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SE DE FERSKE OL-STJERNENE I  

VERDENS MEST MODERNE SKIANLEGG



Rennprogram

LØRDAG 13. MARS
Kl. 10.00 – 10.45 Kombinert hopp, lag,  
 stor bakke (DKB FIS World Cup) 
Kl. 11.00 – 12.30 Langrenn 30 km, kvinner, 
 fellesstart, fristil  
 (Viessmann FIS World Cup) 
Kl. 12.45 – 15.15 Langrenn 50 km, menn,  
 fellesstart, fristil  
 (Viessmann FIS World Cup) 

Kl. 14.45 – 16.45 Offisiell trening, hopp,  
 stor bakke 
Kl. 15.30 – 16.40 Kombinert lag, 4 x 5 km   
 langrenn (DKB FIS World Cup) 
Kl. 17.15 – 18.20 Hopp kvalifisering, stor bakke  
 (Bauhaus FIS World Cup) 

SØNDAG 14. MARS
Kl. 10.00 – 10.45 Kombinert hopp, individuelt, 
 stor bakke (DKB FIS World Cup) 

Kl. 10.45 – 11.45 Langrenn sprint, kvalifisering,  
 fristil, kvinner/menn  
 (Viessmann FIS World Cup) 
Kl. 12.00 – 12.40 Kombinert langrenn,  
 10 km, individuelt  
 (DKB FIS World Cup) 

Kl. 13.30 – 13.45 Åpningsseremoni hopp,  
 stor bakke 

Kl. 13.45 – 15.30 Hopp, stor bakke  
 (Bauhaus FIS World Cup) 
Kl. 15.30 – 17.45 Langrenn sprint finale,  
 fristil, kvinner/menn  
 (Viessmann FIS World Cup)

Prøve-VM er generalprøven til VM på  
ski i Holmenkollen 24. februar til 6. mars 
2011. Da vil Oslo stå i sentrum som verdens 
vinterhovedstad. 

Familievennlige priser
Du kan velge mellom ulike dagspass lørdag  
og søndag. Med passet vandrer du fritt mellom 
Holmenkollbakken og langrennsarenaen,  
og får med deg alle øvelser.
 
- Dagspassene koster fra kr. 250 – 550,-  
- Barn under 12 år går i enkelte soner gratis 
eller til halv pris. Barn under 3 år går gratis 
- Grupperabatt på over 10 billetter 
- Alle plassene er unummererte ståplasser, med 
unntak av «jakkeslagene» i Holmenkollbakken. 
Her er det unummererte sitteplasser 
- