
Satsningslag Alpint Herrer Sesong 2017-2018

Number one ski team in Norway.

Based out of Oslo, Norway and working closely with Skistar and Sport Club Heming.

Laget driftes av Heming IL og består av de beste løperne i Norge utenfor Skiforbundets landslag (World Cup og Europa Cup). 

Det er tatt ut ni hardtarbeidende gutter som motiverer og presser hverandre på hver eneste økt. 

Ett godt tilbud for videre satsning etter endt skigymnas, utenfor landslaget, er viktig for fremtiden og bredden i norsk alpinsport. 

Tilbudet kan også kombineres med videre studier som er tilpasset utøverne.

Tre løpere fra Team Skistar er tatt ut på Europa Cup laget for kommende sesong og de siste to årene har Team Skistar rekruttert 
hele fem løpere opp til Europa Cup laget og en løper til World Cup, som begge er en del av Skiforbundets norske landslag.

Se filmsnutt av Team Skistar på samling i Østerrike:

https://www.facebook.com/teamskistar/videos/vb.292108037582546/1143891622404179/?type=2&theater

TEAM

https://www.facebook.com/teamskistar/videos/vb.292108037582546/1143891622404179/?type=2&theater


Ett fornøyd lag på sesongavslutning 
2016-2017 i Hemsedal.

Under årets NM i Narvik tok laget 10 av 
15 Junior medaljer. 

66 pallplasser
19 seiere

Sølvmedalje fra Jr. VM

Tre av fjorårets utøvere er tatt ut på 
landslaget for kommende sesong.

Her følger en 
presentasjon av Team 

Skistar sesong 2017/2018:



Joachim Bakken Lien

Alder: 20 (05.02.1997)
Videregående skole : NTG Bærum Alpint
Klubb: Rælingen Skiklubb
Skimerke: Nordica

Jeg har fullført mitt første år med satsning på Team Skistar, som førte til gode resultater og klatring på verdensrankingen. Jeg 
gjennomførte også min første sesongen på fire år uten skader. De tidligere skadeperiodene har gjort meg sterkere mentalt og 
med fjorårets oppløftende resultater, har motivasjonen min aldri vært sterkere enn foran denne sesongen.

Mål sesong 2017-2018: Starte Europa Cup renn og representere Norge under JR. VM.

Høydepunktet i årets sesong var NM i Narvik. 
Jeg ble mestvinnende junior og tok med meg 4 av 5 mulige junior 
medaljer. 
Topp 10 i fire av fem disipliner senior.

Se spektakulære bilder fra NRK sin direkte TV-sending av meg i NM 
utforen med kommentator Kjetil André Aamodt og Andreas Toft : 
https://vimeo.com/220457931

https://vimeo.com/220457931


Olav Sanderberg

Alder: 20 (30.01.97)
Videregående skole: NTG Bærum Alpint
Klubb: Heming
Skimerke: ATOMIC

Jeg er en 20 år gammel gutt som kjører min andre sesong for Team Skistar. 
Jeg har drevet med alpint hele livet, og har satset seriøst fra jeg var 12 år gammel. 
Kombinasjonen ved å kunne drive med det jeg liker best her i verden, samt et sterkt konkurranseinstinkt gjør meg til en 
alpinist som aldri gir seg uten kamp. 
Forrige sesong var min første sesong med full satsning etter avsluttet videregående skole. 
Det var veldig moro å kunne holde på med satsning på heltid og motivasjonen min for kommende sesong har aldri vært 
sterkere.

Mål for kommende sesong er å vinne FIS renn, starte Europa cup renn 
for Norge og representere Norge under JR. VM 2018.

Høydepunkt fra sesongen:
Jeg fikk åtte andreplasser og en seier, to topp 10 plasseringer under JR.VM i Åre,
2 medaljer i JR NM, 3. plass i super-G og en andre plass i kombi.



Espen Måløy

Alder: 22 (27.04.1995)
Videregåendeskole: NTG Lillehammer Alpint
Klubb: Hakadal IL
Skimerke: Atomic

Fra jeg startet på skigymnas til i fjor så har karrieren min vært noe utfordrende grunnet to kompliserte beinbrudd. 
Til tross for disse beinbruddene har jeg jobbet hardt for å komme tilbake etter hver skade, både fysisk og mentalt. 
Dette har gjort meg til en målrettet og hardtarbeidende alpinist. 
Jeg ser fram til å kjøre med Team Skistar til neste sesong, og kan ikke tenke meg ett bedre lag å kunne utvikle meg videre på.

