
Speciallösningar just för er
Träningsupplägg för era kunder eller anställda

Fria startplatser till Vasaloppet
Träningsdagar

Björn Rydvall 
17e Vasaloppet 2015

Johan Sandberg 
16e Vasaloppet 2008

Erik Jonsson
42a Vasaloppet 2012

Klas Nilsson 
28a Vasaloppet 2015 
23a Marcialonga 2015

. 

Ingå i ett svenskt långloppsteam med toppåkare!

Johan Lövgren 
Ny ung talang i laget. Seger i 
flera svenska långlopp



Skidåkning och långlopp är hetare än någonsin! 
Få kan ha missat vilken enorm motionsvåg som gått genom Sverige senaste åren 

och det verkar som att intresset ännu inte nått sin kulmen. Tävlingar som Vasalop-
pet och Göteborgsvarvet säljer ut flera tiotusentals platser på ett fåtal minuter och 
de företagsledare som tidigare samlades på golfbanan mäter nu krafterna mellan 

Sälen och Mora.

SkiClassics -The Long Distance Championchip Cross Country Skiing
Europas största långlopp i klassisk skidåkning, däribland Vasaloppet, Birkebeiner-
rennet och Marcialonga, har samlats i en långloppsvärldscup, Swix Ski Classic, som 
direktsänds på TV i över 50 länder inkluderat Sverige. Under år 2015 nådde sänd-

ningarna över 20 miljoner unika tittare!

Ett av Sverige bästa team
På två år har teamet, med åkare endast från Västerbotten, etablerade sig snabbt 

som ett av Sveriges bästa, vilket bland annat placeringarna 15, 17, 28, 34 på Vasalop-
pet och under minuten från seger på Marcialonga vittnar om. Lagets medlemmar 
vann dessutom ett stort antal av de lokala seedningsloppen inför Vasaloppet från 

Luleå i norr till Örnsköldsvik i söder.

Bli en del av vårt Team
Inför säsongen 2016 arbetar vi nu hårt för att skaffa oss möjligheter att ta ytterligare 

ett kliv framåt med topp tio placeringar som mål. Det krävs nu ännu hårdare 
satsning än tidigare där de bästa långloppsåkarna tagit ett kliv framåt i skidåknin-

gens utveckling med mer och hårdare träning, troligen hårdare än skidåkare någonsin 
tidigare tränat. Vi behöver öka satsningen med fler läger, minskad arbetstid och 

bättre service i samband med tävlingar. 
Allt för att lyckas på världens största långlopp!

Bli en del i vårt team eller huvudsponsor där teamnamnet syns i all media och är det 
som först nämns i alla sammanhang där teamet är med. Under 2015 nämndes vårt 
teamnamn, Team  7-mila, över 30 gånger i direktsänd TV. Ert varumärke kommer 

ständigt kopplas samman med elitskidåkning och friskvård. Teamet blir en tillgång till 
ert företag, er expert på elitidrott och friskvård. Vi utformar tillsammans med er 

unika paketlösningar som passar just era behov. 
På nästa sida har vi skapat förslag på några färdiga paket. 

Vi hoppas att vi tillsammans kan nå nya mål! 



Förslag på paket
1.TEAM ERT VARUMÄRKE

-Lagnamnet, TEAM + ERT VARUMÄRKE

-Upptaktsträff heldag höst 2015 med uppföljning vintern 2016.

-Månatliga träningskvällar (tot 6 st) teknikträning inför Vasaloppet

-Månatliga träningsprogram på tre olika nivåer inför Vasaloppet

-Tävlingsrapporter med bilder, där ert varumärke exponeras, fritt att använda 

-Vallakurs, fästvallning samt glidvallning

-Specialdesignad tävlingsdräkt som representerar ert varumärke

-Omfattande Exponering på teamets tävlingsmössa, tävlingsdräkt samt representationskläder

-2 fria startplatser till Vasaloppet

- 4 Entrébiljetter till Ski Classics avslutningsbankett i Åre

- ProTeam iPad. Apple iPad för att enkelt följa teamet från alla platser. Laddad med TV-tider, vallatips, 

filmer med tekniktips mm.

Pris: 153 000 Kr/ Bud 

2. TEAM ERT VARUMÄRKE/ ANNAT VARUMÄRKE
-Del i lagnamnet, TEAM + ERT VARUMÄRKE 

(Teamnamnet kan delas med annat varumärke som ni på förhand godkänner). 

-Upptaktsträff heldag höst 2015 med uppföljning vintern 2016.

-Månatliga träningskvällar (tot 4 st) teknikträning inför Vasaloppet

-Månatliga träningsprogram på tre olika nivåer inför Vasaloppet

-Tävlingsrapporter med bilder (där logotypen syns), fritt att använda 

-Vallakurs, fästvallning samt glidvallning

-Omfattande Exponering på teamets tävlingsmössa, tävlingsdräkt samt representationskläder.

-1 fri startplats Vasaloppet

- ProTeam iPad. Apple iPad för att enkelt följa teamet från alla platser. Laddad med TV-tider, vallatips, 

filmer med tekniktips mm.

- 4 Entrébiljetter till Ski Classics avslutningsbankett i Åre

Pris: 99 000 Kr/ Bud

3. TEAMPARTNERS
-Upptaktsträff heldag höst 2015

-2 träningskvällar teknikträning inför Vasaloppet

-Månatliga träningsprogram på två olika nivåer inför Vasaloppet

-Vallakurs, fästvallning samt glidvallning

-Exponering på teamets tävlingsdräkt samt representationsjacka

2 Entrébiljetter till Ski Classics avslutningsbankett i Åre

Pris: 48 000 Kr  

Kontakt: Klas Nilsson   Tel: 070-2838621  E-post: klas@northsport.se

www.facebook.com/Team7mila  


