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Trentino 2013 
 
 
Velkommen som deltaker for Team Norway i Vinteruniversiaden  2013!   

 
 
Slagordet for årets Universiade lyder «Inspired by you». Universiaden er en 
feiring av sportens unike evne til å samle studenter fra hele verden som bringer 
med seg konkurranseinstinkt, mot og kameratskap. Slagordet representerer 
nettopp en hyllest til alle de som gjør universiaden unik og uforglemmelig.  
 
Vi håper dette arrangementet gir deg smaken på toppidrett, og viljen til å 
kombinere det med studier og ikke minst gir deg en studentidrettsopplevelse du 
sent vil glemme!  
 
Vi i Norges Studentidrettsforbund er stolt over å ha deg med i årets tropp. Under 
Universiaden vil den norske troppen bestå av 42 utøvere, 15 i støtteapparatet og 
3 fysioterapeuter. Den norske troppen er mangfoldig og variert og skal 
konkurrere i 6 ulike idretter, henholdsvis alpint, kombinert, langrenn, skiskyting, 
curling og skøyter.. Vi er større enn noen gang og det er gledelig å se den positive 
effekten dere skaper ved å delta, og spre budskapet om Universiaden.  
 
 
NSI er den organisasjonen som har rett og myndighet til å delta med utøvere i 
Universiaden. Dere representerer altså i dette arrangementet ikke bare eget 
særforbund, men primært NSI og Norge som utøvere. Det forventes at de rent 
idrettstekniske sidene av deltakelsen ivaretas av dere som utøvere, trener og 
ledere, men vi  kommer til å bidra på det organisatoriske plan og vil fungere som 
kontaktpersoner mot arrangøren. 
 
 
Over 2500 deltakere fra 60 land skal konkurrere om 275 medaljer i 13 ulike 
idretter. Og vi håper vi biter godt fra oss i 6 av dem!  
 
Vi gleder oss!  
 
 
Sportslig hilsen 
Yngvild Schei, Håvard Lauvålien og Line Eskerud 
Norges Studentidrettsforbund 
 

  



Velkommen til Italia 
 
Italia, offisielt Republikken Italia (italiensk: 
Repubblica italiana) er et land i middelhavsregionen i 
det sørlige Europa. Landet er en republikk, og 
omfatter en støvelformet halvøy og to større øyer, 
Sardinia og Sicilia, i Middelhavet. Italia grenser mot 
Frankrike i vest, Sveits og Østerrike i nord og 
Slovenia i øst. De uavhengige statene San Marino og 
Vatikanstaten er enklaver omsluttet av italiensk 
territorium. Italia var en av de opprinnelige 
medlemsstatene i det som nå er Den europeiske 
union, og er medlem i De forente nasjoner, NATO og 
G8. 
 
Største byer Roma 4 010 000 innbyggere 

Milano 3 890 000 innbyggere 
Napoli 3 090 000 innbyggere 
Torino 2 250 000 innbyggere 
Palermo 1 240 000 innbyggere 
 

 

Språk Italiensk 
 

Folketall 58 090 681 
Myntenhet Euro. 1 Euro er ca 8 kroner.   

 
Betaling Vanlig VISA-kort fungerer i butikker, dagåpne 

restauranter og minibanker, men vi anbefaler å ta ut 
penger og bruke kontanter.  
 

Styresett Demokratisk republikk  
President: Giorgio Napolitano 

Nyttige råd til 
reisende 

Det skal ikke være nødvendig med adapter til 
stikkontakt, men noen hotell kan ha gamle stikkontakter 
og våre tykke jordede kontakter passer da ikke.  
 

 Isen i Italia er i verdensklasse. Benytt sjansen når dere 
er der, selv om det er kaldt ute. Man bør ikke dra hjem 
uten å ha smakt italiensk is.  

Helseforhold og 
mathygiene 

Som hovedregel kan man drikke vannet i Italia. Hvis 
vannet er udrikkelig vil man finne den advarende 
teksten "acqua non potable". Italienerne selv holder seg 
til det billige fjellvann på flaske, som selges over alt. 

