
VELKOMMEN TIL OSLO2016
IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 
HOLMENKOLLEN 3.-13. MARS 2016  
Opplev VM-stemningen på hjemmebane

INFORMASJON TIL SKISKYTTERKLUBBER,  
KRETSER OG TEAM I NORGE 



HEI ALLE  
SKISKYTTERVENNER
Nå har vi begynt oppkjøringen mot VM i Oslo. 
Dette er et mål som har ligget der i det fjerne for 
mange av oss. Det å gå et VM på hjemmebane i 
Holmenkollen blir helt spesielt. Vi så jo hvordan folk 
strømmet til arenaen under Ski-VM i 2011 og håper 
det samme vil skje nå. Vi skal i alle fall gjøre det vi 
kan for å være best mulig forberedt slik at sjansen 
for å levere topp resultater er størst mulig. Vi håper 
å se deg i Holmenkollen og ser frem til å oppleve 
verdens beste VM i Oslo sammen med deg. 
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Dere har nå fått en brosjyre med nyttig 
informasjon om hvordan dere kan ta del  
i skiskytter-VM 2016.

VM i skiskyting på hjemmebane gir unike 
muligheter til å oppleve idrettsprestasjoner, 
festen, dramatikken, spenningen og fellesskapet.

Jeg ønsker å se så mange som mulig fra våre 
klubber og kretser omkranse stadion og gi både 
våre og andre nasjoners deltagere den støtten og 
jubelen de fortjener.

Bruk muligheten til å arrangere klubbturer eller 
kretsturer til vårt eget VM. Vær med å markere at 
vårt publikum er det beste i verden.

Våre utøvere er allerede godt i gang med sine 
forberedelser. Derfor hadde det vært strålende 
om grasrota i vår fantastiske organisasjon også 
starter sine forberedelser til å oppleve VM i 
skiskyting i  2016.

Jeg håper dere finner dette tilbudet interessant 
og gleder meg til å møte dere alle i Oslo og 
Holmenkollen. 

Velkommen til årets skiskytterbegivenhet.
 
Tore Bøygard 
President, NSSF

JEG SKAL VÆRE MED PÅ VM FESTEN I OSLO  
OG HOLMENKOLLEN I 2016 – SKAL DERE?
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SESONGENS 
HØYDEPUNKT
3. – 13. mars 2016 går VM i skiskyting av stabelen 
i Holmenkollen. Arrangementet er årets store mål 
for norske medaljehåp og det er ventet 120.000 
tilskuere til mesterskapet. Vi håper du vil være en 
del av det! 

Som arrangør er vi veldig opptatt av at 
skiskytterfolket skal kunne oppleve VM på 
hjemmebane. Vi har derfor laget et tilbud til 
skiskytterklubber, kretser og team, og håper at 
flest mulig får muligheten til å oppleve de norske 
stjernene konkurrere med de store internasjonale 
profilene i Holmenkollen.

Vi vil med dette ønske hele den norske 
skiskytterfamilien velkommen til idrettsfest!

Vi håper alle dere som er glad i skiskyting blir 
med å heie sammen med oss. Sammen skal vi 
vise resten av verden hvem som er best både på 
standplass og tribune!

Dette blir en idrettsfest for hele Norge og en siste 
mulighet til å ta farvel med Ole Einar Bjørndalen i 
et mesterskap på hjemmebane.

I tillegg til at det blir fartsfylte og nervepirrende 
konkurranser i Holmenkollen vil det også være 
masse aktivitet i Oslo sentrum i VM-perioden. 

Vi sees i Holmenkollen og Oslo sentrum i mars 
2016.

Skiskytterhilsen fra

Per Bergerud 
President of the Organizing Committee

VELKOMMEN TIL 
OSLO!
På vegne av byens 630.000 innbyggere er det en 
stor glede å ønske deg velkommen til Oslo under 
VM i skiskyting. Vintersport har lange tradisjoner 
i Oslo og er en stor del av vår identitet som by. Vi 
er derfor svært glade for å kunne være vertskap 
for VM. 