Mål sesongen 2017-2018: 

 Vinne FIS-renn i både storslalåm og slalåm
 Debutere i Europa Cup
 Ta poeng og kjempe om topp 10 plasseringer i Europa Cup

Høydepunkt fra årets sesong var å vinne begge storslalåm rennene i 
Hassela i Sverige. 



Odin Vassbotn Breivik

Alder: 18 (11.09.1998)
Videregående skole : Dønski vgs. Alpint
Klubb: Lommedalen IL
Skimerke: Fischer 

Etter 2. året på videregående valgte jeg å bytte til Team Skistar, og jeg går inn i mitt andre år med satsning på dette laget. Jeg har 
en bronsemedalje i slalåm fra ungdoms OL på Lillehammer. 
Jeg har også 3 pallplasser og 4 medaljer i Junior NM.

Målet for neste sesong er å ta steget opp til Europacup.

Høydepunktet fra sesongen 16-17 var europaturen til Italia og Østerrike. Der hadde vi skirenn i fantastiske omgivelser med flotte 
utsikter og krevende bakker. 



Didrik Langmoen Nilsen

Alder: 20 (25.10.1996)
Videregående skole: NTG Lillehammer Alpint
Klubb: Hakadal IL
Skimerke: Fischer

Jeg går nå inn i mitt 3. år på Team Skistar med Christian Mithassel som trener. 
Fra jeg startet på Team Skistar har jeg utviklet meg på flere områder. Jeg har klatret på verdensrankingen i samtlige disipliner, 
jeg har utviklet meg som et menneske og blitt mye mer strukturert. Jeg gjennomfører oppgaver med god innsats og har tatt 
store steg innen skidelen, like mye det mentale som fysiske.

Mitt mål for sesongen er å starte i Europacup renn og prestere bra der, samtidig som jeg vil heve med enda mer i konkurranser i 
Norge og Norden. 

Høydepunktene mine må ha vært min første seier i svenske Fjätervålen i mars og flere pallplasser både i Norge og Sverige. 



Åge Solheim

Alder: 21 (09.04.1996)
Videregående skole: NTG Lillehammer Alpint
Klubb: Haugen IL Alpint
Skimerke: Fischer

Dette er mitt første år på Team Skistar og jeg ser svært fram til den kommende sesongen med et nytt lag. 
Jeg hadde en svært god sesong i fjor, tatt i betraktning et beinbrudd og mye sykdom som gjorde at oppkjøringen ble langt fra 
optimal. 
I år ser ting langt bedre ut og jeg er svært motivert for den kommende sesongen. 

Målet for sesongen er å kjøre noen gode Europa cup renn, for så å kjøre seg inn til en plass på det norske Europa Cup laget. 
Å få være en del av et lag som Team Skistar gir meg alle muligheter til å nå nettopp dette målet.

Høydepunktet for sesongen var NM i Narvik med gull i JR. Super-G 
og sølv i storslalåm. 
11.plass i storslalåm under Junior-VM i Åre. 
Fem internasjonale FIS-seire og totalt 13 pallplasser.



Anders Lysklett Medhus

Alder: 21 (28.08.1995)
Videregående skole: Persbråten Alpin Oslo
Klubb: Heming IL
Skimerke: Fischer

Jeg har aldri vært mer motivert inn mot en ny sesong enn nå. Etter noen sesonger med plager fra kyssesyken og ettersyke er jeg 
100% frisk og i bedre fysisk form enn noen gang før. Sykdomsperiodene har herdet meg veldig mentalt, og inn mot neste sesong 
føler jeg endelig at jeg virkelig kommer til å ha den tekniske, fysiske og mentale formen som skal til for å virkelig hevde meg 
internasjonalt. 

Mål for sesongen 17/18 : Dominere og vinne i Norgescup slik at jeg får sjansen i Europacup og dermed kjører meg til 
landslagsplass. Ta NM-medalje. Det skal gjøres ved å fortsette og forbedre den gode tekniske, fysiske og mentale jobben fra i fjor. 

