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Novo Nordisk etablerer verdens første professionelle 

diabetescykelhold  
 
Bagsværd, den 4. december 2012 – Novo Nordisk offentliggør i dag et nyt sponsorat 
af verdens første globale sportsteam med flere end 100 cykelryttere, triatleter og løbere, 
som alle har diabetes. Flagskibet for Team Novo Nordisk er verdens første professionelle 
cykelhold, som udelukkende består af ryttere med diabetes.  
 
Idéen bag Team Novo Nordisk er at inspirere og motivere mennesker med diabetes. 
Sportsfolkene vil i 2013 deltage i flere end 500 konkurrencer over hele verden. Det 
professionelle herrecykelhold vil deltage i løb som USA Pro Cycling Challenge, Tour of 
Britain og Paris–Tours, med deltagelse i Tour de France som det ultimative mål. 
 
“Dette partnerskab bliver en del af vores Changing Diabetes® program og giver en 
fantastisk mulighed for at udbrede kendskabet til diabetes og give diabetikere ny viden 
og inspiration i deres dagligdag,” siger Jakob Riis, direktør for Global Marketing i Novo 
Nordisk. “Det er endnu et skridt i vores arbejde med at formidle viden om muligheder for 
et godt liv med diabetes.” 
 
Sportsteamet blev stiftet i 2005 af Phil Southerland. ‘Team Type 1’, som holdet hidtil har 
heddet, har omfattet cykelryttere og andre idrætsudøvere både med og uden diabetes. 
Det nye Team Novo Nordisk vil udelukkende bestå af sportsfolk med diabetes og vil 
fortsat understøtte missionen om at “give håb og inspiration til mennesker med diabetes 
overalt i verden”.  
 
“Som Team Novo Nordisk ønsker vi at vise verden, hvad der er muligt med en 
velreguleret diabetes. Tilsammen har vi i Team Novo Nordisk over 1.000 år på bagen 
med diabetes uden komplikationer, og vi er et godt eksempel på, hvordan livet med 
diabetes også kan være,” siger Phil Southerland. “Motion er det vidundermiddel, som 
sjældent ordineres, og som efter min erfaring er det bedste overhovedet. Med den rigtige 
kost, motion og behandling har alle med diabetes mulighed for at udleve deres drømme.”  
 
Om diabetes  

Der er i dag 371 millioner mennesker med diabetes på verdensplan.1 Changing Diabetes® 
er Novo Nordisks globale bidrag til at forbedre forholdene for de millioner af mennesker 
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overalt i verden, der lever med diabetes i dag, og dem, som har risiko for at udvikle 
diabetes i morgen. Det er en global platform, hvorfra Novo Nordisk bl.a. gennem 
partnerskaber arbejder for forebyggelse og tidlig diagnosticering af diabetes og for 
forbedringer i behandling og behandlingsresultater.  
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