perioden 1992-2007.
Lokalt marknadsansvarig O-Ringen Värmland 2017 och ordförande i föreningsrådet (2015-2017)
Tidigare har jag suttit i Värmlands Orienteringsförbunds styrelse som representant för elitkommittén
och OK Tyr
Övriga styrelseuppdrag inom föreningslivet IF Götas styrelse och Arvika fotboll
Lite om dig som person

Familj Gift och två barn (15, 17 år)
Är en nyfiken idéspruta som älskar all typ av utveckling. Idrotten är viktig för mig som person och jag
mår fantastiskt skönt på en skogsrunda, fattar alla mina viktiga beslut under mina löprundor.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Förutom att fortsätta ha ett fantastisk landslag och en ökande bredd skulle jag vilja öka antalet tävlande
på våra tävlingar.
Jag skulle också gärna se att vi fick synas och höras ännu mer och att vi bygger upp varumärket
Orientering i Sverige så att det är självklart att en orienterare kan bli årets idrottare på idrottsgalan.

Svenska Orienteringsförbundet
Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.svenskorientering.se

5

Presentation av personer föreslagna till nyval
Anette Önerud
26 år, Stockholm
anetteonerud@gmail.com
Civil bakgrund

Kandidatexamen i Arkitektur från KTH 2017, och har för avsikt att slutföra utbildningen med en
Masterexamen de kommande åren. Just nu arbetar jag på ett arkitektkontor i Stockholm. Yrket som
arkitekt innebär en blandning av människor, kreativitet, samhälle och problemlösning, vilket känns som
en bra erfarenhet att kombinera med orienteringens komplexitet.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Jag orienterar för OK Ravinen sedan 2003, då jag började som 11-åring (med icke-orienterande
föräldrar). Upp till 21 år tränade och tävlade jag på elitnivå, men har senare känt mig mycket mer
bekväm i ÖM7. Redan som 15-åring engagerade jag mig i OK Ravinens organisation och har sedan dess
haft uppdrag som allt från banläggare och pressansvarig till tävlingsledare, och numera styrelseledamot
och sekreterare. Inom ramen för Stockholms Orienteringsförbund (StOF) har jag varit huvudansvarig
för ett veckolångt ungdomsläger på Domarudden varje sommar sedan 2011, och sedan mars 2017 även
som ledamot i StOFs styrelse.
Lite om dig som person

Bor med sambo, plus två bonusbarn, i södra Stockholm med närhet till fantastiska Nackareservatet och
flera andra fina kartor. Personligen är jag mycket intresserad av politik, samhälle och människor, följer
både svenska och internationella nyheter, funderar över mönster, beteenden och system. Orientering är
en del av världen. En demokrati i sitt eget hörn. Det är fint, och det är otroligt viktigt. Jag vill arbeta i
SOFTs styrelse därför att jag tror på vår verksamhet, jag har överblicken och jag har nya tankar och idéer
som kan ta oss framåt.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Jag vill bidra till att fler människor får chansen att utvecklas inom orienteringen, både idrottsligt och
personligt. Vi har en fantastisk rörelse med enorm potential att ge mervärden i både stort och smått. Det
finns massor av fantastiska människor som arbetar inom orientering för att de brinner för samma sak.
Jag vill vara med och skapa en ram som stärker det arbetet och som leder vägen mot ökad trygghet,
inkludering och jämlikhet – som i sin tur ger en öppen idrott med plats för olika typer av människor och
nya idéer.
Mer specifikt tror jag på att utveckla bredd och motionsorientering genom att fokusera mindre på elit
och resultat, och mer på deltagande, utveckling och orienteringens särart. Att kunna delta i alla roliga och
utvecklande sammanhang, utan att behöva identifieras eller sorteras efter sina resultat är en nyckel till att
fler ska kunna känna tillhörighet och egenvärde som orienterare. Jag ser begränsningar i outtalade
hierarkier, normer och så enkla saker som språk och koder. Vi behöver belysa detta och prata mer om
hur vi fungerar tillsammans så att vi kan göra medvetna val och ta kontrollen över vår egen utveckling.
Mitt intresse för mark- och miljöfrågan har växt stadigt, sedan jag under åren 2013/2014 medverkade i
SOFTs Miljö- och hållbarhetsgrupp, samt deltog på Mark- och miljökonferensen på höstsamlingen 2013.
Jag tror på att orienteringen behöver stärka integriteten och arbetet i dessa frågor, både för att fortsatt
kunna bedriva högkvalitativ verksamhet, men också för långsiktig hållbarhet kring naturen som resurs
och tillgång för oss och alla andra.
Jämställdhet och inkludering inom sporten är också en fråga jag lagt mycket tid på, genom såväl
motioner till Förbundsmöten som debattartiklar och diskussioner. Ämnet är aktuellt inom både
orienteringen och samhället i stort, och känns som en tydlig måttstock på hur långt vi har kommit i fråga
om respekt och förståelse för varandra. Jag bär med mig det här perspektivet vart jag än går, och i
synnerhet till ett styrelserum för Svensk Orientering.
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