Høydepunkt fra sesongen 16/17:
Resultatmessig var høydepunktet fra sesongen var FIS-seieren min i Ruka, Finland.
Pallplassene fra Ruka (finsk cup), Oppdal (Norgescup) og Geilo (Norgescup) 
var også oppløftende. 
Likevel var det største høydepunktet steget jeg føler jeg tok teknisk i slalåm 
denne sesongen. 

: Sjekk @andersmedhus for flere skifilmer og bilder



Esten Riise Falksete

Alder: 19 (24.07.1997) 
Videregående skole: Oppdal Alpin Elite 
Klubb: Oppdal Alpin 
Skimerke: Rossignol 

Jeg har nå fullført mitt siste år ved Oppdal alpin elite (Oppdal skigymnas), og er klar for å ta steget videre på 
Team Skistar. Forrige sesong var jeg tilbake for fult etter ett år med trøbbel pga. overtrening. 
Sesongen 16/17 hadde jeg stor framgang og oppløftende resultater. Med stor motivasjon ser jeg fram mot 
kommende sesong sammen med Team Skistar, og har tro på gode resultater og framgang i sesongene som 
kommer. 

MÅL for sesongen: Vinne norgescup renn (DNB cup) i både slalåm og storslalåm og representere Norge under Jr.
VM. 

Høydepunkt fra sesongen 2016/17: 
4. plass Norges cup, Storslalåm (senior) 
7. plass Sverige cup, Storslalåm (senior)
4. plass Svensk jr. mesterskap, slalåm
11. Plass, norgesmesterskap, slalåm (Senior) 



Elias Norum

Alder: 18 (10.08.98)
Videregående skole : Persbråten VGS
Klubb: Heming IL
Skimerke: Fischer

Kom inn på Skistar i år, gleder meg til å trene og lære av de mer erfarne løperne
i gruppen.

Mål for sesongen er å kjøre e-cuprennene i Norge og bli tatt ut til JR. VM.

Høydepunkt fra sesongen 2016-17:
1. Plass Oppdal i storslalom
3. Plass Norefjell i storslalom



REKRUTTLAG ALPINT

TEAM Skistars ambisjoner 

Vi skal levere ett fullverdig tilbud til gode og seriøse løpere, som står utenfor World Cup og Europa Cup lag. 

Med de sportslige resultatene Alpin Norge leverer bør det finnes kommersiell interesse rundt sponsorbidrag til unge alpinister. 
Vi har verdens beste alpinlandslag med profiler som; Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen.

Verdensrankingen i alpint er bygget opp på ett punktsystem, jo lavere punkter du har, jo høyere på listen kommer du. 
Punkt grunnlaget i Norge blir svakt, da våre beste løpere kjører både i World cup og Europa cup. 
Når mulighetene for satsning etter skigymnas også begrenser seg, gjør det at alpinister som kanskje har jobbet seg frem til gode
punktgrunnlag fortsatt legger opp tidlig, om de ikke kommer med på ett av skiforbundets landslag.

Det blir da utfordrerne å opparbeide seg gode punkter i Norge, om du allerede er i toppen her hjemme og våre beste løpere kun
kjører World Cup. 
Eksempler på hvordan dette slår ut så man på startlistene i Junior VM i Åre. Der leverer unge norske alpinister fantastiske 
prestasjoner, men kommer inn med høyere (dårligere) punktgrunnlag og derav dårligere startposisjon enn mange utenlandske 
løpere, som de viste seg bedre enn.
Vi reiser derfor også utenfor Norge for å konkurrere, der Team Skistars utøvere kan konkurrere mot utøvere med bedre 
punktgrunnlag og slik forbedre sine.



Vi trenger samarbeidspartnere for sesongen 2017-2018!

Kan din bedrift bidra til at Team Skistar fortsetter å utvikle og rekruttere alpinister til landslags nivå?

