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Presentation av personer föreslagna till nyval
Maria Krafft Helgesson
47 år, Borås
Maria.krafft.helgesson@orientering.se
Maria valdes in som vice ordförande på förbundsmötet för två
år sedan. När ordföranden Inge Blomberg av personliga skäl
behövde kliva av styrelsearbetet för ett knappt år sedan blev
Krafft Helgesson tillförordnad ordförande.
-

Det är en stor ära att bli föreslagen som ordförande för
Svensk orientering. Nu har jag fått pröva på det här i ett
halvår och vet lite mer om vad rollen innebär. Det känns
också skönt att valberedningen också haft möjlighet att
lära känna mig och mitt ledarskap. Jag har under de
senaste åren dessutom arbetat i Internationella
Orienteringsförbundets orienteringskommitté (FootO
Commission), men för en månad sedan valde jag att kliva
av både det uppdraget och styrelseuppdraget i
O-Ringenstyrelsen.

Vilka frågor tror du kommer att bli de viktigaste i rollen som ordförande under de kommande
åren?

Under de kommande åren kommer vi att diskutera etik och moral som är en viktig del av orientering.
Med tanke på det senaste årets händelser så kommer frågan diskuteras flitigt både nationellt och
internationellt. Vi kommer givetvis också diskutera hållbarhet och miljöfrågor. Allt ifrån tillgången till
mark på ett övergripande plan till hur vi kan förbättra och minska klimatpåverkan från vår idrott. Just nu
mår svensk orientering bra och det gäller också att ta vara på de möjligheter som detta ger.
Framgångarna och synligheten gör att vi har ett bra läge att utveckla vår verksamhet och det gäller att
hela tiden hålla vår idrott modern och attraktiv.
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Anna Ljungqvist
48 år, Lund

anna.ol.ljungqvist@gmail.com
Civil bakgrund

Civilingenjör Kemiteknik KTH
Jag har arbetat inom industrin i Skåne och sysslar
idag med Marketing & Product Management på Alfa
Laval Lund AB.
Lite om dig som person

Jag hittade som 11-åring på egen hand till
orienteringen och där hittade jag sedan även min
make. Våra tre barn i åldrarna 13-18 år har hittat sina
huvudintressen inom musik och andra idrotter, men
alla tre har också kvar ett ben inom orienteringen och
är med och tävlar ibland. Själv tävlar jag flitigt och
tycker om att få komma till nya platser med för mig ny terräng. Till sommaren gör jag mitt 30:e ORingen och jag tar helst en nattsträcka på 10-mila, men särskilt framgångsrik är jag inte annat än möjligen
lokalt i Skåne.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Jag är vice ordförande samt tävlingsansvarig i Skånes OF. Inom distriktsförbundet har jag varit aktiv i
framtagandet av en ny strategi samt införande av nya riktlinjer för fördelning av tävlingar i distriktet.
Under senaste året jag drivit ett projekt om att förenkla för arrangörer. Detta resulterade i ett förslag om
att i högre grad differentiera tävlingar på nivå 2 och 3 och som skickats in till SOFT för vidare
behandling av regelgruppen. Jag är även tävlingsansvarig i min egen klubb Lunds OK och där jobbar jag
aktivt med att rekrytera nya funktionärer till ledande befattningar vid klubbens alla arrangemang. Under
fem år i början på 2000-talet var jag ordförande i FK Boken.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Jag hoppas vi kan bygga vidare på att orientering är för alla - hela livet. Det är både en elitidrott där vårt
landslag håller högsta klass och en fantastisk motionsform som man aldrig behöver sluta med. Jag ser ett
behov av att utveckla verksamheten för icke-elitsatsande 15-25-åringar. Det behövs fler aktiviteter, resor
och läger som lockar denna åldersgrupp. Även om man inte elitsatsar, tycker man det är kul med den
sociala gemenskapen och att få komma till nya platser och orientera i okänd terräng. Ur denna grupp kan
man också rekrytera värdefulla ledare av olika slag.
Annars är det två områden jag brinner lite extra för. Det ena är de "vanliga" nationella och
distriktstävlingarna som under säsongen arrangeras varje helg runt om i landet. Dessa är en viktig motor
i vår verksamhet och ger oss alla möjlighet att få orientera i mer okänd terräng. Att förenkla för
arrangörerna, men utan att göra avkall på kvaliteten på karta och banor, behöver vi jobba mer med.
Precis som O-Ringen arbetar för att minska de ideella timmarna, måste vi tänka på motsvarande sätt när
det gäller våra mindre tävlingar. Det andra området som jag ser fram emot att jobba vidare med är
likvärdiga tävlingar oavsett könstillhörighet. Jag hoppas att de nya föreslagna skrivningarna i
tävlingsreglerna antas av Förbundsmötet och sedan gäller det att vi ser till att detta genomsyrar alla våra
arrangemang, såväl stora som små.
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Jan Näslund
52 år, Örnsköldsvik

