
 

Halvårsrapport NBF Talentutvikling 2019 

1: Sportslige resultater: 

Nå er det jo ikke slik at vi i NBF Talentutvikling verken sitter i bak rattet eller skaffer sponsorene, men 

vi jobber i bakgrunnen med flere av utøverne på Team Norway, Norges raskeste landslag, for å hjelpe 

til med det vi kan. I tillegg har NBF Talentutvikling vært helt sentrale i karriereutviklingen til noen av 

våre fremste utøvere i dag, både gjennom rådgivning, trening, coaching og økonomisk støtte. Derfor 

er det med stolthet vi kan konstatere at det går strålende med utøverne på Team Norway.  

2: Elitelandslaget:  

 

 

Utøverne på «elitelandslaget», som er mer eller mindre profesjonelle – og allerede har svært gode 

støtteapparat rundt seg – leverer toppresultater helt i verdenstoppen. Selv om ikke vi i NBF 

Talentutvikling jobber så tett med disse utøverne er vi stolte av at de gjør det så godt, og vi tror også 

utøverne er stolte over å representere det norske landslaget internasjonalt. Andreas Mikkelsen har 

kjørt inn til flere pallplasser i Rally-VM, både Mads Østberg og Ole Christian Veiby viser at de er blant 

verdens raskeste i WRC2, Andreas Bakkerud kjemper helt i toppen i Rallycross-VM, Dennis Olsen har 

vunnet 12-timers på Bathurst og imponert i en rekke andre løp, deriblant Le Mans, Christian Krognes 

har vunnet på Nürburgring, Mads Siljehaug har stått for noen oppkjøringer i GT4 som gjør at 

tilskuerne bare måper og Fredric Aasbø har vunnet løp i Formula Drift.  



NBF Talentutvikling har hjulpet til med diverse rådgivning, mediedekning, coaching og spredning av 

materiell i sosiale medier.  

Resultatene første halvår viser at vi har tatt ut Norges fremste utøvere på Team Norway. Den eneste 

noen egentlig «etterlyser» på landslaget er Oliver Solberg. Som vi har forklart er Oliver Solberg per i 

dag svensk statsborger og kjører med latvisk lisens. Men vi har signalisert at vi gjerne ser at han 

skaffer seg dobbelt statsborgerskap, og at han kan bli en del av Team Norway i fremtiden.  

Dere kan lese mer om Team Norway-utøverne her: https://bilsport.no/om-norsk-

bilsport/talentutvikling/team-norway/  

2: Satsingslandslaget: 

 

 

De vi følger tettest opp er utøverne på «satsingslandslaget». Landslagstrener Fredrik Brenna-Lund 

har hatt egne treninger med de fleste utøverne i Norge, har hyppige coacing-samtaler med utøverne 

og har også vært med Martinius Stenshorne, Dennis Hauger, Marcus Påverud og Emil Heyerdahl ut 

på løp. På noen av disse løpene har Fredrik også hjulpet utøvere som Dennis Olsen, Mads Siljehaug 

og Edward Sander Woldseth. I tiden fremover skal Fredrik ut på løp med de andre utøverne på vårt 

satsingslandslag.  

Også utøverne på satsingslandslaget gjør det meget sterkt. Dennis Hauger vinner løp i F4, og viser 

gang på gang at han er den raskeste både i Tyskland og Italia. Marcus Påverud kjører imponerende i 

GT4 og leder ProAm-mesterskapet i EM. Martinius Stenshorne kjører stadig inn til topptider i sin nye 

klasse OKJ. Emil Heyerdahl kjemper helt i toppen i Approved Cup i Carrera Cup Scandinavia. Jacob 

Lyseng har kjørt inn til flere klasseseirer i rally, Marius Nakken viser godt tempo i Porsche Supercup – 

og Thomas Bryntesson (som ble tatt inn på Team Norway da han fikk på plass et program i vår) 

kjemper helt i toppen av Rallycross-EM.  