Jeg håper å se deg i 2016! 

Fabian Stang
Ordfører
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HOLMENKOLLEN
Holmenkollen er Norges nasjonalarena for 
skiskyting. Arenaen ligger bare 20 minutter 
fra Oslo sentrum og denne korte avstanden 
fra storbyen gjør Holmenkollen helt unik 
i verdenssammenheng. Anlegget er godt 
tilrettelagt for skiskyting, hopp og langrenn,  
og er svært mye brukt av Oslos befolkning.

Holmenkollen har arrangert store sports-
arrangementer i over 120 år, og hvert år 
arrangeres det World Cup- arrangementer her. 
Holmenkollen har tidligere vært arrangørsted 
for VM i skiskyting i 1986 og 2000. I tillegg var 
Holmenkollen en viktig del av de olympiske 
vinterleker i 1952 og VM i nordiske grener i  
1966, 1982 og 2011.

Skiskytterstadion ligger 56 km fra Oslo Flyplass, 
Gardermoen, og bare 10 km fra Oslo sentrum.

Publikumskapasiteten vil være på 25.000 hver 
dag.

ETT ARRANGEMENT  
TO ARENAER
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OSLO SENTRUM
Holmenkollens nærhet til sentrum gir en  
unik kombinasjonen av friluftsliv og urbant liv.  
Oslo2016 ønsker å invitere til opplevelser som 
varer hele dagen under mesterskapet.
Vi går fra idrettsfesten i Kollen til folkefest i 
sentrum med underholdning og medalje-
seremonier på kveldstid. Dette vil være gratis 
for publikum. I tillegg blir det barneaktiviteter 
med et mini-skiskytteranlegg, handlegate og 
publikumstelt for de voksne.

SEREMONIER

Åpningsseremonien og medaljeseremoniene 
vil foregå i Oslo sentrum. Det vil bli 
sceneopptredener av kjente artister og andre 
kulturelle aktiviteter. Erfaringer fra andre 
sportsbegivenheter feiret i byens sentrum, gjør 
at vi kan forvente mange tusen mennesker. 
Avslutningsseremonien vil finne sted i 
Holmenkollen, rett etter det siste rennet.
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PROGRAM – IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2016*

FINN DINE  
FAVORITTØVELSER
Åtte nervepirrende konkurransedager med stafetter, 
sprint, fellesstart, normaldistanser og jaktstart. Finn 
dine favorittøvelser og hold av datoene!

*Forbehold om endringer. Hold deg oppdatert på www.oslo2016.no

UKE 
09 TOR 3. MARS LØR 5. MARS SØN 6. MARS

Mix stafett Sprint menn 
10 km 

–
Sprint kvinner 

7,5 km

Jaktstart menn 
12,5 km 

–
Jaktstart kvinner 

10 km

UKE 
10 ONS 9. MARS TOR 10. MARS FRE 11. MARS LØR 12. MARS SØN 13. MARS

Normalprogram 
kvinner 
15 km

Normalprogram 
menn
20 km

Stafett kvinner
4 x 6 km

Stafett menn
4 x 7,5 km

Fellesstart kvinner 
12,5 km

–
Fellesstart menn 

15 km
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HOVEDTRIBUNE NORD NEDRE (FELT L, M, N) 

På den nedre delen av hovedtribunen får du 
tilgang til de beste publikumsplassene for å se 
skytebanen og stadion. Her står du tett på løypa 
og kan heie løperne fram på oppløpet, helt til 
målgang. Du kan også følge rennet og løperne på 
storskjerm. 

HOVEDTRIBUNE NORD ØVRE (FELT G, H, I)  

På den øvre delen av hovedtribunen får du 
gode publikumsplasser mot skytebanen og 
stadion. Her er du midt i det største jubelbruset 
i Holmenkollen og kan følge rennet og løperne 
tett på. Det kan være begrenset sikt til selve 
oppløpet. Tribunen er et provisorisk tilbygg til 
den permanente tribunen. Du kan også følge 
rennet og løperne på storskjerm.

