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PRESSEMELDING – Ny medarbeider i
Femundløpet AS
Med støtte fra Innovasjon Norge satses det friskt i Femundløpet AS. Denne uken hadde
John Harald Knutsson sin første arbeidsdag i teamet til daglig leder Vanessa Quinche. –
John Harald har de kvalifikasjoner vi så etter da vi lyste ut stillingen som media- og
markedssjef til Femundløpet, sier hun.
John Harald Knutsson (f. 1972) er utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo, og til daglig bosatt på et
småbruk i Hurdal med en liten trekkhundkennel, sammen med kone og én sønn. - I starten blir det
ukependling, men jeg håper jo selvsagt at han skal trives så godt at han og familien på sikt blir blant
de etter hvert mange tilflytterne til regionen på grunn av trekkhundmiljøet her, sier Vanessa
Quinche.
John Harald bakgrunn som gjorde han aktuell for stillingen i Femundløpet AS var foruten et
engasjement ti ltrekkhundsporten følgende:





Han har tidligere jobbet som International Brand Manager for Bataleon Snowboards med
ansvar for merkevarestrategi, markedsføring, design og produktutvikling.
Han jobbet så som kommunikasjonsansvarlig i The Oakley Arctic Challenge.
Han har hatt stillingen som arrangement og sponsoransvarlig i Norges Snowboardforbund
med ansvar for utvikling og gjennomføring av NorgesCup, NM og andre arrangement, samt
oppfølging og videreføring av forbundets sponsorater.
De siste årene har John Harald drevet som skribent, rådgiver og designer med kunder som
D2, Ultrasport, Playboard, Bladet Hundekjøring, Snowboard VM 2012, The Arctic
Challenge, Jazzmontør, Medietilsynet og Greencube Management. I høst har han hatt
engasjement som ansvarlig redaktør for brettsportnettstedet Tacky.no.

Som media- og markedssjef med ansvar for kommunikasjon og kommersiell utvikling av
Femundløpet skal John Harald Knutsson styrke nærheten til nasjonale og lokale mediebedrifter slik at
de ønsker å vise fram den fantastiske konkurransen - og reisen - som sledeløpet er. Han skal skape
mediebegivenheter rundt alle deler av løpet i nye mediekanaler, og bidra til å gi verdier tilbake for
Femundløpets store og små sponsorer og samarbeidspartnere.
Vedlagt saken er bilde av John Harald Knutsson, mens ytterligere informasjon gis av daglig leder
Vanessa Quinche, tlf. 902 48 832. Vil dere selv ta kontakt med John Harald er han å treffe på tlf. 47
88 99 55.
PS! Bladet Hundekjøring har nettopp på sine nettsider gjort en presentasjon av Knutsson som
nyansatt i Femundløpet AS, og denne er også en referanse om dere vil – se:
http://www.hundekjoring.no/nyhetsarkiv/mediesjef-ansatt-i-femundlopet/

HÅPER PÅ EN FIN SAK!
Femundløpets hilsen - Ole Sylte Heggset, PR-medarbeider
presse@femundlopet.no / tlf. + 47 90 92 92 30