 

 

 

 

 

https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/team-norway/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/team-norway/


3: Juniorlandslaget: 

 

 

I likhet med «elitelandslaget» har vi ikke ressurser til å følge opp våre juniorer like tett, men vi følger 

godt med. Utøverne her tilbys også coachingsamtaler med Fredrik, og vi hjelper til med annen 

rådgivning til alle som spør. Vi har hatt jevnlig kontakt med de fleste utøverne her i årets første 

halvår også.  

Også våre juniorer leverer meget godt i løp, og er stort sett helt i toppen av sine kategorier.  

Vi har også gjort noen endringer i Team Norway, som du kan lese mer om her:  

https://bilsport.no/endringer-i-team-norway/  

4: Vårsamling: 

 

 

Satsingen på Team Norway er vår «elitesatsing», men vel så viktig er vår satsing på bredde. Det 

viktigste vi gjør for bredde er våre to store årlige fellessamlinger, som er åpen for alle 

bilsportutøvere. Årets vårsamling ble en stor suksess med gode treningsøkter og relevante foredrag.  

https://bilsport.no/endringer-i-team-norway/


Dere kan lese mer om den her: https://bilsport.no/vellykket-varsamling-med-nbf-talentutvikling/ 

5: Gokartsamling: 

 

 

I juni hadde vi også en egen gokartsamling på Harald Huysman Karting i Oslo, som også ble vellykket. 

Vi planlegger flere slike samlinger for forskjellige grener.  

Mer om gokartsamlingen kan dere lese her: https://bilsport.no/gokartsamling-i-oslo/ 

6: Kveldstreninger: 

 

 

I tillegg til 1:1 treninger med noen av Team Norway-utøverne har Fredrik Brenna-Lund også arrangert 

kveldstreninger på Norges Toppidrettsgymnas i januar, februar og mars. Dette starter vi opp igjen 

med i oktober. På disse treningene har vi også hatt foredrag om relevante temaer. Treningene er 

meget bra lagt opp av Fredrik, og vi oppfordrer flere til å delta på disse.  

 

 

 

https://bilsport.no/vellykket-varsamling-med-nbf-talentutvikling/
https://bilsport.no/gokartsamling-i-oslo/


7: Løp og lær i Haugesund:  

 

 

I vår var Fredrik Brenna-Lund på arrangementet Løp & Lær med en rekke unge gokartførere i 

Haugesund. Fredrik hadde blant annet egne treninger med de unge gokartførerne.  

8: Besøk til klubber: 

NBF Talentutvikling har også besøkt klubber dette halvåret. Fredrik har vært i Kongsberg ved flere 

anledninger for å arrangere fysisk trening, og undertegnede har vært hos NMK Hamar for å fortelle 

om NBF Talentutvikling. Undertegnede holdt også et innlegg om NBF Talentutvikling på 

seksjonssamlingen på Gardermoen i vinter.  

9: FIA:  

Som de fleste sikkert vet får vi en betydelig del av vårt budsjett fra FIA, det internasjonale 

bilsportforbundet. Dette medfører imidlertid en stor og tidkrevende jobb med søknader, 

rapportering, budsjetter og regnskap. Tidligere sportssjef Holm Jacob Matheson har gjort en 

strålende innsats overfor FIA i mange år, og fikk også gjennom søknaden for 2019 før han sluttet.  

Alle pengene blir imidlertid ikke utbetalt før årsrapporten for 2018 er levert og godkjent, noe den ble 

i vår. Nå er vi i gang med søknaden for 2020, før halvårsrapporten for 2019 skal leveres.  

 

 

 

 

 



10: Mediedekning: 

 

 

Vi er jevnlig i kontakt med diverse medier for å få mest mulig dekning av utøverne på Team Norway. 

Dette har resultert i noen store oppslag i mediene rundt våre fremste utøvere. Vi har også sendt ut 

noen pressemeldinger som har blitt godt mottatt. Vi har også hatt flere store oppslag i bladet Bil om 

utøvere på Team Norway og NBF Talentutvikling denne vinteren. 