Egenandel per. løper : 70 000,-

Per i dag betaler alle løpere egenandel på kr 70 000,- og i tillegg  alt av utstyr, reiseutgifter og transport gjennom året, fra egen lomme.
Vi har derfor valgt å fokusere på transport utgiftene.
Det er mye reising til og fra samlinger, med slitene utøvere, lange dager og mørke vinterdager er den beste og tryggeste løsningen felles 
transport. Vi har da en god leasingavtale på en 16 seters buss, som ble kjøpt inn til dette formålet av en privatperson som tidligere 
hadde tilknytning til Team Skistar. 

Målet er å få ned reiseutgifter gjennom året, i første omgang dekke opp leasing av buss. 
Det er dette økonomiske bidrag vil benyttes til. 

Hva kan vi tilby?

Klikk deg videre for å se hvordan dere kan se ut sammen med oss.
Vi har valgt å presentere tre ulike pakkeløsninger, da alle bidrag vil hjelpe oss stort 

* Det er selvsagt mulig å støtte Team Skistar med valgfritt beløp, uten å gå for en pakkeløsning.



SYNLIGHET

- Profilering klær
- Profilering hjelm
- Foliering buss
- Profilering sosiale medier og nett

Vi benytter klærne på ski, premieutdelinger og selvfølgelig reise både i Norden og Europa.
Vi ønsker å fremstå som ett lag og vil som tidligere ha lik bekleding med ski og treningstøy som egner seg godt 
til profilering. 

NRK satser tungt på alpint og etter suksessen og spektakulære bilder fra NM i Narvik 2017, lover neste års 
arrangør Hafjell, å følge opp satsningen. 
Tilsammen hadde Team Skistar ca 25 minutter TV-tid på NRK under NM.



INSTAGRAM : teamskistar

FACEBOOK : Team Skistar

SNAPCHAT : teamskistar

På sosiale medier deler vi hverdagen vår som alpinister med 
hardt arbeid, mye ski, gode resultater og en god dose humor.









RØD PAKKE KR 70 000 – 100 000,-

Arrangering av firmaskirenn dag/kveld med tidtaking/parallellslalom.

- Servering av mat og drikke

- Bruk av bakke/anlegg den aktuelle dagen (verdi: heiskort)

Mer informasjon på neste side.

• Profilering på hjelm

• Profilering på egen Team jakke

• Profilering på buss (Hel buss KR 150 000,-)

• Profilering på våre sider i sosiale medier

• Profilering på Hemings nettside, Norges største idrettsklubb.

• Profilering bak på henger

• Reisebrev, oppdatering av resultater



Aktivitetsdag med din bedrift : FEBRUAR/MARS

I samarbeid med IL HEMING kan vi tilby full aktivitetsdag på snø.
Vi står for aktivitet og moro på enten dag- eller kveldstid, skreddersydd deres ønske.

Dette kan kombineres med en introduksjon av Team Skistar som blir deres hjelpere gjennom dagen og en liten workshop der de som 
ønsker for bli med å preppe alpinski og lære litt om dette.

- Tilpasses nivå og aktiviteter deretter
- De som ønsker avslutter dagen med parallellslalom

En spennende og morsom gren som inntar Holmenkollen og Oslo 1. nyttårsdag 2018, som en del av verdenscupen!

RØD PAKKE : Aktivitet



BLÅ PAKKE KR 40 000 – 60 000,-

• Temakveld med skiprepp av alpinski

- Kan tilpasses etter interesse, foredrag, prep. av ski med levering dagen før.

• Profilering på egen Team jakke

• Profilering på buss

• Profilering på våre sider i sosiale medier

• Profilering på Hemings nettside, Norges største idrettsklubb.

• Reisebrev, oppdatering



GRØNN PAKKE KR 15 000 – 30 000,-

• Profilering på egen Team jakke

• Profilering på bakside henger

• Profilering på våre sider i sosiale medier

• Profilering på Hemings nettside, Norges største idrettsklubb.

• Reisebrev, oppdatering



Team Skistar takker så mye for din oppmerksomhet
og ønsker alle en riktig god vinter!

Kontaktinfo

Sportsjef Steve Skavik
Telefon / 901 76 012
E-post  / steve@heming.no

Trener Christian Mithassel
Telefon / 930 36 309
E-post / c.mithassel@gmail.com

IL Heming
Gulleråsveien 5
0770 Oslo


