Elitelaget – med hovedmål i EM Tyrkia og VM i Sverige.

Evine Westli Andersen
22 år, Løten OL
Forrige sesong ble fylt med både oppturer og
nedturer, der student-VM var noe av det
morsomste. Nå er jeg klar for en ny sesong med
mye moro både i Norge og i utlandet.

Lars Hol Moholdt
33 år, WING OK
Forrige sesong var en eneste stor fiasko. Har nå gjort en
del grep og er veldig revansjesugen. Satser alt på VM i
Sverige og håper samtidig vi blir servert mange
utfordrende løp på veien dit.

Marit Melby Jacobsen
20 år, Lardal OL
Beste sesongen som junior. Fikk endelig
representert Norge internasjonalt noe som endte
med 8.pl i jr VM. Slitt mye med skader i oppkjøringa,
men satser på at det løsner når snøen kommer.

Jørgen Baklid
19 år, Konnerud IL
Tok to av fire jrvm gull forrige sesong. Det var for
dårlig så i år tar jeg alle hjem til Norge. Fikk også
prøvd meg på verdenscup. Der fant jeg ut at nivået
ikke er så høyt. Så tenker å dra i land noen seire der.

Tilla Farnes Hennum
20 år, Asker SK
Flere topp 10 plasseringer individuelt i Junior-VM de
siste årene og ett sølv og to bronse i junior-VM stafett.
Gleder meg masse til min første sesong som senior og
se hvor høyt lista ligger!

Jørgen Madslien
24 år, NTNUI
Kom sterkt tilbake etter en sesong med sykdom, med
EM-gull på stafett, to pallplasser i WC og to gull i
student-VM. Har planer om å utvide
medaljesamlingen til vinteren!

Audun Heimdal
21 år, Konnerud IL
Godt fornøyd med første sesong som senior. Fikk en 2.
plass på verdenscupen i USA og 8. plass på EMlangdistanse i Bulgaria. Deilig å vinne NM-stafett også!
Håper på minst like gode resultater i år!

Øyvind Watterdal
31 år, Hadeland OL
Superveteran som vet hvor lista ligger og kun det
beste er godt nok. Gjør et nytt forsøk i jakten på
internasjonale medaljer!

Bjørnar Kvåle
23 år, Hadeland OL
Begynte sesongen bra med 11. pl. under
verdenscupen i Finland. Brå avslutningen på
sesongen med skade, men kommer sterkere tilbake
kommende sesong.

Øyvind Wiggen
22 år, Byåsen IL
Veldig fornøyd med 2. plass på NM langdistanse, fikk
også med meg en 8. plass på student-VM og 11.
plass fra siste verdenscup. Gleder meg stort til
kommende sesong.

Juniorlaget
Juniorlaget består denne sesongen av 10 unge utøvere med stort
potensial. Juniorene har de siste årene tatt mange medaljer i junior VM.
Målet for kommende sesong er å opprettholde tradisjonen og å kjempe
om både individuelle og stafettmedaljer i jr-VM i Piteå (Sverige).
Hvordan kan du støtte oss?
Diamantmedlem
Årlig bidrag på minst 15 000 kr. Du får 4 nyhetsbrev i året, postkorthilsen
i løpet av sesongen og mulighet til å ha logo på landslagstøy og vår
Facebookside.
Gullmedlem
Årlig bidrag på 1 000 kr til 15 000 kr. Du får 4 nyhetsbrev i året og
postkorthilsen i løpet av sesongen.
Sølvmedlem
Årlig bidrag på 500 til 1 000 kr. Du får 4 nyhetsbrev i løpet av sesongen.
Bronsemedlem
Alle bidrag mindre enn 500 kr. Til og med de minste bidrag er velkomne.
Pengene går uavkortet til landslagsaktivitet (internasjonale konkurranser
og treningssamlinger).
Betal beløp inn på konto 5134.06.05954 ved å oppgi «Sponsorklubben skio» eller Vipp’s oss på 96723.
Send gjerne en e-post til bjornarkvaale@hotmail.no med navn, adresse og
e-post-adresse sånn at vi kan ta kontakt med dere (nyhetsbrev, postkort).

På grunn av vanskelige økonomiske tider er landslaget i ski-orientering
avhengig av finansiell støtte for å kunne utvikle oss videre og fortsatt
kunne prestere på et topp internasjonalt nivå. Vi er derfor ute etter din
hjelp. Bli med og følg utøverne mot nye internasjonale medaljer.