HOVEDTRIBUNE SYD (FELT P, Q, R, S)  

Her kommer du svært tett på løperne mens de 
passerer rett forbi tribunen inn mot skyting eller 
mot mål. Tribunen har flott utsikt til startområdet, 
skyteskivene og resten av arenaen. Du kan også 
følge rennet og løperne på storskjerm. 

VM-HAUGEN TRIBUNE (FELT T)

På tribunen på VM-haugen får du god utsikt både 
over stadion og mot skyteskivene, samtidig som 
du ser godt både utgangen og inngangen til 
stadion. Du kan også følge rennet og løperne på 
storskjerm.

VM-HAUGEN LØYPEBILLETT

Dette er plassen for deg som ønsker å komme 
tett på løperne langs løypa. Her vil det være et 
stort og sosialt mingleområde og du kan finne 
en hyggelig plass i naturen. Du kan også følge 
rennet og løperne på storskjerm.

KAPELLSKOGEN FAMILIECAMP LØYPEBILLETT

I Kapellskogen tilrettelegger vi for familier med 
spennende aktiviteter for barna. Mens foreldrene 
følger løperne tett fra løypa, kan barna prøve 
laserskyting, slakk line, tegning og få flagg-maling 
i ansiktet. Du kan også følge rennet og løperne på 
storskjerm.

BILLETTOMRÅDER



HOVEDTRIBUNE SYD

KAPELLSKOGEN FAMILIECAMP 
LØYPEBILLETT

VIP-TELT

SEREMONIER
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HOLMENKOLLEN ARENA 

VM-HAUGEN 
LØYPEBILLETT

VM-KNOLLEN
IKKE FOR SALG

HOVEDTRIBUNE NORD  
NEDRE HOVEDTRIBUNE NORD  

ØVRE

PUBLIKUMSTELT 
Mat og drikke

VM-HAUGEN TRIBUNE
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VOKSEN f.o.m. 16 år, ungdom mellom 7-15 år
Barn under 7 år kommer inn på alle områder for kun kr 30,- pr billett inkl billettavgift. 

 Billetten må kjøpes i samme område som foreldre/foresattes billetter.  

BILETTOMRÅDER
TOR 3. MARS, ONS 9. MARS, 

TOR 10. MARS, FRE 11. MARS 
VOKSEN / UNGDOM

LØR 5. MARS, SØN 6. MARS, 
LØR 12. MARS, SØN 13. MARS

VOKSEN / UNGDOM

UKESPASS 1

VOKSEN / UNGDOM

UKESPASS 2

VOKSEN / UNGDOM

HOVEDTRIBUNE NORD 
NEDRE 456,-  /  228,- 616,- / 308,- 1.350,-/ 675,- 2.080,- / 1.040,-

HOVEDTRIBUNE NORD 
ØVRE 360,-  /  180,- 520,-  /  260,- 1.120,-  /  560,- 1.696,-  /  848,-

HOVEDTRIBUNE SYD 360,-  /  180,- 520,-  /  260,- 1.120,-  /  560,- 1.696,-  /  848,-

VM-HAUGEN TRIBUNE 260,-  /  130,- 380,-  /  190,- 816,-  /  408,- 1.232,-  /  616,-

VM-HAUGEN 
LØYPEBILLETT 160,-  /  80,- 240,-  /  120,- 512,-  /  256,- 768,-  /  384,-

KAPELLSKOGEN  
FAMILIECAMP  
LØYPEBILLETT

160,-  /  80,- 240,-  /  120,- 512,-  /  256,- 768,-  /  384,-

Billettprisen gjelder pr person/dag i NOK. 
Billettavgifter kommer i tillegg.  

Alle billetter gjelder hele dagen og gir inngang til 
alle konkurransene på den dagen billetten er gyldig.   

Alle billettene inkluderer gratis kollektivtransport 
med t-bane, trikk og buss i Oslo, sone1, med 
Ruter på den dagen billetten er gyldig.  

