
Hei! 

Mitt navn er Petter Reistad og jeg satser 

hardt på langrenn. Jeg er en 18 år gammel 

gutt som går for Bærums Verk IF og vil 

neste sesong ta steget opp i eldste 

juniorklasse. Mitt mål for neste sesong er å 

vinne junior-VM, som går i Liberec. Jeg 

sender dette brevet til dere fordi jeg 

trenger sponsorer som kan hjelpe meg å nå 

dette målet. Thon Hotels virker å være en 

aktiv supporter av langrenn og det hadde 

vært utrolig artig om dere vil støtte meg på 

noen måte! 

Hvem er Petter Reistad?   
Jeg bor på Bærums Verk sammen med mamma 

Cathrine, pappa Ole, bror Jon, søster Henny og hunden 

vår Solo. Jeg skal til høsten begynne i 3. klasse på 

Nadderud Videregående Skole, der jeg går 

studiespesialisering med fordypning i realfag. Jeg 

satser primært på langrenn, men løper også 

orientering for Tyrving IL, hvor jeg også har drevet 

med friidrett. Mine sponsorer er Fischer og Swix, som 

utstyrer meg med ski, sko og staver.   

Fra jeg har vært liten av har jeg vært aktiv i idrett, 

men jeg var ikke noen barnestjerne. 12-13 år gammel 

gikk jeg mine første skirenn. Som sommertrening løp 

jeg både orientering og friidrett og har flere 

individuelle medaljer fra Hovedløpet i orientering. 

Siden jeg startet på ungdomsskolen og satte meg mål om å trene noe som tilsvarte en 

halvtime daglig, har jeg satset fullt på langrenn. I år landet jeg på 620 treningstimer. 

Øverste halvdel av resultatlisten ble etter hvert et mål, senere den beste tredjedelen. Det 

virkelige gjennombruddet kom da jeg ble junior for to år siden.  

For noen år siden fikk jeg tilbud om plass ved NTG Lillehammer, men jeg valgte å bli 

hjemme, ettersom vi har et kjempegodt klubbmiljø i Bærums Verk IF. Her får jeg virkelig 

matchet meg på trening, da vi også har mange seniorer som satser. For å få tid til å trene 

og dra på samlinger, er skolehverdagen ved Nadderud tilpasset store treningsmengder 

og hyppige samlinger. Den viktigste forutsetningen for å lykkes er planlegging. 

 



 

Sesongen 2011/2012: 
Etter en god oppladning, med mange treningstimer 

og knallharde intervaller, kom første Norgescuphelg. 

På juniornivå går Norgescupen vår over fire helger, 

med ni tellende renn, inklusive tre NM-distanser. Her 

tok jeg min første Norgescup-seier etter en heftig 

spurtduell på oppløpet i sprinten. Den andre helgen 

resulterte ikke i noen seiere, men etter rennene der 

lå jeg som nummer to sammenlagt, noe som gjorde at 

jeg ble tatt ut til den norske troppen til Nordisk 

Mesterskap i nordiske grener. Dette foregikk ved 

Otepää i Estland og de deltakende landene var Norge, 

Sverige, Finland, Estland, Latvia og for anledningen 

USA. Den første øvelsen var sprint. Var det en ting jeg 

var sikker på var det at jeg ikke skulle bli slått av en 

svenske, likevel var det en som greide å snike seg 

foran meg og ta gullet. På meg ble det sølv. Et par 

dager senere fikk jeg likevel revansje, i dobbel 

forstand. Etter et middels resultat på distansen, ble 

jeg satt på Norges 2. lag, noe som var skuffende. 

Laget mitt og jeg klinket til og slo Norges 1. lag og de 

andre landenes lag i en langspurt opp de siste 

bakkene før mål. Det ble en vellykket helg.  

. 
Etter noen uker var det tid for junior-NM i 

Holmenkollen. På den første distansen, 15 km 

klassisk, lå jeg lenge noen sekunder bak tet. Den siste 

gangen vi rundet ned bak Gratishaugen, tenkte jeg at 

jeg skulle kjempe alt jeg kunne for å beholde 

pallplassen og ga på absolutt alt det jeg hadde. I mål 

var jeg 18,6 sekunder foran, og jeg kunne for første 

gang ta steget opp på pallens øverste trinn i et 

Norgesmesterskap. Helgen ble avsluttet med en 

stafett, der Akershus’ lag, som jeg gikk på, endte på 

sølvplass. Helgen etter ble jeg invitert til Red Bull 

Nordix, et showrenn som gikk i Holmenkollen. Det 

var veldig artig å være med der og leke seg sammen 

med de største stjernene. TV-tid ble det også! 

Sesongen ble avsluttet i Fauske, der det ikke gikk så 

bra som jeg hadde håpet, noe som bare har gjort meg 

enda mer motivert og ivrig i forhold til kommende 

sesong. Jeg gleder meg allerede! 



