
      

Vil du være med oss å sikre driften av Team 

Veidekke Vest? Bli vår økonomiske støttespiller! 
 
Kjære skivenn – Team Veidekke Vest er inne i sin 4. sesong – sportslig 
sett går det fantastisk godt og vi ser frem til kommende sesong med 
mange spennende konkurranser der vi virkelig skal vise at langrenns-
løperne på Vestlandet er i sterk fremgang! 
 
Økonomisk sett er det utfordrende å sikre tilstrekkelige inntekter til 
teamet. Vi trenger flere økonomiske støttespillere. Du kan gi et 
avgjørende bidrag ved å bli med i vår supporterklubb – «Langvest»    
 
Hva får du som vår Supporter: 
 

- Du blir med på vår supportervegg på Facebook – der er du i 

godt selskap 😊 

- Eget nyhetsbrev skrevet av våre utøvere etter hver samling 😊 
- Løpende rapport fra vår trener Bjelle med morsomme skråblikk 

på utøvernes store og små fremganger 😊 
- Eget nyhetsbrev fra hvert renn med rapport, skrevet av 

utøverne våre 😊 
- Nyhetsstrøm på lukket Instagram og Facebook-gruppe bare for 

deg som Supporter 😊 
 
Hva må du bidra med selv:  
 

- Økonomisk støtte på 5.000,- for sesongen 2018-2019 
- Du må heie på oss og ellers trenger du ikke gjøre noe annet enn 

å være stolt over å være vår supporter og økonomiske 
bidragsyter 

 
Litt ekstra? 

- For støttespillere som også ønsker 2 timers teknikktrening med 
trener eller utøver i løpet av november/desember så kan vi 
tilby dette. Totalpris for å være med i vår Supporter+ gruppe er 
10.000,- 
 

Interessert? 
 

- Ta kontakt med geir.olav.haland@lyse.net 

Team Veidekke Vest  
(TVV) er en spisset  
langrenns satsning  
for de beste og mest  
lovende langrenns  
utøverne i Agder,  
Rogaland, Hordaland  
og Sogn & Fjordane.  
 
Lagets utøvere skal ha 
ambisjoner om, og  
potensial til å bli OL-  
og VM-deltakere for  
Norge.  
 
Team Veidekke Vest  
sitt mål er å levere  
løpere til NSFs landslag,  
og å utvikle trenere/ 
støtteapparat/ skiledere 
til internasjonalt nivå. 
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