
Ålder: 17 år  

Bor: Ånge 

Idrott: judo 

Förening: Ånge Judoklubb 

Familj: Mamma, pappa 
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Ida Öberg, judotränare 
 

 

Juryn, bestående av Samsung, Sveriges Olympiska Kommittés ambassadör Yannick Tregaro och 

Expressen, har valt Ida Öberg till en av fackellöparna med följande nominering: 

 

”Sedan 12 års ålder har Ida varit en förebild och en utmärkt tränare för barnen i judoklubben. Trots Ida 

Öbergs unga ålder är hon redan en av Ånge Judoklubbs viktigaste tränare. Hon är en väldigt populär 

ledare bland barnen, föräldrarna och de andra ledarna. Då hennes egen karriär som tävlande i judo har 

satts på paus på grund av en knäskada har hon istället lagt all sin energi och tid på barnen i klubben.” 

 

 

Ida Öberg fann kärleken i judon tack vare en assistent i skolklassen som 

höll på med just judo och tyckte att Ida skulle testa på. Till skillnad från de 

flesta andra i skolan, var Ida inte intresserad av fotboll och blev väldigt 

glad när hon fann en sport som verkligen passade henne. Ida Öberg är 

ideell tränare för Ånge Judoklubb.  

 

Ida Öberg har arbetat som ideell tränare sedan sex år tillbaka. För henne är 

idrott väldigt viktigt, bland annat för att hon känner att kroppen mår bra av 

att röra på sig, och för att det är kul att utvecklas och se andra utvecklas. 

För Ida är en bra ideell ledare någon som lyssnar på och uppmärksammar 

alla individer i gruppen.  

 

Ida Öberg läser för tillfället Naturvetenskap på gymnasiet. Förutom 

träning är Ida intresserad av att umgås med sina vänner och med sina 

husdjur – kaninerna Milo och Tira.  

 

Att vara en av Samsungs utvalda fackellöpare inför OS i London 2012 

tycker Ida Öberg känns overkligt och helt otroligt. Hon är väldigt stolt 

över att just hon är en av de utvalda som får delta i det ärofyllda 

uppdraget.   

 