Alle billetter er ståplasser. 

RABATTERTE PRISER FOR SKISKYTTERKLUBBER, KRETSER OG TEAM I NORGE

DET GIS 20% RABATT PÅ BILLETTER KJØPT INNEN 28. AUGUST.  

11



VOKSEN f.o.m. 16 år, ungdom mellom 7-15 år
Barn under 7 år kommer inn på alle områder for kun kr 30,- pr billett inkl billettavgift. 

 Billetten må kjøpes i samme område som foreldre/foresattes billetter.  

BILETTOMRÅDER
TOR 3. MARS, ONS 9. MARS, 

TOR 10. MARS, FRE 11. MARS 
VOKSEN / UNGDOM

LØR 5. MARS, SØN 6. MARS, 
LØR 12. MARS, SØN 13. MARS  

VOKSEN / UNGDOM

UKESPASS 1

VOKSEN / UNGDOM

UKESPASS 2

VOKSEN / UNGDOM

HOVEDTRIBUNE NORD 
NEDRE 513,-  /  257,- 693,- / 347,- 1.519,-/ 760,- 2.340,- / 1.170,-

HOVEDTRIBUNE NORD 
ØVRE 405,-  /  203,- 585,-  /  293,- 1.260,-  /  630,- 1.908,-  /  954,-

HOVEDTRIBUNE SYD 405,-  /  203,- 585,-  /  293,- 1.260,-  /  630,- 1.908,-  /  954,-

VM-HAUGEN TRIBUNE 293,-  /  146,- 428,-  /  214,- 918,-  /  459,- 1.386,-  /  693,-

VM-HAUGEN 
LØYPEBILLETT 180,-  /  90,- 270,-  /  135,- 576,-  /  288,- 864,-  /  432,-

KAPELLSKOGEN  
FAMILIECAMP  
LØYPEBILLETT

180,-  /  90,- 270,-  /  135,- 576,-  /  288,- 864,-  /  432,-

DET GIS 10% RABATT PÅ BILLETTER KJØPT MELLOM 29. AUGUST OG 31. DESEMBER 2015 
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VOKSEN f.o.m. 16 år, ungdom mellom 7-15 år
Barn under 7 år kommer inn på alle områder for kun kr 30,- pr billett inkl billettavgift. 

 Billetten må kjøpes i samme område som foreldre/foresattes billetter.  

BILETTOMRÅDER
TOR 3. MARS, ONS 9. MARS, 

TOR 10. MARS, FRE 11. MARS 
VOKSEN / UNGDOM

LØR 5. MARS, SØN 6. MARS, 
LØR 12. MARS, SØN 13. MARS

VOKSEN / UNGDOM

UKESPASS 1

VOKSEN / UNGDOM

UKESPASS 2

VOKSEN / UNGDOM

HOVEDTRIBUNE NORD 
NEDRE 570,-  /  285,- 770,- / 385,- 1.688,-/ 844,- 2.600,- / 1.300,-

HOVEDTRIBUNE NORD 
ØVRE 450,-  /  225,- 650,-  /  325,- 1.400,-  /  700,- 2.120,-  /  1.060,-

HOVEDTRIBUNE SYD 450,-  /  225,- 650,-  /  325,- 1.400,-  /  700,- 2.120,-  /  1.060,-

VM-HAUGEN TRIBUNE 325,-  /  163,- 475,-  /  238,- 1.020,-  /  510,- 1.540,-  /  770,-

VM-HAUGEN 
LØYPEBILLETT 200,-  /  100,- 300,-  /  150,- 640,-  /  320,- 960,-  /  480,-

KAPELLSKOGEN  
FAMILIECAMP  
LØYPEBILLETT

200,-  /  100,- 300,-  /  150,- 640,-  /  320,- 960,-  /  480,-

ORDINÆRE BILLETTPRISER FRA 1. JANUAR 2016 
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FUNKSJONSHEMMEDE
På hovedtribune nord har vi tilrettelagte 
HC-plasser. For bestilling av rullestolplasser 
kontakt Billettservice på 815 33 133. Ledsagere 
kjøper billett i samme område til kun kr 30,-. 
Ledsagere må vise frem ledsager-bevis i 
billettkontrollen.  