Mine beste resultater: 

Gull 15 km klassisk jr. NM Holmenkollen 2012 

Sølv stafett jr. NM Holmenkollen 2012 

Sølv sprint skøyting, Nordisk Mesterskap 2012 

Gull stafett, Nordisk Mesterskap 2012 

1. plass sprint skøyting, Norgescup 2012 

Sølv 10 km klassisk jr. NM Selbu 2011 

Bronse 10 km skøyting jr. NM Selbu 2011 

Bronse sprint skøyting jr. NM Tromsø 2011 

Utvikling: 

 

Mål for sesongen 

2012/2013 

Målene er relativt lavere i forhold til hva de 

kunne ha vært, ettersom jeg går fra klasse M18 

til M19-20 og vil være yngst i denne klassen.  

1. Vinne Jr. VM og bli juniorverdensmester 

2. Pallen i Norgescupen sammenlagt 

3. Vinne et NM-gull 

4. Komme på juniorlandslaget 

Sesong Beste resultat  Nest beste 
resultat 

Sesongen 
2007/2008 

47. plass, 
Ungdommens 
Holmenkollren
n (skøyting) 

96. plass, 
Ungdommens 
Holmenkollrenn 
(klassisk) 

Sesongen 
2008/2009 

13. plass, 
Hovedlandsren
net (skøyting) 

46. plass, 
Hovedlandsrennet 
(klassisk sprint) 

Sesongen 
2009/2010 

9. plass, 
Hovedlandsren
net (klassisk) 

13. plass, 
Hovedlandsrennet 
(skøyting sprint) 

Sesongen 
2010/2011 

2. plass, Jr. NM, 
10 km klassisk  

3. plass, Jr. NM, 10 
km skøyting 

Sesongen 
2011/2012 

1. plass, Jr. NM 
Holmenkollen, 
klassisk 15 km 

2. plass, Nordisk 
mesterskap, 
sprint skøyting 



 

Markedsverdi – what’s in it for you? 

Jeg ser ikke på en sponsoravtale som noe 

veldedighetsprosjekt. En sponsoravtale med 

meg, Petter Reistad, skal være noe kult. Noe 

som dere liker å snakke om og får noe igjen 

for. Det er mange måter jeg tror jeg kan bidra 

tilbake til dere på. Utover direkte profilering 

og omtale kan vi arrangere teknikkurs, både 

på ski og rulleski, smørekurs, for nybegynner 

og viderekommen eller coaching-kvelder om 

temaer som utholdenhetstrening, 

styrketrening, treningsplanlegging, 

restitusjon, konkurranseforberedelser og 

liknende. Dette kan kanskje være noe som 

både deres ansatte og kunder kan ha glede av. 

Jeg ser på meg selv som en utadvendt og 

trivelig person, som trives godt med 

oppmerksomhet. Selv om det aller meste jeg 

gjør er i forbindelse med seriøs trening og 

konkurranser, liker jeg godt å være med på 

andre typer arrangementer. Til høyre er det 

bilder fra Red Bull Nordix, showrennet på 

langrennsski i Holmenkollen som gikk på tv. Det var en knallbra helg med mye fart og 

moro. På neste side er de flere bilder fra en uke i fjor, hvor noen unge langrennsløpere 



fikk være med å trene med Petter Northug, 

blant annet et bilde av Northug og meg etter at 

jeg “slo” ham i en sprint som ble arrangert 

samme uken. Jeg ble tilbudt min egen vekt i 

Red Bull i premie, men ettersom jeg var så 

grundig lei på det tidspunktet endte jeg opp 

med et signert startnummer han hadde brukt i 

verdenscupen. Fantastisk moro! 

Også utenfor skiløypa er jeg bevisst rollen min 

som representant for mine sponsorer. Jeg er 

på Facebook, Twitter (PetterReistad) og 

LinkedIn. I tillegg har jeg min egen 

hjemmeside, www.petterreistad.no, som også 

er søkemotoroptimalisert så man raskt finner 

frem til den ved et enkelt søk på Google. Her 

kan man få en enkel oversikt over hvem jeg er, 

mine sponsorer og nyheter. Denne vil jeg 

dessuten oppdatere hyppigere om ønskelig 

Jeg henvender meg til Thon Hotels fordi dere 

har hoteller over hele landet og på grunn av 

veldig gode opplevelser på hotellene deres. 

Helt konkret hadde jeg håpet på en avtale hvor 

jeg kunne fått kost og eventuelt losji på deres 

hoteller til gode priser. Å lage et slags team 

med flere løpere som hevder seg på juniornivå 

i Norge er også en idé jeg har tenkt på. Team 

Thon klinger godt! Hvis dere er interesserte, 

hadde det vært supert å få i stand et møte, 

hvor vi kan diskutere idéer.  

Mvh  

Petter Reistad -langrennsløper 

http://www.petterreistad.no/

