Norges E-sportforbund

Styrets innstilling til valgkomite
VALGKOMITE’:
1.Medlem: Geir Ove Røe
BFG
Geir Ove er styreleder og primus motor i Bitfix Gaming og har lang fartstid innenfor esport miljøet i Norge både innenfor bredde og elite. Han har vært med klubben siden
oppstarten og elsker å jobben han har. BFG er et sted for alle gamere med behov for
å kjenne tilhørighet til et etablert og profesjonelt spillsamfunn. De jobber aktivt for at
e-sport skal bli anerkjent og inkludert i norsk idrett på lik linje med ``tradisjonelle``
grener. Bitfix Gaming jobber også tett med Bitfix AS i et prosjekt som er laget for å
motvirke utenforskap og frafall fra skole og arbeidsliv. Geir Over har et bredt nettverk
innenfor norsk e-sport og har det siste året vær styremedlem i forbundet.

2.Medlem: Jack Holand
Apeks
Jack har vært Gen.sekr i E-sportforbundet de siste par årene men slutter i forbundet
nå før sommeren, og har bidratt for e-sporten på mange områder i flere år. På mange
måter har han vært forbundets ansikt utad. Som gamer-pappa har han også kjent på
følelsen mange foresatt sitter med overfor sine barn og unge. Jack er Diplomøkonom
fra BI med spesialisering innen eiendom, og har jobbet flere år i DnB Eiendom samt
at han har erfaring som valutamegler. Det må være lov å si at Jack kjenner «alle»
innen e-sporten i Norge og vil med dette være en viktig bidragsyter for å få på plass
gode fremtidige styremedlemmer til forbundet.

3.Medlem: Hilde Gunn Ørland
Einherjar eSport
Hilde Gunn er gründer av Einherjar eSport og daglig leder i Oilers eSport AS. Hun
har en Excecutive Master of Management (BI) og en bachelorgrad i prosjektledelse
og markedskommunikasjon. Arbeidserfaring fra ulike bransjer innen salg,
organisasjon, administrasjon. Hun har hatt frivillige verv som styremedlem i idrettslag
siden 2013 og er gründer av oppstart av turnforeningen Straen GTF. Hilde Gunn
kjenner de fleste innen norsk e-sport, både elite og bredde. Hennes store kontaktnett
vil være viktig for å rekruttere riktige og viktige personer til forbundet i tiden fremover.
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