11: Sosiale medier: 

 

 

Vi følger opp utøverne på «Team Norway – National Team» (elitelandslaget og satsingslandslaget) 

hyppig på Facebook og Instagram. Vi deler massevis av innhold på disse plattformene, og lager også 

en egen «ukesrapport» med bilder og informasjon om hvordan utøverne har gjort det. Denne deler vi 

på både Facebook og Instagram, og legger ut på bilsport.no.  

En oppsummering av en del ukesrapporter finner dere her: https://bilsport.no/stor-suksess-for-

team-norway/ 

Det er først og fremst to årsaker til at vi primært følger opp utøverne på «elitelandslaget» og 

«satsingslandslaget». For det første tror vi det er viktig å synliggjøre hvem som er eliten i en 

komplisert og uoversiktlig sport som det bilsport er. Dette har vi allerede fått gode tilbakemeldinger 

på fra media og miljøet. For det andre hadde det vært for ressurskrevende og fulgt opp nærmere 30 

utøvere hver eneste helg, om vi også skulle tatt med de på vårt «juniorlandslag». Men vi følger opp 

juniorene innimellom.  

https://bilsport.no/stor-suksess-for-team-norway/
https://bilsport.no/stor-suksess-for-team-norway/


Følg med her: 

www.facebook.com/teamnorwaynbf 

www.instagram.com/teamnorway  

www.facebook.com/nbftalentutvikling  

12: Profilering: 

Vi er glade for at mange av utøverne er flinke til å gå med Team Norway-klær, og nevne at det er 

med i Team Norway i pressemeldinger, på sosiale medier osv. Men her kan mange bli enda flinkere.  

13: Møter:  

I styringsgruppen for NBF Talentutvikling sitter Thomas Schie (leder), Atle Gulbrandsen 

(sekretær/sportssjef), Holm Jacob Matheson, Roger Moen og Tommy Rustad. Vi har hatt to møter så 

langt i år, og har ellers mye kontakt med telefon og mail.  

Dere kan lese mer om styringsgruppen her: https://bilsport.no/om-norsk-

bilsport/talentutvikling/styringsgruppen/ 

14: Sportssjef og landslagstrener:  

Norges Bilsportforbund er et lite idrettsforbund sammenliknet med mange andre, og det er viktig å 

huske på at vi har svært begrenset med ressurser sammenliknet med de store idrettsforbundene. 

Undertegnede, som er sportssjef, er engasjert 50% i denne jobben, og det samme er landslagstrener 

Fredrik Brenna-Lund.  

Vi har altså ca. en fulltidsstilling til sammen for å følge opp både bredde og elite, og ikke minst 

administrere alt sammen med FIA-søknader og rapporter, budsjett, regnskap, reiseregninger, 

profileringsmateriell, sosiale og tradisjonelle medier, treninger, coaching på og utenfor løp, 

rådgivning etc.  

Dere kan lese mer om landslagstreneren vår her: https://bilsport.no/om-norsk-

bilsport/talentutvikling/landslagstrener/  

15: Tilstedeværelse: 

I tillegg til at Fredrik Brenna-Lund er ute på løp med utvalgte utøvere, er også vi andre som jobber 

med NBF Talentutvikling ute. Vi har vært til stede på flere gokartløp, VM-runde i rally, VM-runde i 

rallycross, bakkeløp, sprintrally, VLN på Nürburgring, Porsche Carrera Cup osv. På alle løp hvor vi er 

følger vi godt med på nye norske talenter.  

16: Guider og treningsprogrammer: 

Vi har oppdatert websidene i vinter, og der ligger det en rekke guider rundt mediedekning, karriere, 

kjøretips, treningsprogrammer, ernæringstips osv.  

Sjekk de ut her:  

https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/treningsprogram-og-guider/ 

https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/trening-og-kosthold/ 

17: Bilsporttalentet: 

Vi er også godt i gang med planleggingen av Bilsporttalentet. Finalen er på Vålerbanen den 17. og 18. 

september.  

