
SpareBank 1 ny hovedsponsor 
til skilandslaget 
 
Norges største breddesponsor blir ny hovedsamarbeidspartner for 
Norges Skiforbund Langrenn (NSF). – Gjennom samarbeidet med NSF 
ønsker vi å forene topp og breddelangrenn i Norge, sier Richard 
Heiberg, styreleder i SpareBank 1-alliansen. 
 
Pressemelding fra SpareBank 1 Nord-Norge, 13.05.2015 
 
- Langrenn er en folkesport som engasjerer en hel nasjon og SpareBank 1 er allerede en 
betydelig bidragsyter til norsk langrenn lokalt. Nå styrker vi vårt engasjement for norsk 
langrenn i samarbeid med Norges Skiforbund, sier Heiberg.  
 
SpareBank 1-bankene tar over som hovedsamarbeidspartner til våre beste langrennsløpere 
etter Aker fra sesongen 2015/2016. Med 16 regionale banker, SpareBank 1 Forsikring og 
EiendomsMegler 1 i ryggen, får Skiforbundet en samarbeidspartner som ønsker å utvikle 
langrennssporten i hele Norge.   
 
Samarbeidsavtalen mellom SpareBank 1 og Norges Skiforbund er på 15 millioner kroner per 
år og trer i kraft 1. mai 2015. Den har en varighet på 3 år, med opsjon på 2 nye år.  
 
Sikre rekrutteringen 
- Det norske landslaget er avhengig av god rekruttering om vi også i framtiden skal oppnå 
den suksessen vi opplevde under VM i Falun. Skiforbundet og SpareBank 1 skal sammen 
bidra til at flere nordmenn er aktive på ski og at nye løpere tar steget fra kretslag og 
regionale lag til verdenstoppen, sier Heiberg. 
 
Skiskoler 
- Norsk langrenn består av drøyt 850 langrennsklubber organisert i 16 skikretser. Bak våre 
fremste utøvere står tusenvis av frivillige som gjør en fantastisk jobb for norsk langrenn. 
SpareBank 1 er allerede en betydelig støttespiller lokalt og sammen med Skiforbundet skal 
vi videreutvikle dette arbeidet. Vi ønsker blant annet å legge til rette slik at skiklubbene kan 
arrangere flere skiskoler, sier Heiberg.  
 
For aktive familier betyr dette flere muligheter til å møte og la seg inspirere av våre fremste 
langrennsløpere i årene som kommer. Langrennssjef Åge Skinstad i Norges Skiforbund er 
glad for at SpareBank 1 bidrar til å styrke langrennssportens regionale profil.  
 
 
 
 
 



 
 
Felles satsing på bredde 
- Norges Skiforbund har de siste årene styrket utviklingen av regionale utøvere. Med 
SpareBank 1 som ny hovedsamarbeidspartner får vi mulighet til å ta denne satsingen et steg 
videre gjennom vårt felles fokus på breddeaktiviteter rundt i landet. Denne avtalen er 
avgjørende for fremtidig suksess for norsk langrenn, sier Skinstad. 
 
Kontaktpersoner: 
 
Jan-Frode Janson, konsernsjef SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 909 75 183 
Geir Håvard Hanssen, kommunikasjonssjef SpareBank 1 Nord-Norge, mobil 950 52 001 
Åge Skinstad, langrennssjef NSF 480 58 057 


