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Team Northug

Norges mest
sporty bobil

(Nederst t.v.) Petter Northug får
den roen han trenger før krevende
renn i sin Kabe bobil. Her på vei til
start på 3 mila i NM i vinter.
(T.v.) Det er rimelig kaos i bobilen til
team Northug en halvtime før start.

Det er lørdag formiddag og en halv time til start på 30 km i NM.
Birkebeineren skistadion koker av aktivitet fra publikum, trenere
og skiløpere. Rett ved oppvarmingssporet står en dekorert Kabe
bobil hvor Petter Northug gjør sine siste forberedelser. Bobil og
Caravan har besøkt team Northug på en typisk dag på jobb.

De tre brødrene Petter, Thomas og Even
Northug satser alle tre aktivt på en karriere
i skisporet. Mest oppmerksomhet får
storebror Petter og mange har fulgt ham i
TV-serien ”Sirkus Northug”. Minstemann
i søskenflokken, Even, er spådd en minst
like lysende karriere. Men 18-åringen
har fremdeles en del igjen for å kunne
konkurrere med storebror Petter i sporet
- likevel er han allerede et interessant
sponsorobjekt. Timo Nylenna er Kabes
norske representant og forteller at Kabe må
være historiens første caravanprodusent som
er personlig sponsor for en langrennsutøver.
– Vi ser et stort potensiale i Even, han
kan bli utrolig god og å ha Even som en ung
og lovende idrettspersonlighet på laget er
perfekt for Kabe. Det er to vinnere som har
truffet hverandre, sier Nylenna.

– Hele teamet bruker bilen hele året, med
spesielt aktiv bruk om sommeren. Men
jeg synes det er virkelig fasinerende å se
bobilen slik som her på Lillehammer under
et meget viktig mesterskap for Petter og hele
teamet. Bilen har stått her i flere dager og er
nedsnødd. Likevel fungerer alt optimalt, like
bra som da vi var på en fantastisk roadtrip i
sommer - hvor bobilen var med og i sentrum
for alt vi gjorde.
Team Northug ønsker nå å gå litt
tilbake til røttene, selv om vi har blitt flere
mennesker involvert vil vi tilbake til slik
familien Northug alltid har gjort det. De
har reist sammen rundt på rulleskirenn,
terrengløp og idrettsarrangementer.
Så nå er det hele familien med May,
John og gutta som drar rundt sammen på
sommeren. Da er det jo klart at det er helt
optimalt med en bobil hvor hele familien får
være sammen, forteller Langås.

Manageren

Treningspartner

Før løpsstart får vi klar beskjed om at det
bare er å ta bilder av Petter Northug, men
han skal ikke forstyrres med småprat eller
spørsmål fra en ivrig caravan-journalist.
Derfor huker vi tak i manager i team
Northug, Are Sørum Langås.
– Hvordan og hvorfor bruker dere bobil?

– Det beste eksemplet jeg har på hvordan
familien nå går tilbake til røttene, er da alle
tre skulle på Norway Cup i sommer. De tre
gutta startet med å gå på rulleski hjemmefra
i retning flyplassen. Så kommer pappa John
etter med bobilen. Førstemann som gir seg
er Even, som jo er yngst. Da hopper han inn

Av Tore Afdal
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Team Northug
Petter Northugs medaljeoversikt i OL og VM
Sølv – Sprint VM Val di Fiemme 2013
Gull – 15km fristil VM Val di Fiemme 2013
Gull – 4 x 10km stafett VM Val di Fiemme 2013
Gull – 30km jaktstart VM Oslo 2011
Gull – 4 x 10km stafett VM Oslo 2011
Gull – 50km fristil, fellesstart VM Oslo 2011
Sølv – Lagsprint klassisk VM Oslo 2011
Sølv – Sprint VM Oslo 2011
Gull – 50km klassisk OL Vancouver 2010
Gull – Lagsprint OL Vancouver 2010
Sølv – 4 x 10km stafett OL Vancouver 2010
Bronse – Sprint menn OL Vancouver 2010
Gull – 30km dobbel jaktstart VM Liberec 2009
Gull – 4 x 10km stafett VM Liberec 2009
Gull – 50km fristil, fellesstart VM Liberec 2009
Gull – 4 x 10km stafett VM Sapporo 2007

(Over) Petter
Northug tok teten
og endte med en
tredjeplass på 30
kilometeren.
Kabe sponser Even
Northug (helt til
høyre), og Timo
Nylenna (t.h.) er
fornøyd med å få
den lovende
skiløperen med
på laget.

i bobilen til ferdig mat, og han får vaska seg
og bytta klær. Så kjører de videre og plukker
opp Thomas som går gjennom akkurat
samme prosedyren, og til slutt kommer
Petter også. Da har alle fått trent, spist,
vasket seg, byttet klær og hvilt litt før de
setter seg på flyet til Oslo. Mer optimalt enn
dette blir det ikke. En bobil passer perfekt til
måten familien jobber på og kombinasjonen
gir noe helt unikt og fantastisk.
– Kan du beskrive en typisk ferie for
Northug familien?
– En typisk ferie for Northug familien
er nok å reise rundt i Norge på forskjellige
idrettsaktiviteter med bobil. De drar jo
på rulleskirenn i Sandnes, Trysil, langs
kysten under toppidrettsuka og det blir ofte
noen terrengløp. Jeg tror de er gode på å
kombinere ferie med aktiviteter for guttene.
Rent praktisk har de jo plass til alt de ønsker
av ski, staver og annet utstyr.
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– Hva er det som gjør at Northug skiller seg
ut fra gjennomsnittsfamilien?
Utgangspunktet er litt annerledes enn
en gjennomsnittlig familie. Alle i familien
Northug har et unikt engasjement. Jeg tror
ikke det hadde vært noe problem for John
om noen av brødrene hadde sagt at de ville
gi seg, nå er det nok ski.
Men så lenge man gjør noe, som for
eksempel å være elite-skiløper så skal det
gjøres ordentlig. Det er alvor og det skal
satses 100 prosent. Den innstillingen
fasinerer meg, forteller Langås.
– Har dere flere i teamet som kjører
bobilen?
– Nei, John er så glad i den at vi andre
kun får komme inn på høyre side i bilen. Og
nesten uansett hvor lang turen er ringer han
for å fortelle hvor god bilen er. I begynnelsen
fikk jeg på følelsen av at John brukte bobilen
når han skulle hente posten også. Det er

riktig nok store avstander til postkassa hos
Northug, men så langt er det ikke, avslutter
Are Sørum Langås.
Teamsjefen

John Northug forteller at han lenge har hatt
et forhold til og vært klar over at Kabe lager
produkter som er spesielt tilrettelagt for
vinterbruk. Han har selv besøkt fabrikken
i Tenhult i Sverige og er godt fornøyd med
valget av sin Kabe TMI810LT.
– Vi trengte en praktisk bobil til robust
bruk og det har vi fått. Det er mange som
tramper inn med skoa fulle av snø, men med
gulvvarmen på er det stabilt 22 grader og
ingen problemer med fukt. Selv om vi erter
svenskene så tror vi på dem når det gjelder
å lage kvalitet, avslutter John Northug før
han løper av gårde for å få med seg starten
på 3-mila.