Kriminalitet Forholdsvis lite, men unngå å gå med store 
pengesummer og følg med på drikke du kjøper ute.   
Det er også svært strenge regler for å handle produkter 
som åpenbart er falske kopier av et dyrt merke (DG, 
Louis Vitton etc.). 

http://no.wikipedia.org/wiki/Roma
http://no.wikipedia.org/wiki/Milano
http://no.wikipedia.org/wiki/Napoli
http://no.wikipedia.org/wiki/Torino
http://no.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://www.travelmarket.no/Italia/reiser.cfm


Trento 
Trento (tysk Trient) er hovedstaden i den italienske autonome regionen 
Trentino-Alto Adige. Den ligger nord i Italia og har 112 000 innbyggere. 
 
Byen var opprinnelig keltisk, og kom under romerne i det første århundre før 
Kristi fødsel. Tusen år senere kom byen under det tysk-romerske rike, og ble 
styrt av en fyrstbiskop. Byen er bl.a. kjent for konsilet i Trient (1545–63) som 
ledet til motreformasjonen. Blant kjente fyrstbiskoper kan nevnes Bernardo 
Clesio og Cristoforo Madruzzo. Byen forble styrt av sin biskop frem til Napoleon 
erobret byen i 1801. Ved Wienerkongressen i 1814 ble byen, som lenge hadde 
vært assosiert med Tirol, en del av Østerrike. Etter første verdenskrig ble hele 
provinsen Trento sammen med det tyskspråklige Syd-Tirol annektert av Italia. 
 
Værforhold Lange kalde vintere og varme tørre sommere. 

Gjennomsnittstemperatur i Trento i desember ligger 
mellom -5° og 8°. Det er derimot langt kaldere oppover i 
fjellene hvor vi skal konkurrere og bo. Der er det stort 
sett mellom -15° og 3° og lite nedbør.  

Tidsforskjell Ingen 
Høyde Lago Di Tesero (Langrenn, skiskyting, kombinert):  

980-1000moh 
 
Predazzo (Kombinert):  
1000moh 
 
Passo San Pellegrino (Alpint):  
1918-2513 moh 
 
Pozza Di Fassa (Alpint):  
1322-1631 
 
Baselga Di Pine (Curling, skøyter) 
1000moh 
  

 
 

  



REISE 
 
Vaksinasjon 
 
Det er ingen krav til vaksinasjon ved reise til Italia, men det anbefales å ha en 
oppdatert difteri/stivkrampevaksine.  
 
 
 
Ankomst og avreise 
 
Offisiell ankomstflyplass er Verona flyplass og Trento buss- og togstasjon. Ved 
ankomst andre steder vil de påløpe en ekstrakostnad ut fra hvilken flyplass man 
lander ved. Ta kontakt dersom det skulle bli aktuelt. Flybilletter bestiller man på 
egenhånd.  

Etter å ha passert tollen, vil du bli tatt i mot av arrangørens frivillige.  De vil følge 
deg til transportområdet og guide deg på riktig buss som tar deg til SanBa 
Universiade Center. Dette kan endres underveis, at dere blir fraktet direkte til 
hotellet, men foreløpig er planen at dere skal innom SanBa.  

På hotellet vil du mest sannsynlig bli møtt av NSIs personell, som sørger for 
innkvartering og organisering. Her skriver dere under på et papir som sier at du 
selv står ansvarlig for det rommet du bor på og må dekke eventuelle 
skader/mangler. Før avreise blir rommet sjekket og klarert. Arrangør vil 
koordinere bussshuttle fra deltakerlandsbyen og tilbake til flyplassen når du har 
avreisedag.  

Akkreditering 
 
Foreløpig er det følgende som gjelder:  
 
Ved ankomst i Trento er det viktig at dere har samlet sammen pass og leverer 
det til meg, eller personen som møter dere. Passene er nødvendige for å sørge for 
den riktige akkrediteringen deres. Ved ankomst vil dere motta et midlertidig 
akkrediteringsbevis som gir dere adgang til hotell, kost og transport. Dette kortet 
vil ikke gi tilgang til de offisielle treningene.  Dagen etter ankomst, eller kveldstid 
på ankomstdag leverer jeg inn passene deres og dere vil da få akkrediteringen og 
også full tilgang til arenaer og trening.  
 
Dere har gratis adgang på alle offentlige transportmidler i området.   

 
  



DELTAKER OG OPPHOLD 
 
Universiadens bofasiliteter  består av 80 hotell spredd utover Trentin.   
 
