13.11.13

Anneli Östberg lämnar landslaget - PublicTemplates
English Kontakt Webbkarta

Rss Logga in

Sök

2013-10-01

Anneli Östberg lämnar landslaget
Riksidrottsförbundets elitstöd till idrottsförbunden
kommer att förändras radikalt till nästa år. Som en
följd av detta kommer det svenska
orienteringslandslagets organisation förändras och
detta innebär att en av de två förbundskaptenerna,
Anneli Östberg, väljer att inte förnya sitt uppdrag.
Det svenska orienteringslandslaget har gjort en mycket bra
säsong. På VM i somras tog truppen sju medaljer, och
kommande helg avgörs världscupen där det finns chans till
flera topplaceringar. Inför avgörandet är Tove
Alexandersson i ledningen. Landslaget har även inlett
förberedelserna inför kommande säsong där EM i Portugal
och VM i Italien står i fokus. Till dess kommer det att bli
en del förändringar i landslagsledningen.
Under de tre senaste åren har Håkan Carlsson och Anneli
Östberg delat på förbundskaptenssysslan. Från och med
2014 kommer Riksidrottsförbundets elitstöd att förändras
radikalt. Den lägre bidragsnivån innebär att
landslagsbudgetens intäkter minskar med 1,3 miljoner
kronor:
- Vi har under flera år minskat på budgeten gällande
aktiviteter för landslagslöparna och känner nu att det inte
finns mer att ta där, vi behöver istället se över våra
kostnader för personal, säger landslagschefen Håkan
Carlsson.
Anneli Östbergs kontrakt löper ut vid årsskiftet och
kommer därefter inte att förnya sitt åtagande:
- Jag har svårt att acceptera villkoren och den prioritering
som Svenska Orienteringsförbundet gör fram mot vårt
hemma-VM 2016. Därför slutar jag. Jag har jobbat med
landslagen under nio fantastiska år. Det har varit underbart
att vara med på individernas utvecklingsresa, säger Anneli
Östberg.
Håkan Carlsson kommer även i fortsättningen att vara
landslagschef och seniorförbundskapten.
Juniorförbundskaptenen Susanne Wiklund-Björk kommer
även till viss del att stötta upp kring seniorverksamheten.
Utöver detta kommer landslaget att ha med andra ledare
eller resurspersoner kring landslaget för att även
fortsättningsvis ha hög kvalité på verksamheten.
-Det här är förstås en jobbig situation för oss, men vi tror
att vi även i den nya organisationen kommer att kunna
bidra till en positiv utveckling för våra löpare så att vi
kommer att finnas med i medaljstriden vid kommande
mästerskap, säger Susanne Söderholm förbundschef på
Svenska Orienteringsförbundet.

Vilken förlust för svensk landslagsorientering! Du har bidragit med massor och jag vet att du är
oerhört uppskattad av både de aktiva samt dina medarbetare. Du kommer att vara saknad! Lycka till
i framtiden
Sk revs av Peter Z 2013-10-03 k l 07:48

Anmäl

Bara att instämma i hyllningskören, lycka till i ditt nya vägval i livet Anneli du är en förebild.
Sk revs av Eva Emanuelsson 2013-10-02 k l 10:37

Anmäl

Hoppas innerligt att man ser över de kostnader på extra personal som följer med på alla läger. T ex
så genererar nog inte en fotograf på landslagsläger så många medaljer på kommande mästerskap.
Sk revs av Anonym 2013-10-01 k l 13:34

Anmäl

Kan någon förklara varför Lottas hyllning blev anmäld?
Sk revs av Styck an 2013-10-01 k l 13:18

Anmäl

Vilket tråkig nyhet!! Anneli som är en superinjektion för det svenska teamet. Jag är tacksam för att
få ha varit fd kollega på din fantastiska resa med junior- och seniorlandslaget!! ... men du går från
världens bästa jobb till något ännu bättre! Lycka till med nya utmaningar!
Sk revs av Kramar Lotta Stigsdotter 2013-10-01 k l 11:38

Anmäl

Anneli - så otroligt tråkigt. !! Du har varit en pärla för landslaget. Du kommer att lämna ett stort
tomrum efter Dig. Även vi "landslagsföräldrar" kommer att sakna Dig. Tack för allt Du gjort för
gemenskapen och orienteringen. Lycka till med nya uppgifter.
Sk revs av Ylva Jansson 2013-10-01 k l 10:21

Anmäl

Tack Anneli för allt du gjort för svensk orientering och för våra landslagslöpare. Ditt engagemang har
varit enormt.
Sk revs av Kent Bergman 2013-10-01 k l 10:03
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