PRESSEMELDING

Oslo, 23.03.2017

Halvveis i Visma Nordic Trophy og tid for Årefjälloppet
Visma Nordic Trophy, konkurransen som inkluderer de fem siste skirennene i Visma Ski Classics, er i gang
for fullt. Med Årefjällsoppet 25.mars er utøverne halvveis i konkurransen og ett steg nærmere
pengepremien på totalt 35 000 Euro.
Visma Nordic Trophy ble nylig initiert av Visma og er en konkurranse som arrangeres i de nordiske landene.
Konkurransen inkluderer Vasaloppet, Birkebeinerrennet, Årefjällsloppet, Reistadløpet og Ylläs-Levi.
Årefjällsloppet er det tredje av totalt fem skirenn og arrangeres i Sverige 25.mars. Skirennet på 55 km strekker
seg over Årefjällen til målstreken i Edsåsdalen.
- Visma Ski Classics representerer en kultur for å pushe seg til det ytterste og vel så det. Årefjällsloppet er enda en
utfordring i konkurransen Visma Nordic Trophy. Visma og utøverne har mye til felles. Som i næringslivet, må
utøverne utnytte sine styrker og legge en strategi for å kunne hevde seg i et miljø med tøff konkurranse, sier
Øystein Moan, CEO i Visma.
Premiepenger
Plasseringen i Visma Nordic Trophy avhenger av antall ledertrøyepoeng samlet gjennom de fem nordiske
skirennene. De tre beste kvinnelige og mannlige utøverne med flest poeng etter det siste rennet Ylläs-Levi vil bli
premiert. Visma deler ut premie på 35.000 Euro.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Aase Settevik, Director of Brand & Communications in Visma, +47 920 49 559, aase.settevik@visma.com
Skirennene i Visma Nordic Trophy
Vasaloppet, Sverige, 05.03.2017, 90 km
Birkebeinerrennet, Norge, 18.03.2017, 54 km
Årefjällsloppet, Sverige, 25.03.2017, 55 km
Reistadløpet, Norge, 01.04.2017, 50 km
Ylläs-Levi, Finland, 08.04.2017, 67 km
Premiepenger
1.plass dame: 10.000 EUR
2.plass dame: 5.000 EUR
3.plass dame: 2.500 EUR
1.plass herre: 10.000 EUR
2.plass herre: 5.000 EUR
3.plass herre: 2.500 EUR
Om Visma Ski Classics
Visma Ski Classics er langløpscupen bestående av verdens 13 mest prestisjetunge og tradisjonelle skirenn. Dette
inkluderer blant annet Marcialonga i Italia, Vasaloppet i Sverige og Birkebeinerrennet i Norge. 28 profesjonelle
lag og totalt 50.000 amatører konkurrerer side om side. Skirennene sendes på TV i over 70 land med mer enn 20
millioner seere.

Visma gjør virksomheter mer effektive. Konsernet leverer programvare, innkjøpsløsninger, innfordringstjenester, butikkdataløsninger, samt
IT-relatert utviklings- og konsulentvirksomhet. Visma forenkler og automatiserer virksomhetsprosesser innenfor både privat og offentlig sektor.
500 000 nordeuropeiske kunder benytter Vismas produkter og tjenester, og ytterligere 300 000 bruker Visma som hosting-partner. Konsernet har 5
500 ansatte og hadde i 2015 en omsetning på NOK 8 338 mill. Se visma.no og visma.com.