Måltider Man må spise på sine respektive hotell. Hvis man 

ønsker å spise utenfor de oppsatte tidene gjøres det 
etter avtale med hotellet. Hvis man ikke er tilstede ved 
lunsj kan det bestilles dagen i forveien slik at dere får 
med dere lunsjpakke når dere drar på morgningen.  
 
07.00 – 09.30: Frokost 
12.30 – 14.30: Lunsj 
19.30 – 21.30: Middag 
 
 

Rom Utøverne bor hovedsakelig på dobbeltrom. Det er ikke 
avklart hva slags internettilgang hvert enkelt hotell 
har, men loungen skal uansett ha internett.  
  

Medisinsk  Husk å melde inn alle medisiner du tar, astma etc. Man 
må ha en gyldig legebekreftelse på alle medikamenter 
som normalt vil slå ut på en dopingprøve. 

Akkrediteringsbeviset Du må til enhver tid ha på deg akkrediteringen din. Du 
kan bli dopingtestet under hele arrangementet og 
akkrediteringen er da påkrevd. Ved tap av 
akkrediteringen tar det 24 timer å skaffe et nytt. Man 
får hverken trene eller konkurrere uten dette, så hvis 
uhellet er ute er det viktig å si fra til oss umiddelbart.  

 
Transport 
 
 
 
 

 
Det går shuttlebusser til samtlige arenaer innenfor din 
egen cluster, mens hvis du skal til en annen cluster 
(eksempelvis curlingutøverne vil se langrenn) må du 
ta offentlig transport. Denne er gratis og går ofte.   

Støtteapparat Sammen med den norske troppen vil støtteapparatet 
bestå av: 
 
Yngvild Larsen Schei: Head of Delegation 
Håvard Lauvålien: Deputy Head of Delegation 
Line Eskerud: Deputy Head of Delegation 
Marius H. johannessen: Generalsekretær, NSI 
Mats Kristoffersen: Utviklingskonsulent, NSI 
Karl Olav Haaland: Styremedlem, NSI 
Emir Memovic: Styremedlem, NSI 
Fysioterapeut: Christian Faye-Schjøll 
Fysioterapeut: Susanne Tvedt 
Fysioterapeut: Bjørnar Haaland 
 



Dopingkontroll Det er satt opp teststasjoner på samtlige arenaer. 
Bruker du et medikament som er forbudt av WADA 
godkjent av lege må du selv sørge for en medisinsk 
erklæring på dette. I løpet av Universiaden skal det 
testes i alle idrettene, både de som utmerker seg og 
stikkprøver blant utøvere uten plasseringer.  

 

 
 
  



DEN NORSKE DELEGASJONEN I TRENTINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alpint blir plassert sør i val di fassa (mørkeblå)  

 Langrenn, skiskyting og kombinert blir plassert nord i val di fiemme (blå) 

 Skøyter og curling blir plassert midt i baselga di pine (grønn) 

Transport 
Dette betyr at vi er spredt over ca 1 times kjøring. Veiene er kronglete og ved 
vinterstid kan føret også være dårlig. Vi har blitt lovt bare veier, men man vet 
aldri med været i fjellet. Delegasjonsledelsen får to biler som vi selv må kjøre, 



slik kan vi være tilgjengelige ved akutte tilfeller. Innad i hver cluster går det 
shuttlebuss hele tiden.  

 Baslega di pine: Hvis utøverne bor i sentrum vil de få bruk for shuttle. 

Skøytearenaen og curlingarenaen ligger vegg i vegg, så det trengs kun 

shuttle fra hotell til arena. Ved innkvartering på hotell Olimpic kan man gå 

til arenaen. 

 Val di fiemme/Lago Di Tesero: langrenn, kombinert og skiskyting er på 

samme arena. Hoppbakken ligger 15 min kjøring unna. Her vil det gå 

shuttle. Hotellene er godt spredt i val di fiemme så det går shuttle rundt 

området «hele tiden» som går både til hoppbakken, langrennsanlegget og 

hotellene. 

 Val di fassa: Alpint foregår i to ulike bakker ut fra hvilken øvelse de skal 

delta i. Viktig å være obs på at man ikke alltid skal til samme bakke. 

Hotellet ligger 10-15 min kjøring unna.  