HØRSELSHEMMEDE
På feltene N/M på hovedtribunen nedre vil det 
være tegnspråktolker. 

TRANSPORT 
Det er svært begrensete parkeringsmuligheter, 
så vi anbefaler alle å benytte T-banen til 
Holmenkollen stasjon. Billettene inkluderer gratis 
transport med Ruter – både buss, bane og trikk 
innenfor sone 1, på den dagen billetten er gyldig. 

MAT OG DRIKKE 
Det er fornuftig å være ute i god tid. Det vil 
være publikumstelt med et rikt utvalg av mat og 
drikke samt kiosker i alle billettområdene. Etter 
arrangementet er det mulig å bli igjen for after-ski 
med godt drikke og musikk til den som ønsker det.

UKESPASS
Ønsker du å få med deg flere øvelser? Da vil 
ukespassene med 20 prosent rabatt være et godt 
alternativ: 

UKESPASS 1 

Inkluderer 5 konkurranser over 3 dager den første 
VM-uka, 3.-6. mars:
 
Torsdag 3. mars: Mix stafett
 
Lørdag 5. mars: Sprint menn og kvinner
 
Søndag 6. mars: Jaktstart menn og kvinner

UKESPASS 2

Inkluderer 6 konkurranser over 5 dager den andre 
VM-uka, 9.-13. mars: 

Onsdag 9 Mars: Normalprogram kvinner
 
Torsdag 10 Mars: Normalprogram menn
 
Fredag 11 Mars:  Stafett kvinner
 
Lørdag 12 Mars:  Stafett menn
 
Søndag 13 Mars:  Fellesstart kvinner og menn
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TOR 3. MARS 
Mix stafett

LØR 5. MARS 
Sprint menn 10 km 

– 
Sprint kvinner 7,5 km

SØN 6. MARS 
Jaktstart menn 12,5 km 

– 
Jaktstart kvinner 12,5 km

ONS 9. MARS 
Normalprogram 
kvinner 15 km

TOR 10. MARS 
Normalprogram 

menn 15 km

FRE 11. MARS 
Stafett kvinner 

4 x 6 km

LØR 12. MARS 
Stafett menn 

4 x 7,5 km

SØN 13. MARS 
Fellesstart kvinner 12,5 km

-
Fellesstart menn 15 km

ARCTIC  
LOUNGE 2.990,- 3.490,- 3.490,- 2.990,- 2.990,- 3.490,- 3.490,- 3.490,-

MAGENTA  
CLUB 2.190,- 2.490,- 2.490,- 2.190,- 2.190,- 2.490,- 2.490,- 2.490,-

Det gis ikke rabatter på gjesteprogrammene.

Billetter kan bestilles hos Billettservice. Ved bestilling for over 10 personer, kontakt SponsorLink AS, 
post@sponsor-link.no, tlf +47 23 68 05 40.
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GJESTEPROGRAM  
FOR DEN HELT SPESIELLE  
OPPLEVELSEN 
Ønsker du deg en helt unik opplevelse bør du 
sikre deg våre beste billetter nå!

Med våre beste billetter får du inngang til et 
oppvarmet og delikat telt kombinert med en 
førsteklasses matopplevelse med norske råvarer. 
Ta med deg noen du bryr deg om og få en 
fantastisk opplevelse i Holmenkollen. Vi tilbyr  
to nivåer der begge er godt tilrettelagt for både 
individuelle gjester og grupper. 

ARCTIC LOUNGE

Gjestene får adgang til teltets 2. etasje med 
utsikt over VM-arenaen. Her kan det nytes et 
velsmakende måltid fra en rikholdig buffé basert 
på utvalgte råvarer fra vårt langstrakte land. 
Under selve konkurransene fårgjestene tilgang på 
tribunebilletter på hovedtribune nord, nedre.

