


Informasjon 

NSFs regionale elitesatsing seniorer 

 



Regionlag NSF 

Historikk 

 

• NM på Høydalsmo i 2002 – det ble her definert et behov for 

regionale lag 

• Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle 

(regionale) team 

• Team Trøndelag har fungert siden 2006 

• Rekruttlandslag gjenoppstod som U23 lag i 2010 og som 

rekruttlag i 2011. 

• Regionale U23 løpere (15-20 stk) har i tiden 2010-12 hatt tilbud 

om samlinger 

• Team Nord-Norge og Team Lillehammer (nå Innlandet) etablerte 

seg i 2012 

• Team Oslofjord (Oslo, Østfold, Akershus) under arbeid 



Hovedmål for langrenn i NSF 

 ”Verdens beste langrennsnasjon”  

• Vi skal til enhver tid ha de beste på våre landslag, og for å kunne klare 

dette: 

• Et forutsigbart system for alle i langrenns-Norge; fra kretslag til landslag 

• Et godt forankret landslag (allround, sprint, FH) og rekruttlandslag (allround 

og FH) 

• Juniorlandslag 

• 4 Regionale Team forankret i kretsene med egne styrer 

• Alle ovenfor  nevnte løpere skal være en del av NSF sin satsing! 

 

• Gode private team, både for rekruttering og langløp. 

• Kretslag for senior og junior 

• Gode klubber, spesielt med tanke på rekruttering og bredde 

 
Dette skal kunne være med på å legge grunnlaget for at vi fortsatt skal være 

verdens beste langrennsnasjon 



STRUKTUR LANGRENN SENIOR 

 

 

 

 

 

LANDSLAG 

REKRUTTLANDS-
LAG 

REGIONALE TEAM 

KRETSLAG 

KOMMERSIELLE TEAM 

KLUBB – TEAM  



Omfang antall løpere ved en slik struktur: 

• Seniorlandslag: 

• Damer:         4 + 6 stk 

• Herrer:         6 + 8 stk 

• Funksjonshemmede:      5   stk 

• Rekruttlandslag: 

• Damer         6 stk 

• Herrer:         5 stk 

• Funksjonshemmede:      5 stk 

• Juniorlandslag: 

• Damer         4 stk 

• Herrer         6 stk 

• 4 Regionale Team (inntil 40): 

• 4 stk med 7 – 10 løpere på hvert    28 – 40 stk 

 



De regionale team 

• Løpere med høyt sportslig nivå og med potensiale  

• Godt sportslig nivå og opplegg av trener  

• Godt støtteapparat 

• Synergier gjennom samlinger med rekruttlandslag 

• Kompetanseoverføring og samarbeid med 

landslagstrenere 

• Samarbeid med Olympiatoppen 

• De regionale teamene er der utdanningsstedene og 

OLT er 

• De regionale teamene trekker skimiljøet sammen 

gjennom felles aktivitet og treninger 



De regionale team forts 

• De regionale teamene bidrar til et optimalt tilbud til 

løpere fra klubbnivå til landslag 

• Juniorløpere har en rød tråd gjennom veien mot et evt. 

mål som landslagsløper som senior 

• Skiforbundet og kretsene er med på å sikre rekruttering 

i overgangen fra junior til senior gjennom regionale 

team  



Team Veidekke Innlandet 



Team veidekke Innlandet  

- regional elitesatsing NSF -  

 

• Team Lillehammer startet 1. mai 2012, og skiftet navn til 

Team Veidekke Innlandet sommeren 2013 

• Team Veidekke Innlandet eies av 3 kretser i samarbeid 

med NSF; Buskerud, Hedmark og Oppland 

• Olympiatoppen som bl.a. sportslige rådgiver og 

samarbeidspartnere for øvrig er knyttet opp til teamet 

• Teamet ledes av ei Styringsgruppe representert fra 

eierkretsene, Olympiatoppen og langrennsledelsen i 

NSF 

• Trener ivaretar alt sportslig opplegg 



Team Veidekke Innlandet 

- finansiering - 

 

Finansieringen - et samarbeid mellom  

• Skiforbundet 

• Eierkretsene (Oppland, Hedmark og Buskerud) 

• Sponsorer (Veidekke, SPAR, 5 stk SpareBank1 og 

Sullandgruppen) 

• Samarbeidspartnere (Skeikampen, Swix, Salice, Bama, 

Silva, Garmin og IDT) 

• Klubber/løpere 

arbeides med: 

• Evt. offentlig tilskudd/støtte 

• Flere samarbeidspartnere 

 

Økonomiske perspektiv på 3 år og forutsigbarhet i forhold til den sportslige 

satsingen 



Team Lillehammer 

- laget - 

 

Løpere sesongen 2012 / 2013: 

