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Toyota Norge og Birksport er hovedsamarbeidspartnere til Toyota Fuji 
Team. Fra venstre: Daglig leder Birksport Martin Norgård, Administrerende 
direktør Toyota Norge Lars-Erik Årøy og Teamsjef Ove Sollie

Vidar Mehl fortsetter satsingen med 
Toyota Fuji Team

Team Fuji går fra å være et litt mindre lag med noe stang ut i 2011, til et hardt satsende lag under 
navnet Toyota Fuji Team, og vil i de kommende 3 år ta opp kampen mot de mer etablerte lagene i 
Norge. Hovedsponsor er Toyota Norge og Fuji importør Birk Sport AS, som sammen med flere 
sidesponsorer sikrer en seriøs satsing. 

Toyota Fuji Team er et ungt lag som i 
hovedsak vil satse på norske maratonritt.  
Planen er å etablere et samkjørt team på 
10 ryttere for maks uttelling og mål om 
pallplasseringer i hvert ritt.

Rytterne som vil sykle for 
Toyota Fuji Team i 2012:

•	 Linda Wibe Larsen
•	 Vegard Fredheim
•	 Vidar Mehl
•	 Lars Granberg
•	 Bersvenn Støen
•	 Maciek Dombrowski
•	 Rafal Fijalowski
•	 Pål Flattum
•	 Stian Trømborg
•	 Ove Sollie (Teamsjef og rytter)

Teamsjef Ove Sollie synes det er spennende med hele 7 nye 
ryttere på laget, og uttrykker det på denne måten: «En sterk 
gruppe av syklister, hvorav flere forventes å kunne kjempe
helt i toppen» 

Linda Wibe Larsen, som hadde en noe uheldig sesong i fjor,  
ønsker i år å vise seg frem igjen. «Av flere tilbud valgte jeg 
Toyota Fuji Team, som legger opp til felles samlinger og 
reiser, noe jeg har savnet i mine 11 år som aktiv syklist. 
Med dette laget vil jeg ha gode forutsetnnger for å få 
innfridd de forventninger jeg har til meg selv i sesongen 2012» 
forteller Linda.

Vegard, Vidar, Lars og Bersvenn er ryttere som, ved hjelp av 
hverandre, kan  hevde seg blandt de beste på gode dager.  
Bersvenn er tilbake fra en profftilværelse i Italia og ivrer etter å 
prestere her hjemme. 

Maciek og Rafal er unge polske ryttere, ranket helt i toppen 
i sitt hjemland.  I tillegg til de norske rittene, vil begge sykle 

Toyota Fuji Team satser mot sesongen 2012



noen utenlandske ritt for å kvalifisere seg til OL i London.

Toyota Norge ønsker gjennom sitt engasjement, å få sine ansatte og forhandlere i fysisk aktivitet. 
Administrerende direktør Lars-Erik Årøy sier: «Sykling er en sport for de aller fleste. Vi ønsker å 
tilby et motivasjon- og treningsopplegg 
som flest mulig kan dra nytte av. 
Målet er å få enda flere fysisk 
aktive, noe som gir økt velvære for 
den enkelte og lavere sykefravær 
for bedriftene. 
Vi tror også at syklingen kan være 
en samlende aktivitet for hele 
organisasjonen». 

Andre sponsorer er Mesta Konsern AS, 
Meny Norge, 7eleven og Telenor.  

Utstyrsleverandører er Continental ( dekk ) og 
2XU ( kompresjonstøy )

Quality Resort & Spa Norefjell er en annen 
samarbeidspartner. Laget vil ha treningssamlinger 
der, samt på Hafjell, i Spania og i Danmark fram 
mot sesongstart. 

Teamsjef Ove Sollie