salhallan@gmail.com
Civil bakgrund

Jag har i huvudsak jobbat i Handelsbanken. Jag anställdes 1994 och
har jobbat både i kontorsrörelsen samt även på flera av våra
stabsfunktioner. Sedan ett antal år tillbaka är jag ställföreträdande
kontorschef vid vårt kontor i Örnsköldsvik.
Lite om dig som person

Min första kontakt med orientering fick jag som sexåring då mina
två äldre bröder precis börjat en nybörjarkurs här i Örnsköldsvik.
Orientering har sedan dess varit en stor del av mitt liv och det är
fortfarande lika roligt att både tävla och träna. Efter drygt 30
tiomilalopp och lika många O-Ringen kan jag inte låta bli att
fascineras av sportens dragningskraft.
Jag bor sedan 20 år tillbaka i Järved strax utanför Örnsköldsvik där jag bor med min fru. Våra två barn
studerar på annan ort och vårt nya projekt är bygget av ett nytt hus samt att jag tagit initiativet till
byggandet av en ny klubbstuga. I övrigt är jag allmänt samhällsintresserad och inte att förglömma lite av
en passionerad Springsteenfantast.
Vilka är dina kontakter med idrotten?

Min orienteringsbana startade på ett klubbmästerskap 1973. Förutom att ha tävlat sedan dess på god
distrikts- och norrlandsnivå har jag framför allt engagerat mig i min klubb. Det gäller alltifrån
styrelsearbete under många år, ungdomsledare/tränare, kommittéarbete i klubbens träningskommitté,
elitkommitté, ungdomskommitté etc. under ungefär 30 års tid. Jag var också initiativtagare till och
drivande bakom O-Ringen 2018 i Höga Kusten.
Utanför klubbarbetet har jag skrivit om orientering i lokaltidningen (Örnsköldsviks Allehanda) under
många år. Har på distriktsnivå suttit med i elitkommittén för Ångermanlands orienteringsförbund under
ett antal år och varit ledare för distriktets USM ungdomar. Dessutom har jag varit
ungdomsledare/tränare både i fotboll, ishockey och innebandy där jag följt med barnen i deras
idrottande och också själv spelat innebandy på seniornivå.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Devisen Världens bästa landslag är lätt att stryka under på. Att fortsätta det arbetet känns angeläget. Vi
har idag en bred verksamhet inom vårt förbund med både löpning, cykel, skidor och precision. Vår
ambition måste dock vara att nå ut till fler och att vår idrott ska synas mer och här kommer vi också in
på en av de frågor jag brinner mest för.
Jag vill att orientering ska ta betydligt större plats i media och svenskars medvetande. Både för att
sporten förtjänar det och för att våra "stjärnor" förtjänar det och för att vi ska kunna få mer resurser till
att utveckla alla våra grenar. För att lyckats med det måste också orientering bli en större sport
internationellt varför detta arbete måste ske parallellt. En del i detta är att fortsätta att utveckla vårt
flaggskepp O-Ringen och de andra värdetävlingarna såsom Swedish League, Tiomila och 25 manna och
givetvis se till att alla de andra hundratals tävlingarna runtom i Sverige ges förutsättningar att blomma.
Då jag varit tävlingsledare vid ett flertal tillfällen kan jag också konstatera att vi måste försöka göra det
enklare/lättare att arrangera tävlingar där bland annat våra administrativa system behöver bli enklare så
att de små föreningarna har en chans att kunna genomföra tävlingar.
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Mats Rosander
62 år, Finspång
mats.e.rosander@gmail.com
Civil bakgrund

Civilingenjör Teknisk fysik och Elektroteknik Linköpings
Tekniska Högskola.
Från yrkeslivet finns mångårig erfarenhet från ledande
befattningar i internationell industri inom energiområdet. I
slutet av 2019 avslutande jag min fasta anställning på
Siemens i Finspång för att kunna ha lite friare roller med
bland annat flera spännande styrelseuppdrag.
Lite om dig som person