 
• Barbro Kvåle - OSK 

• Emilie Fleten - BSK 

• Hilde Lauvhaug - OSK 

• Emil Nyeng - OSK 

• Eivind Bakkene - OSK 

• Timo Andre Bakken - BSK 

 

Trener: 
• Eivind Warlo 



Team Veidekke Innlandet 

- resultater -  

 

 
• Teamet oppnådde svært gode resultater 1. sesong 

• 3 (av 6) løpere deltok i WC 

• Barbro Kvåle og Emil Nyeng fikk hhv 39 og 32 plass blant verdens beste 

sprintere i Drammen 

• og vant hver sin U23 Norgescup sammenlagt for sesongen 

• Pallplasser i Skandinavisk-cup og Norges-cup 

 

 



Team Veidekke Innlandet 

Sportslig satsing 

 

• Uttaket av løpere skjer i forbindelse med uttaket til landslag og 

rekruttlag; april hvert år 

• Løperne har et svært høyt nivå og har potensial  

• Det gjøres uttak på maks 10 løpere, derav minst 3 kvinner 

• Teamet er tilknyttet et optimalt støtteapparat, bl.a. Olympiatoppen og 

eget Smøreteam/serviceteam 

• Trener er engasjert i en 90 % stilling. I tillegg hyres hjelpetrener på 

noen samlinger. 

• 2 stk åpne samlinger sommer/høst 2013 – eldre junior/senior 

• åpne treninger på Lillehammer 

• utfordring sesongen 2013/14 at noen løpere har valgt andre 

løsninger – gjelder spesielt Opplandsløpere 
 

 



Team Veidekke Innlandet 

- laget - 

 

Løpere sesongen 2013 / 2014: 

 
• Emilie Fleten 

• Britt Thorshaug Granrud 

• Emil Nyeng 

• Eivind Bakkene 

• Timo Andre Bakken 

• Petter Soleng Skinstad 

• Vegard Bjerkreim Nilsen 

 

Trener: 
• Eivind Warlo 



Team Veidekke Innlandet 

Økonomi/sportslig 2013/14 

 

 

• 72 samlingsdager 

• èn fellessamling med rekruttlandslag og øvrige regionlag 

• 10-dagers samling i Ramsau, Østerrike 

• godt testopplegg gjennom hele sesongen i regi av Olympiatoppen 

• i tillegg til felttester 

• godt smøreopplegg (inkl smurning) på alle NC, NM og COC-renn 

• NSF stiller den gamle smøretraileren til disposisjon for alle regionlagene og 

rekruttlandslaget på alle NC og COC-renn 

 



Team Veidekke Innlandet 

Økonomi/sportslig 2013/14 

 

• p.t. et budsjett på ca. 2,0 mill (inkl barteravtaler) 

• betyr verdier ca. kr. 285.000,-/løper 

• Veidekke kom sommeren 2013 inn som felles samarbeidspartner for alle 

regionlag (framforhandlet av NSF) 

• de har også kjøpt navnet på lagene 

• NSF har også framforhandlet avtaler for alle regionlag med følgende 

bedrifter: 

• Veidekke, SPAR, Bama, Salice, Silva og Garmin 

• løperne har mulighet til å profilere egne-/klubbsponsorer på inntil 50cm2 

• full kles-/stavpakke fra Swix, rulleski fra IDT, briller/hjelm fra Salice, 

pulsklokker fra Garmin, hodelykter fra Silva og drikke/frukt fra Bama på 

samlinger/renn 

 

• Team Veidekke Innlandet, fra en løper som er på teamet denne sesongen: 

Petter Soleng Skinstad 



Team Veidekke Innlandet 

framtiden 

 

• regionlagene har kommet for å bli! 

• vi tenker langt ut over de 3 årene vi har lagt løpet for nå 

• dette er NSFs satsing for de ”nest beste” (ikke når opp på landslag) 

• vi må gjøre det til det naturlige førstevalget for de som får tilbudet 

• viktig med god oppslutning fra alle organisasjonsledd (NSF, krets, klubb) 

• skal videreutvikles til et enda bedre ”produkt”, selv om vi er godt på vei 

allerede 

 

• vi i Oppland er heldige som har teamet lokalisert i vår krets – gjør at vi må 

utnytte dette! (selv om teamet skal serve alle 3 eierkretsene) 



Team Veidekke Innlandet 

 

Kontaktperson for Team Innlandet: 

 

Per Morten Nyeng  

Leder og representant fra Oppland Skikrets 

Mob: 48115594 

E-post pernyeng@bbnett.no 

 

Styringsgruppen består for øvrig av: 

Sissel Sveen Frogner - Hedmark skikrets 

Gabriel Johannessen – Buskerud skikrets 

Erlend Slokvik  - Olympiatoppen Innlandet 

Åge Skinstad - Norges Skiforbund 

 


