
 

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 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 studier og elitesatsing på ski. Vårt mål er å kjempe om Ski Classics poeng, 

ungdomstrøya i begge kjønn og markere oss på utvalgte renn.  

 

Som student 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 siste tre sesonger  
Beste resultater fra sesongene 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021:  

• 12. plass beste kvinnelige plassering i Ski Classics  

• 36. plass beste mannlige plassering i Ski Classics  



• Fire seiere i mindre renn nasjonalt og internasjonalt  

• 14 av 19 løpere har tatt Ski Classics-poeng i løpet av 2018-2020 (topp 60) 

• 7 av 8 menn under 2.52 på Birkebeinerrennet 2019. 3.23 på beste kvinne.  

• 5 gutter topp 104 i Vasaloppet 2021, 39.plass 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 skiutsstyr  

- Trimtex – rabatt på klær (ikke bekreftet) 

- I forhandlinger med andre sponsoerer for øyeblikket  

Utøvere 
Velges av uttakskomitéen (UK) til NTNUI Langrenn, 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 konkurrerer 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 hå reise og bruke flere helger (og evt. ukedager) på Ski Classics, eller norske 

turrenn.  

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

- Studier og satsing skal være hovedprioritet. 
 * Om ikke utøver oppfyller disse kravene nå, er det anledning for å melde klubbovergang til NTNUI og bli en 

del av miljøet J  

 



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. 

Konkurranseplanen blir lagt opp slik at hver utøver kan forvente ca. 70 % støtte på reise og 

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

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

startkontigent; 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. 

Konkurranseplan 
Følgende renn stiller teamet på uavhengig av uttak:  

- Orsa Gronklitt Pro Team Tempo (18.12.21) 

- Orsa Gronklitt Individual Prologue (19.12.21) 

- La Diagonela (22.1.22, følger NTNUI opplegg) 

- Vasaloppet (6.3.22, følger NTNUI opplegg) 

- Birkebeinerrennet (19.3.22, følger NTNUI opplegg) 

- Årefjellsloppet (26.3.22) 

Utover dette kommer teamet til å delta på flere av SC rennene i tidsperioden 8.januar-

20.februar samt mulig de avsluttende rennene. Dette avklares nærmere etter uttak, og avgjøres 

innad i teamet.  

I tillegg til dette kommer norske turrenn som vi ønsker å markere oss i.  

 

For full terminliste Ski Classics se: https://www.vismaskiclassics.com/the-tour/events/#events 

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 (trinn)  

• E-mail  

• Hvorfor vil du være med i Team NTNUI Sweco  

• Hvilke resultater vil du trekke frem som relevant for søknaden?  

• Hvor motivert er du for å konkurrere i langløp til vinteren?  



• Hvor mye ser du for deg å stille opp i av konkurranser? (Eksempelvis «så mange 

turrenn som mulig», «1-3 turrenn», osv.)  

• I hvilken grad kommer du til å delta på fellestreninger og være en del av det sportslige 

miljøet i NTNUI?  

• Annen relevant info: 

 
Søknad sendes på mail til UK v/ Christian Bang  
 
Frist: Lørdag 28.08.2021 kl. 23:59.  
 
Kontakt: 

- Spørsmål om uttak skjer via mail til Christian Bang: langrenn-web@ntnui.no 

- Spørsmål om teamet skjer via mail til Matias Noren: mnoren96@gmail.com 

 

 



 
 

 



 
 

 
 
 