Jag är född i Valdemarsvik och efter ungdomsår där och
studier på olika ställen blev min hemort Finspång. Där bor
jag tillsammans med min fru Lena. Våra barn Marcus, Eric
och Carin är utflugna sedan flera år.
Jag är en person med många ”järn i elden” som gillar högt tempo. På lediga stunder är det motion
(ibland tävling) inom orientering och längdskidåkning. Jag rör mig gärna ute i skog och mark. Gärna på
vandringsresor, vandringsleder eller bergsbestigningar. Vi tillbringar även ledig tid i vårt skärgårdsparadis
i Gryts skärgård.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Jag är aktiv orienterare dock utan större framgångar än distriktsmästerskap. Sedan många år är jag
ordförande i Finspångs SOK. Jag gillar också att arbeta med att arrangera orienteringsevent. Många
gånger har jag varit ansvarig för tävlingsadministration och IT vid klubbens nationella tävlingar. På
senare har jag också haft förmånen att få jobba med Marknad och Sälj i lite större sammanhang.
2010 var jag Marknadsansvarig för 10Mila som gick i Finspång och 2019 var jag lokalt Säljansvarig vid
O-Ringen Kolmården. Just nu har jag rollen som Marknadsansvarig för 10Mila 2021 i Valdemarsvik.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Fortsatt utveckling av elit och bredd genom klara uppsatta visioner och mål!
Elit: Ett landslag som är bäst i värden ger världsstjärnor inom vår sport som ska synas och höras. De
väcker allmänhetens intresse och ses som föredömen av ungdomar. Allt till gagn för våra sporter.
Surfa på framgångsvågen efter årets idrottsgala för att sprida intresset för vår orienteringssport. Jag
skulle även vilja se ett ökat intresse hos företag och deras vilja att vara våra samarbetspartners genom att
sätta sina produkter och tjänster i samband med orientering.
Bredd: Orientering är unikt i många avseenden. Bredd och familjeidrott och med sitt hjärta i
folkhälsofrämjande aktiviteter. Alla kan vara med – och vi kan bli fler. Här kan vi jobba mera för att
synas. Verktyg finns och kan utvecklas vidare. Ett exempel som når ut till många ”ny-orienterare” är
Hittaut.
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Presentation av personer föreslagna till nyval
Claes Turesson
47 år, Luleå
claestur@gmail.com
Civil bakgrund

Utbildad nationalekonom vid Ekonomi-, politik- och
miljöprogrammet på Mitthögskolan i Östersund. Efter
studietiden har jag bland annat arbetat som privatrådgivare
på bank, försäkringsutredare på försäkringskassan och
gruppchef på Pensionsmyndigheten. Jag arbetar idag som
objektspecialist på Pensionsmyndigheten.
Lite om dig som person

Jag bor i Luleå och orienterar för OK Renen. Jag kommer
ursprungligen från Arboga där min orienteringsbana började
i Arboga OK. Som ungdom var jag även aktiv inom fotboll,
hockey och längdskidor. Under junioråren fick jag upp ögonen för skidorientering som sedan blev min
huvudidrott under seniortiden. Numera tävlar jag gärna både sommar och vinter men den mesta av tiden
lägger jag på att vara ledare inom ungdomsidrotten, både i orientering och längdskidor. Barnen har fler
intressen där jag stödjer dem så gott jag kan med bland annat ridning, fotboll och skidskytte. Jag är gift
och har två döttrar, 13 och 15 år och hela familjen är aktiva orienterare. Utöver idrotten är jag
friluftsintresserad och har bland annat utbildat mig till stugvärd inom Svenska turistföreningen.
Vilka är dina kontakter med idrotten

Under studietiden har jag genomgått samtliga utbildningsnivåer i kombination med elitidrott;
Skidgymnasium Järpen, Idrottslinje Folkhögskola Mora, Idrottspluton Sollefteå samt Skidhögskolan
Östersund. Tillhörde landslaget i skidorientering under åren 1995-2002. Efter avslutad elitsatsning var
jag skidorienteringens representant i Nordiska rådet i Skidförbundet 2005-2006. Efter att skidorientering
gick över till SOFT var jag förbundskapten under åren 2013-2015.
Jag har också kontinuerligt haft ledaruppdrag, banläggnings- och tävlingsledaruppdrag inom klubb och
distrikt i såväl i skidorientering som i orientering och längdskidåkning.
Hur vill du se svensk orientering utvecklas?

Alla fyra grenar ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och behov men gärna i samarbete och utbyte
över grengränserna där erfarenheter och kunskap delas.
Viktigt är att se hela Sverige som orienterings-Sverige och ta hänsyn till olika regioners förutsättningar.
Att fortsätta den fina utvecklingen med att synliggöra orientering genom att göra oss tillgängliga för
media och ha en säljande produkt.
Att jobba vidare för att orientering ska ta plats på OS-programmet.
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