
 

Bakgrunn 

Team NTNUI Sweco er ment som et tilbud for langrennsløpere tilknyttet NTNU. Mange 

utøvere som studerer i Trondheim velger å gå for gamleklubben sin, da de anser NTNUI for 

være en breddeklubb i større grad enn en klubb man kan satse i. Vi ønsker med dette teamet å 

endre dette «imaget», og tilby et elite-tilbud i tillegg til det gode breddetilbudet vi allerede 

har. Andre høydepunkter: 

• Første universitets pro-team i Ski Classics 

• Et tilbud for satsende studenter for å lokke flere gode utøvere til å gå for NTNUI. 

• Større medieoppmerksomhet, både i grafikken i TVruta, Ski Classics magasinet og 

nettsider (Langrenn.com osv).  

• Visma Ski Classics sendes på live-tv i 70 land, og har 20 millioner seere. Serien 

betegnes som verdenscup for langløp, altså skirenn som er 4 mil og lengre.  

• Den grønne NTNUI-drakta skiller seg ut i mengden, og setter farge på løpet! 

Målsetning for teamet 

Vi ønsker å etablere Team NTNUI Sweco som et sterkt norsk langløpslag, og vise at det er 

mulig å kombinere 100% studier og elitesatsing på ski. Vårt mål er å kjempe om Ski Classics 

poeng, ungdomstrøya i begge kjønn og markere oss på utvalgte renn med enkelte «stunts» 

(eksempelvis sette fart i feltet med et grønt tog i front). 

Som fulltidsstudent (30 NTNU-studiepoeng per semester) må skolen gå foran i mange 

sammenhenger, og i det ligger det at betydningen av ordet satsing er noe annerledes enn hva 

andre kan være vant med fra tidligere. 

 

Resultater sesongen 2018/2019 

Beste resultater fra sesongen 2018/2019: 

12.plass til Anna Jensen i La Diagonela 

36. plass til Erlend Nydal i Jizerska 

Tre seiere i mindre renn nasjonalt og internasjonalt. 

8 av 10 på teamet tok Ski Classics-poeng i løpet av sesongen (topp 60). 

7 av 8 menn under 2.52 på Birkebeinerrennet. 3.23 på beste kvinne. 



Sponsorer 

Sweco 

- Hovedsponsor. Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, med en 

årlig omsetning på rundt 15,44 milliarder NOK. Sweco planlegger og former 

fremtidens byer og samfunn, og har 14 500 medarbeidere i Nord-Europa. 

Andre 

- Hank Sport - handleavtaler på skiutstyr [ikke bekreftet] 

- Trimtex – rabatt på klær  

- I forhandlinger med andre sponsorer for øyeblikket 

 

Utøvere 

Velges av uttakskomitéen til NTNUI Langrenn (UK) basert på resultater og motivasjon.  

Mellom 4 - 10 stk på laget, kun lov med innmeldinger i løpet av sesongen. Begge kjønn må 

være representert. Regler fra https://vismaskiclassics.com/pro-skiing/rules/ 
 

Ved mange, og jevne, søknader kan et eventuelt 2. uttak skje i løpet av vinteren 2020, og er ment for å fylle 

kvoten med løpere (10stk) til Vasaloppet, Birkebeinerrennet og evt. andre lokale renn. UK vil informere om 

dette dersom det blir aktuelt. 

  

Krav til utøver: 

- NTNUI-medlem og konkurrer for NTNUI* 

- Løper stiller regelmessig på treninger og er en del av det sportslige miljøet i 

NTNUI* 

- Utøveren har kvalifisert seg til elitepulje i Birkebeinerrennet og/eller 

Vasaloppet tidligere år. 

- Topp motivert for å legge ned et godt treningsarbeid.  

- Villig til å reise og bruke flere helger (og evt. ukedager) på Ski Classics.  

- Vilje og innsats til å fronte og drive laget utenom konkurransene. 

- Se forslag til konkurranseplan m/kommentarer 

 

* Om ikke utøver oppfyller disse kravene nå, er det anledning for å melde 

klubbovergang til NTNUI og bli en del av miljøet       

Økonomi og støtte 

Meget gunstig økonomisk (i forhold til mange andre elitesatsinger som tar penger for å være 

med). Kostnader avhenger av antall utøvere på teamet og antall konkurranser. Men 

konkurranseplan er lagt opp slik at hver utøver kan forvente cirka 70% støtte på reise og 

overnatting. Dette gjelder ikke løp der NTNUI har eget opplegg (som allerede er billig for 

medlemmer (Vasaloppet, Birken og utenlandsturen). I tillegg er det normal refusjon på 

startkontigent på 85%. Sweco vil også sponse konkurranseklær, herunder overtrekkstøy, luer, 

pannebånd og evt. andre klær som er nødvendige for at laget som helhet skal fremstå samlet. 

 

https://vismaskiclassics.com/pro-skiing/rules/


 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til konkurranseplan (Endringer vil forekomme) 

Navn/Sted/Dato Antall løpere  

Team prolog/ Livigno/ 29.11.2019 3 –4 meget usikker (eksamensperiode) 

Individuell prolog/ Livigno/ 01.12.2019 3 – 4 meget usikker (eksamensperiode) 

Kaiser Maximillian Lauf/ Seefeld/ 11.01.2020 4 – 10 (Følger NTNUI opplegg) 

La Diagonela/ Engadin/ 18.01.2020 4 – 10 

Toblach-Cortina/ Toblach-Cortina/  01.02.2020 4 – 10 (usikker) 

Marka Rundt/ Trondheim/ 09.02.2020 4 – 10 (NTNUI er arrangør!) 

Furusjøen Rundt/ Rondane/ 15.02.2020 4 – 10 (VSC Challenger event) 

Vasaloppet/ Sälen-Mora/ 01.03.2020 4 – 10 (Følger NTNUI opplegg) 

Birkebeinerrennet/ Rena-Lillehammer/ 21.03.2020 4 – 10 (Følger NTNUI opplegg) 

Reistadløpet/ Setermoen/ 28.03.2020 4 – 10 

Ylläs – Levi/ Ylläs – Levi/ 04.04.2020 4 – 10 (med påfølgende Ski Classics Final Banquet) 

Dette er et utkast. 
Andre renn kan legges til/fjernes.  
Som det kan leses av antall løpere må ikke alle være med på alt. 
En konkurranseplan legges på første møte etter uttak. 
Sweco ønsker spesiell synlighet i nordiske «lokale renn», det vil si Birken, Vasan og evt. Reistadløpet. 
Disse må prioriteres. 



Informasjon om uttak 

Det er i uttaket planlagt å ta inn 4-10 utøvere, avhengig av antall søkere og kvalifikasjoner. 

Både gutter og jenter kan søke. Løper sender søknad med følgende innhold: 

Navn 

Alder 

Studie 

E-mail 

Hvorfor vil du være med i Team NTNUI Sweco? 

Hvilke resultater vil du trekke frem som relevant for søknaden? 

Hvor mange, og hvilke renn ser du for deg å stille i? 

Annen relevant info: 

 

 

Søknad sendes på mail til UK v/Marcus Braathen: marcus.braathen@ntnui.no 

Frist: Torsdag 19.09.2019 kl. 23:59. 

Kontakt: 

- Spørsmål om uttak skjer via mail til: marcus.braathen@ntnui.no 

- Spørsmål om teamet skjer via mail til: ohulbak@gmail.com  

 

mailto:ohulbak@gmail.com


 

 



 

 


