
 
 
 

 
 
 
 
 

Bilaga 1: Presentation av de nominerade: 
 
ELIN PETERSON – GÖTEBORG; nominerad av Göteborgs Isdansklubb och GKKsynchro 

 
Elin har mycket att bidra med, både som idrottslig allätare och van styrelseledamot i andra 
sammanhang. Idrottsligt har Elin tränat gymnastik på elitnivå och efter det växlat över till dans, 
volleyboll, styrketräning, ridning, yoga och senast konståkning.  Elin bor i Göteborgsområdet och inom 
familjen finns aktiva i triathlon, friidrott, orientering, truppgymnastik, trampolin, konståkning och hip 
hop, vilket ger många ingångar och vinklingar i frågor som är aktuellt inom idrotten. Hon har tät kontakt 
med fysioterapeuter och närliggande yrken, eftersom hon vill ge familjen tillräckliga kunskaper för att 
göra bra och hållbara val för alla aktiviteter. Elin tycker ämnet ”physical litteracy” är mycket intressant.  
 
Hon fyller 50 nästa sommar och kan (fortfarande) gå ner i spagat och provade nyligen voltige-konster på 
galopperande häst. Hållbar utveckling, eller hur! 
 
Sedan många år sitter Elin i Sveriges Ingenjörers fullmäktige och blev nyss omvald på 4 år. På Volvo Cars 
är hon ledamot i Akademikernas styrelse och sköter förhandlingar vid den årliga lönerevisionen samt vid 
organisationsförändringar inom fabriksorganisationenJag tror att jag har mycket att bidra med, både 
som idrottslig allätare och som van styrelseledamot i andra sammanhang. 
 
MARIE JOHANSSON – MELLERSTA NORRLAND; nominerad av Norrbottens Konståkningsförbund 
 
Marie har en lång erfarenhet inom konståkning som fd åkare, konståkningsförälder, föreningsaktiv 
tävlingsarrangör, föreningsordförande, ordförande i distriktsstyrelse samt nationell mästerskapsdomare 
och mästerskapskontrollant. Utöver detta har hon erfarenhet av konståkning i Special Olympics, både 
som föreningsrepresentant för konståkning under pre-games i Östersund samt genomgick i samband 
med detta domarutbildning för Special Olympics och dömde tävlingen. Marie har ett stort engagemang 
för hela konståknings-Sverige och aktiviteter för både bredd och elit. Marie bor i Östersund och är till 
yrket auktoriserad redovisningskonsult.  

 
JULIEN LECLERC – GÖTEBORG; nominerad av Göteborgs Isdansklubb 
 
Julien är från Frankrike och kom till Sverige för att träna & tävla för senior syncro laget Boomerang för 
flera år sedan. Efter hans egen träningskarriär har han arbetat som syncro tränare i GKKsyncro. Förra 
säsongen startade han även om isdans & solodans som han idag är ansvarig för i Göteborgs Isdansklubb. 

 
JOHAN OLDHOFF – STOCKHOLM; nominerad av Norrbottens Konståkningsförbund 

 
Johan har en lång och bred erfarenhet av konståkningens organisation och innehållet i alla dess delar. 
Han är konståkningsförälder, har varit föreningsordförande och tävlingsarrangör och tidigare ledamot i 
förbundsstyrelsen, flera år som ekonomiansvarig. Johan har dessutom via sin civila gärning de kunskaper 
som så väl behövs i förbundsstyrelsen. Vi anser också att en person med Johans kompetens och 
erfarenhet är mycket viktig  för konståkningsförbundet som arrangör av internationella tävlingar och 
mästerskap. Johan har ett högt förtroendekapital i alla de sammanhang han verkar vilket är viktigt för 
förbundsstyrelsens trovärdighet. Johan är i det civila försäljare och utbildad civilingenjör och 
civilekonom. 



 
 
 

 
 
 
 
 

 