MAGENTA CLUB

Teltets 1. etasje har en mer uformell og sporty 
atmosfære. Gode matopplevelser basert 
på norske råvarer og godt drikke setter en 
ekstra spiss på besøket. Det er kort vei ned til 
hovedtribune nord, nedre, hvor man kan følge 
med på dramatikken, minutt for minutt. 
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SALGSBETINGELSER
Det gis rabatt på 20 % til personer som bestiller 
billetter innen 28. august 2015. 
 
Mellom 29. august og 31. desember gis 10 % 
rabatt på billetter.  
 
Etter 1. januar 2016 gis det 10 % rabatt for 
grupper over 50 personer. Ved kjøp under 50 
billetter er det ordinære priser.  
 
Ved individuelle kjøp betales billettene direkte 
med kort. 
 
Ved gruppebestillinger over 10 personer pr dag 
betales billettene direkte med kort eller det kan 
utstedes faktura.*
 
*Reservasjoner som ikke er betalt innen 
betalingsfristen kanselleres automatisk. 
 
Kjøpte billetter refunderes ikke. 
 
Ved avlyst renn gis ingen refusjon 

BESTILLING AV BILLETTER
Billettene reserveres og kjøpes ved å ringe 
Billettservice sin gruppeavdeling på  
tlf +47 815 33 321, man-fre: 9-15  
eller sende mail til grupper@billettservice.no 

Oppgi navnet på klubben, kretsen eller teamet 
ved bestilling.
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OVERNATTING – HOTELL
Scandic tilbyr sports- og foreningspriser på 
nærmere 90 hoteller rundt om i Norge, på både 
små og store steder, og med kort avstand til 
sports- og fritidsanlegg. Under Skiskytter-VM i 
Holmenkollen ønsker vi velkommen til behagelig 
overnatting, næringsrik frokost, rask surfing og 
døgnåpen shop på Scandic Sjølyst og Scandic 
Helsfyr. Priser fra kr 275,- pr person inkludert 
frokost med fire personer på rommet. 
 
Les mer på scandichotels.no/sport og bestill ved 
å ta kontakt med Scandic Group Desk på 
 
tlf: 23 68 12 50 eller e-post: sgd.no@
scandichotels.com 

OVERNATTING – SKOLE
Vinderen Skole tilbyr overnatting i klasserom i 
helgene 4.-6. mars og 11.-13. mars 2016. Skolen 
ligger sentralt på Vinderen med kort avstand til 
t-banen som går direkte til Holmenkollen Stasjon 
eller ned til sentrum. 
 
Hvert klasserom har plass til 20 personer og 
det er 15 klasserom disponible. Det er en felles 
samlingssal med en liten kjøkkenkrok med 
kjøleskap og komfyr som kan brukes. Det er mulig 
å ha med egen madrass og sovepose, eller kjøpe 
seng og sovepose. 
 
Innsjekk fredag kl 17 og utsjekk søndag kl 16. 

Pris pr klasserom kr 8.000,- for 2 netter.  
Prisen inkluderer vask og vakthold 24t. 

Seng og sovepose: 510 kroner pr. person  

Seng: 365 kroner pr. person

Sovepose: 210 kroner pr. person

Ved bestilling av klasserom kontakt: post@
oslo2016.no 

Normal tidsbruk med t-banen: 
Vinderen-Holmenkollen Stasjon: 16 min
Vinderen-Nasjonalteateret: 8min
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THRILLER
IN THE
SNOW

THRILLER
IN THE
SNOW

THRILLER
IN THE
SNOW

THRILLER
IN THE
SNOW

 ET UTVALG AV PROFILPRODUKTENE
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PROFILPRODUKTER I SALG FRA 1. SEPTEMBER PÅ WWW.OSLO2016.NO
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www.oslo2016.com 
Skiskytter VM 2016 AS  |  Sognsveien 73, Ullevaal Stadion  |  0840 Oslo, Norway  |  post@oslo2016.no