Les mer om den her: https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/bilsporttalentet/ 

http://www.facebook.com/teamnorwaynbf
http://www.instagram.com/teamnorway
http://www.facebook.com/nbftalentutvikling
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/styringsgruppen/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/styringsgruppen/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/landslagstrener/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/landslagstrener/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/treningsprogram-og-guider/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/trening-og-kosthold/
https://bilsport.no/om-norsk-bilsport/talentutvikling/bilsporttalentet/


18: Nimi: 

 

 

Vi har inngått et samarbeid med Nimi, Norsk Idrettsmedisinsk Institutt, på Ullevål Stadion i Oslo. Nimi 

har Norges ledende kompetansemiljø innen forebygging og behandling av idrettsskader, 

idrettspsykolgi, idrettsernæring osv.  

Mange av de som jobber hos Nimi jobber også for andre landslag i norsk idrett, og vi har blitt 

anbefalt å jobbe med Nimi av blant andre Olympiatoppen. Vi har gjort en avtale som sikrer våre 

landslagsutøvere førsteprioritet i køen, og et eget «team» hos Nimi vil følge opp våre utøvere ved 

behov. Det ser også ut som vi får med vårt forsikringsselskap If til å dekke behandlinger hos Nimi for 

våre landslagsutøvere, da If er svært positive til Nimi.  

19: Olympiatoppen:  

Vi er også i gang med planleggingen av en treningssamling hos Olympiatoppen i vinter. 

Undertegnede var i vinter i kontakt med flere aktører som er spesialisert på bilsport, som Formula 

Medicine i Italia, som jobber med flere F1-førere. I denne anledning ble jeg av Harald Huysman gjort 

oppmerksom på at det belgiske landslaget med utøvere som Thierry Neuville (WRC) og Stoffel 

Vandoorne (F1) i flere år dro til Oslo og Olympiatoppen på treningssamling.  

Jeg har nå hatt møte med de som var ansvarlige for disse samlingene, slik at vi kan få en 

skreddersydd samling for landslaget med noen av de mest anerkjente aktørene innen toppidrett 

verden over.  

 



20: Veien videre:  

NBF Talentutvikling har vært drevet meget godt i mange år, noe resultatene til norske 

bilsportutøvere er et bevis på. Men vi ønsker stadig å utvikle oss, og det er to små «justeringer» vi 

ønsker å gjøre fremover.  

Det ene er å knytte NBF Talentutvikling nærmere det vi kaller «det offisielle idretts-Norge». Det vil si 

å samarbeide med anerkjente aktører som Nimi og Olympiatoppen, følge ernæringsrådene til 

Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund (selv om NBF ikke er medlem av NIF) osv. Vi mener det er 

viktig for norsk bilsport å bli assosiert med slike aktører.  

Det andre vi har ambisjoner om å gjøre mer av, er kjøretrening. Å bli bedre til å kjøre bil er tross alt 

det aller viktigste for talentene, og derfor planlegger vi flere kjøresamlinger i 2020.  

I tillegg ønsker vi å bli enda bedre på simulatorkjøring, sponsorarbeid, teknisk, datalogg, 

mentaltrening, visualisering og juridisk rådgivning. Vi skal også knytte vår forbundslege nærmere til 

prosjektet, slik at også han kan bistå ved eventuelle skader (i tillegg til Nimi). Han har også god 

kontakt med for eksempel F1 Chief Medical Officer, Peter Hutchinson, som er ekspert på hodeskader 

innen bilsport.  

21: Innspill og dialog: 

Vi som jobber med NBF Talentutvikling ønsker alltid innspill og forslag på hvordan vi kan legge 

forholdene enda bedre til rette for både eliten og bredden i norsk bilsport. Vi er opptatt av å være 

ydmyke og lyttende til alle konstruktive innspill, og det er bare å ta kontakt.  

22: Høsten: 

Nå venter en litt roligere periode i sommer, men snart er det høst med Bilsporttalentet, høstsamling, 

kveldstreninger, coaching på løp og mye mer.  

Mot slutten av året skal vi presentere en «meny» over alle tjenestene vi tilbyr våre landslagsutøvere, 

og så er det på tide å ta ut nye landslag for 2020.  

 

God sommer!  

 

Oslo 26.06.19 

Atle Gulbrandsen 

Sportssjef NBF Talentutvikling 

 