Fra cluster til cluster er det litt verre. Her er det ikke satt opp shuttle, men de 
mener at offentlig transport i Trentino fungerer glimrende og alle med 
akkreditering får ta bussen gratis. Bussen går fra Trento og hele veien oppover. 
Jeg vil tro de setter opp ekstraruter, men det var noe uklart.  
Norge, Sverige, Finland, Canada, USA, England, Sveits og kanskje noen fler som 
henger seg på er alle enig i at det kan bli problematisk med transport og vi 
planlegger å samarbeide litt på det området. Dersom vi er i Val di Fiemme og skal 
til Val di Fasso skal vi forsøke å si fra dersom vi har ledige seter. Dette åpner for 
litt flere transportmuligheter for de som vil til andre arenaer.  
En tur til Trento og julemarkedet er også noe man bør vurdere og planlegge med 
tanke på transport.  
 

 
 

  



REPRESENTASJON 
 

NSI har inngått en avtale med Helly Hansen og Twentyfour som forsyner den 
norske troppen med representasjonstøy.  

Hver deltaker av den norske troppen får til odel og eie:  

 1 Urban Parka 2013/2014 modell i rød.  

 1 hvit lue fra Helly Hansen 

 1 hvit t-skjorte fra twentyfour  

 1 joggedress fra twentyfour 

 1 sekk fra Adivon 

 

Som en del av avtalen, forpliktes den norske troppen til å benytte 
representasjonstøyet i forbindelse med: premieutdelinger, seremoniene, samt i 
forbindelse med andre offisielle tilstelninger og pressekonferanser. På arena kan 
dere fort bli filmet, eller bli tatt bilde av, så ha det i bakhodet slik at dere til 
enhver tid representerer Helly Hansen, som er vår største bidragsyter.  
 
Tøyet hentes på forbundskontoret før avreise, og brukes ved reise til Italia. Gjør 
avtaler med de andre utøverne som skal nedover dersom dere ikke skal innom 
Norge før Universiaden. Det skal i tillegg tas et bilde av hele troppen 13.juli. hvor 
samtlige som er tilstede i Italia må møte på. Dette gjøres i Val di Fiemme. 

   

    



Langrenn, skiskyting og kombinert 
 

 Langrenn: 6 gutter, 7-8 jenter 2 støtteapparat.  

 Skiskyting: 4 gutter, 4 jenter, 2 støtteapparat. 

 Kombinert: 3 gutter, 1 støtteapparat 

 

 
 
 

 

  



ARENABESKRIVELSE 

 

 
  



   



   



Curling og skøyter 
 

 Curling: 5 gutter, 1 lagleder 

 Skøyter: 7 utøvere, 1 lagleder 

 Mulig delegasjonen ender opp på hotell Olimpic, rett bak arenaen.  

 

 



ARENABESKRIVELSE 

 

 



 

 
  



 
  



Alpint 

Alpint 
 2 jenter, 1 lagleder som er med den amerikanske troppen, men som bistår 

våre utøvere i tillegg.  

 
 

 
 
 



ARENABESKRIVELSE 

 
  



 
  



 
  



 
 
  



SEREMONIER OG KULTUR 
 
 
 
Arena Åpningsseremoni: Trento, midt på torget 

Avslutningsseremoni: Alba Di Canzei 
  
Dato for åpningsseremoni 11. desember, kl. 18.00. Avreise tilbake til hotellene 

20.30.  

 
 

Dato for 
avslutningsseremoni 

21. desember, kl. 1800 

 
 

 
Medaljeseremoni 

 
Curling/skøyter: Seremoni holdes umiddelbart etter 
løpet på arenaen.  
Alpint/langrenn/skiskyting/kombinert: Seremoni 
holdes på kveldstid samme dag løpet ble avgjort i 



sentrum av Predazzo for alle unntatt alpint. Alpint 
har sin seremoni på Moena. Alle seremonier vil ha 
innslag av musikk og underholdning.  

Kulturelt Det vil komme egne planer for hver Cluster på 
kulturelle aktiviteter underveis i Universiaden.  
I sentrum av Trento er det hver desember et 
spektakulært julemarked som er verdt en titt.  

