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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik, design och kommunikation. Vi är en given 
partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har fler än 1600 specialister och finns i sex länder. 
Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer information och inspiration, besök www.hiq.se 

 

Lisa Nordén börjar tävla för Team HiQ 
Efter OS-silver, Jerringpris och Bragdguld satsar Lisa Nordén högt igen. Målet är nya VM-framgångar och 
kanske till och med en fjärde OS-start i Tokyo 2020. HiQ som ny huvudsponsor kommer hjälpa henne dit. 

HiQ går in som titelsponsor för teamet, där förutom triathleten Lisa Nordén även cyklisterna Calle Friberg och 

Henrik Sparr ingår. 

– Vi har en väldigt rolig resa framför oss med Team HiQ. Våra värderingar – resultat, ansvar, enkelhet och 
glädje – är helt sammanflätade med hur Lisa Nordén och hennes lag jobbar, så de känns som en given 

samarbetspartner för oss. Dessutom räknar jag med att vi kan ge dem ett och annat träningstips, säger Lars 
Stugemo, koncernchef och vd på HiQ.  

 

Sedan OS-framgångarna, segern i Radiosportens stora omröstning Jerringpriset och Svenska Dagbladets 
bragdguld har Lisa Nordén haft några skadedrabbade säsonger.  

Nu är hon snart tillbaka efter en fotoperation. 

– Allt ser bra ut i hälen och för första gången på länge känner jag ingen smärta. Nu är mitt fokus på att försvara 
mitt guld i tempo-SM i cykel från i fjol, EM för halv-ironman i Danmark och därefter att ta mig till VM i höst, 

säger hon. 

 
Samarbetet med HiQ löper över två år och minst så länge tänker den nyblivna 33-åriga stjärnan fortsätta sin 

satsning med att vara kvar i världstoppen. 

– Jag vill känna att motståndarna på startlinjen ska tänka ”Åh, Lisa är här. Det här blir jobbigt”. Det här ska bli 
en riktigt rolig säsong, nu när kroppen redan känns bättre än på många år. Jag är tacksam att jag får den här 

möjligheten av HiQ, säger Lisa Nordén. 
 

Parallellt med Lisa Nordéns hårdsatsning kommer Team HiQs mountainbikecyklister Calle Friberg och Henrik 

Sparr, båda flerfaldiga svenska mästare, sikta på en topplacering i Cape Epic – det som kallas för 
mountainbikens ”Tour de France” med nästan 70 mil av cykling och 13.530 meters klättring över åtta dagar i 

Sydafrika. Nationellt kommer fokus vara på topplaceringar på Cykelvasan, Lidingöloppet Mountainbike samt 

SM i Cross Country & långlopp.  
 

– Det är väldigt roligt och peppande att ha med oss HiQ i vår breda toppsatsning där vi både supportar Lisa i 

hennes triathlonsatsning samt satsar hårt på att vinna mountainbiketävlingar som Cykelvasan och SM, säger 
Calle Friberg, team manager för Team HiQ. 

 

Team HiQ kommer även till 2019 ha en ungdomssatsning bestående av de två talangerna Kajsa Eneroth och  
Joel Warrén.   

 
 

 

(fortsättning nästa sida)  
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FAKTA: Team HiQ 
 
Lisa Nordén (triathlon) 
Meriter: OS-silver 2012, VM-guld 2010 och 2012, VM-silver 2009, EM-brons 2008 och 2010 samt 8 SM-guld 

mellan 2003 och 2012. Dessutom ett SM-guld (2016) och SM-brons i cykel.  
Vinnare av Jerringpriset 2013 samt Bragdguldet 2012.  

 
Calle Friberg (cykel) 
SM-guld i såväl Mountainbike crosscountry, långlopp (maraton) och cykelcross.  

Vinnare av världcuptävling i marathon, Frankrike 
Vinnare av Lidingöloppet MTB 

MTB-proffs i 12 år 

 
Henrik Sparr (cykel) 
Svensk mästare i både landsväg (linjelopp) samt MTB crosscountry.  

 
 

FAKTA: Halv ironman 
 
De tävlande simmar 1930 meter, cyklar i 90 km för att sedan avsluta med en halvmara (21,1 km) löpning. 

Tävlingsformen kallas även för 70,3. 
Den olympiska distansen i triathlon är betydligt kortare: 1500m/40km/10km. 

 

 
 

 

För mer information, kontakta gärna:  
Erik Ridman, kommunikationschef HiQ, tel. 070-750 80 60, e-post: erik.ridman@hiq.se 

Calle Friberg, team manager för Team HiQ, tel. 073-687 26 91, e-post: calle@single-track.se 

 
 

 


