PRESSEMELDING

Oslo, 30.03.2017

Ekstra spenning i Visma Nordic Trophy med nytt skirenn for sesongen
Med Reistadløpet, et nytt skirenn i Visma Ski Classics sesong VII, blir konkurransen Visma Nordic Trophy
ekstra spennende 1.april.
Visma Nordic Trophy er en konkurranse initiert av Visma og inkluderer de fem siste nordiske skirennene i Visma
Ski Classics. Reistadløpet er det nest siste skirennet i Visma Nordic Trophy og arrangeres i Norge 1.april.
Skirennet er på 50 km med start i Setermoen og målgang i Bardufoss.
Premiepenger
Plasseringen i Visma Nordic Trophy avhenger av antall ledertrøyepoeng samlet gjennom de fem nordiske
skirennene. Reistadløpet vil ha en betydelig innvirkning på utøvernes utgangspunkt før Ylläs-Levi, som er det
siste skirennet i Visma Nordic Trophy og Visma Ski Classics sesong VII. De tre beste kvinnelige og mannlige
utøverne med flest poeng etter Ylläs-Levi vil bli premiert. Visma deler ut premie på 35.000 Euro.
- Vi identifiserer oss med utøvernes jakt på kontinuerlige forbedringer for å holde konkurrentene bak seg. I Visma
Nordic Trophy, som i næringslivet, kreves utholdenhet, vinnerinstinkt og evnen til å håndtere motgang – men
også felleskap og lagånd, sier Moan, CEO i Visma.
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Aase Settevik, Director of Brand & Communications i 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 2016 en omsetning på NOK 7 855 mill. Se visma.no og visma.com.