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
  



Antidoping 
Dopingkontroll 

1. Dopingkontrolløren skal identifisere seg 

2. Du har rett til å ha med deg en selvvalgt ledsager og tolk hvis det er nødvendig 

3. Du er pliktig til å sørge for å være under oppsyn fra du er innkalt til prøven er avlagt 

4. Dersom du uteblir fra en dopingprøve anses det som en positiv prøve 

5. Dopingkontrolløren skal be utøveren om identifikasjon. I dette tilfellet akkrediteringen 

din  

6. Når du avgir urinprøve har du krav på en kontrollør av samme kjønn som deg.  

7. Du skal selv velge ett av flere forseglede urinbeger. 

8. Sjekk at forseglingen på urinbegeret ikke er brutt og at utstyret er rent.  

9. Når prøven avgis:  

a. Utøveren skal brette opp ermene, dra opp genseren og trekke ned buksen fra 

midjen til midt på lårene, etter at hendene er vasket.  

b. Det er viktig at du selv har kontroll på prøven din helt til den er forseglet 

10. Du skal selv velge en av flere forseglingspakker bestående av to flasker i en ytre 

emballasje.  

11. Sjekk at forseglingen på boksen ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt.  

12. Både du og kontrollør skal sjekke at alle nummer er identiske (boks, flasker, lokk) 

13. Du skal selv fordele urinen i flaskene, en A-prøve og en B-prøve 

14. Urinprøvens kvalitet blir sjekket. For at prøven skal være mulig å analysere må verdiene 

være innenfor gitte grenser.  

a. Urinen skal tas fra begeret for å unngå mulig forurensing.  

15. Eventuell resturin skal tømmes ut i utøvers påsyn.  

16. Sjekk at medikamentopplysninger du har gitt er korrekt 

17. Oppgi alt du har tatt av legemidler, naturpreparater og kosttilskudd de siste syv døgn.  

18. Gå gjennom protokollen før du signerer.  

19. Opplever du uregelmessigheter på en kontroll, noter dette i protokollen eller påpek at 

det blir skrevet en rapport i etterkant.  

20. Ved blodprøver gjelder samme rettigheter ved valg av utsyr som ved urinprøve.  

 

Ved positiv prøve 
1. Særforbundet får beskjed av Antidoping Norge hvis det foreligger en positiv prøve.  

2. Særforbundet kan etter en konkret vurdering varsle utøverens idrettslag om mulig 

brudd på dopingbestemmelsene 

3. Informasjon må i tilfelle gis idrettslaget konfidensielt, og slik at informasjonen kun kan 

nytts til formålet 

4. Oppsøk hjelp – gjerne din lege/trener/støtteapparat i en situasjon hvor du har avlagt 

positiv prøve 

5. B-prøven analyseres dersom utøver ber om det 

6. Den som har initiert kontrollen er også den som vurderer om saken skal anmeldes.  

7. Man blir ikke fratatt resultater og medaljer fra tiden før man avla positiv prøve. Hvis 

man derimot har benyttet dopingmidler mens man vant medaljene, vil man miste disse.  

8. Utøver har rett til å anke en avgjørelse i en dopingsak og få saken prøvd for et uavhengig 

organ.  

9. De fleste som blir tatt for doping opplever at det vanskeligste å takle er den belastningen 

dette påfører venner, kjente og familie.  

10. Dersom du blir involvert i en dopingssak er det viktig at du forteller det du vet og bidrar 

til å fjerne doping fra idretten. I slike tilfeller kan straffen din, under bestemte forhold, 

reduseres med inntil 75 prosent.   



NETTSIDER 
 
Vinteruniversiaden i Trentino:  
http://www.universiadetrentino.org/ 
 
Norges Studentidrettsforbund 
studentidrett.no 
 
Team Norway på Facebook 
https://www.facebook.com/groups/WinterUniversiadeInTrentino/  
 
Trentino 2013 på Facebook 
https://www.facebook.com/WUTrentino2013 
 
FISU 
fisu.net 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.universiadetrentino.org/
https://www.facebook.com/groups/WinterUniversiadeInTrentino/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ROG0a68UtQPrnM&tbnid=tfhN2W8OtREjPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://no.wikipedia.org/wiki/Helly_Hansen&ei=GKRnUpyzNuPJ4ASgn4GIBw&bvm=bv.55123115,d.bGE&psig=AFQjCNHFmX3OmqwslAidToFe2-u0RGDdtQ&ust=1382610318340688

