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Ny projektledare för Svenska 
Konditorlandslaget  

Vi vill inleda detta första nyhetsbrev 

efter sommaren med att tacka Ingrid 

Persson som har varit ansvarig 

projektledare för det Svenska 

Konditorlandslaget sedan 2017 men 

nu valt att sluta. Vi är väldigt 

tacksamma för det jobb Ingrid lagt 

ner på laget och önskar henne lycka 

till med nya utmaningar.  

Vi vill även välkomna lagets nya lag- 

och projektledare Gustaf Mabrouk 

som nu tagit över rodret, med sikte 

på finalen i Coupe du Monde de la 

Pâtisserie i Lyon, nästa år. Till 

vardags driver Gustaf STHLM Bean to 

Bar och gör hantverkschoklad från 

grunden. Gustaf har tidigare haft 

flera betydande roller i laget och är 

väl insatt i hur laget jobbar. Vi hälsar 

Gustaf varmt välkommen till den nya 

rollen! 

Tony Olsson kommer inför CDM att 

fokusera på rollen som Sveriges 

President i tävlingen och fortsätter 

därmed att vara en mycket viktig 

hörnsten i laget. 

Mot Lyon 

Efter en fantastisk bedrift i Turin med 

seger och guldmedalj har det 

Svenska Konditorlandslaget nu siktet 

inställt på VM-finalen i Lyon 2019. 

Laget har planerat in sex träningar 

under året; 24-26 augusti, 21-

23 september, 11-14 oktober, 23-25 

november, 28-30 december och 18-

20 januari 2019. Våra sponsorer är 

hjärtligt välkomna att höra av sig till 

Gustaf om ni vill komma och besöka 

laget under något av dessa 

träningstillfällen.  

Heja fram laget i Lyon! 

Den 27-28 januari 2019 är det VM i 

konditori, CDM, i Lyon. Vi hoppas att 

ni vill hänga med och heja fram 

laget! Detta är ett ypperligt tillfälle 

att ta med er kunder, träffa kollegor i 

branschen och att inspireras på en av 

Europas största bageri- och 

konditorimässor. Lyon är också en 

fantastisk matstad. Hör av dig till 

Gustaf Mabrouk eller till Alexandra 

Ellénius på SBK om du är intresserad 

så kan vi diskutera ett upplägg.  

Vi ses på Bak- och 
Chokladfestivalen! 

Den 11-14 oktober är det dags för 

Bak- och Chokladfestivalen. Det 

Svenska Konditorlandslaget kommer 

vara på plats och visa upp delar av 

tävlingsbidragen. Kom gärna förbi 

med kollegor, vänner och kunder! 

Mer information följer. 

Telefon: 073-8383112  

gustaf@konditorlandslaget.com 

www.konditorlandslaget.se 

Instagram:@konditorlandslaget
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