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Pressemelding 
TV2 og TelemarksVeka 2019 satser nytt  

med Vendela, Petter og skieliten 
 
Bø, 29. mars 2019. TV2 satser videre på TelemarksVeka og nytt konsept. Petter og Vendela skal 

på Telemarksturne med sendinger i sosiale medier, Katarina Flatland og Bjarne Brøndbo skal 

lede Telemark Sommershow med en rekke kjente artister og Norgeseliten på ski, med Johannes 

Høsflot Klæbo i spissen, skal konkurrere. – Sport og underholdning er en vinnerformel, sier 

Christine Espeland i TV2. 

 

Etter fjoråret med over 1,85 millioner TV-seere og nærmere 20.000 besøkende på arrangementene blir 

suksessen videreført i 2019, i perioden 24-30.juni. Med store deler av det norske skilandslaget med 

Therese Johaug og Johannes Høsflot Klæbo i spissen, en rekke TV2-profiler og et nytt spennende 

konsept i sosiale medier tror arrangør og distributør på stor nasjonal oppmerksomhet, høye besøkstall 

og gode seertall på TV2s plattformer. 

 

TelemarksVeka er i 2019 et samarbeid mellom flere idrettslag, Telemark Fylkeskommune, 

destinasjonsselskaper og en rekke kommuner. I år planlegges det TV2-produksjoner fra hele 8 

kommuner i fylket. Plattformene er TV2, Sumo, Nyhetskanalen, TV2.no, samt TV2s facebook og 

Instagram-kanaler. 

 

Les om TV-produksjoner under og om TelemarksVeka på https://www.visittelemark.no/telemarksveka  

 

Produksjoner under TelemarksVeka 2019: 

 

Nytt konsept: Vendela Kirsebom og Petter Pilgaard skal på Telemarksturne i perioden 24-28.juni. De 

skal besøke Drangedal, Notodden, Rjukan, Grenland, Kragerø og Langesund. Paret skal ha daglige 

sendinger i sosiale medier via TV2s plattformer der de utforsker, utfordrer og 

underholder på destinasjonene. Målet til TelemarksVeka er å lage historiens største 

mobilisering i sosiale medier her i Telemark! 

 

Sommershow fra Telemark arrangert i Bø Sommarland, fredag 28.juni. Årets programledere blir 

Katarina Flatland og Bjarne Brøndbo. Sammen med kjente folkekjære artister for hele familien ligger 

det an til en ny, stor folkefest i Skandinavias største vannpark. Brøndbos D.D.E og Markus og 

Martinius sin lillesøster Emma er allerede klare for showet. Flere store navn slippes utover våren. TV2 

lover overraskelser, allsang og mye moro! 

 

Sommarlandsprinten er en del av Sommarland Skifestival har på kort tid utviklet seg til Telemarks 

best besøkte idrettsarrangement sommerstid. I fjor var Bø sentrum fylt til 

randen og med tidenes deltagelse i 2019 forventer arrangøren Skarphedin Langrenn ny 

skifest, lørdag 29.juni. Allerede i mars kan vi røpe at VM-dronningen Therese Johaug, 

VM-kongen Johannes Høsflot Klæbo og verdenscupvinner Ingvild Flugstad Østberg er klare! Over 20 

landslagsløpere står på startstreken sammen med resten av skieliten i 

Norge. Forvent fartsfest! 

 

Kanalrennet er også en stor del av Sommarland Skifestival og omtales som Norges 

vakreste rulleskirenn. Hele Norgeseliten stiller på startstreken i Lunde sentrum og i år 

blir rennet komplett med damelandslaget på startstreken. Konkurranseformen er 25 km 

eller 50 km klassisk i en flott trasé langs Telemarkskanalen. Idrettslaget Skade Langrenn 

får hele bygda med seg når den sterkeste skiløperen skal kåres, søndag 30.juni. Rennet 
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er uansett i hovedsak et renn for bredden, så en stor andel av deltagerne er mosjonister, 

yngre talent og barn som deltar i sentrumsrennet, Kanalrennet junior. 

 

Christine Espeland, Prosjektleder TV 2 Sporten 

«Vi i TV2 har utviklet et spennende samarbeid med TelemarksVeka og er stolte av å kunne 

presentere både sommershow og rulleski med topp konkurranse på våre plattformer. Sport 

og underholdning er en vinnerformel! Vi setter stor pris på samarbeidet med Telemark. I 

år gleder vi oss ekstra til en ny reise med Petter Pilgaard og Vendela Kirsebom – og møtet 

med VM-heltene fra Seefeld.» 

 

Caroline Laurhammer, Reiselivsdirektør Visit Telemark AS 

«Visit Telemark gleder seg til årets utgave av TelemarksVeka. I år er spenningen og 

forventningene enda høyere enn tidligere. Nå er TelemarksVeka forankret hos aktørene i 

Telemark og vi vet at samarbeidet med TV 2 gir oss enormt bra profilering. I år er det nye 

steder og attraksjoner som bli vist frem, og ikke minst med en ny vri med høy aktivitet i 

sosiale medier og digitale kanaler.» 

 

Kontaktpersoner 

Tormod Hynne (Prosjektleder): 907 29 744 - tormod@sommarlandskifestival.no 

Solveig Bådsvik (Prosjektleder TV 2): 480 52 242 - solveig.badsvik@tv2.no 

Christine Espeland (Prosjektleder, TV 2 Sporten): 905 57 713 - christine.espeland@tv2.no 

Marianne Dale (Daglig leder, Visit Bø): 413 33 310 - marianne@boitelemark.no 

Caroline Laurhammer (Direktør Visit Telemark): 952 15 533 - caroline@visittelemark.no 


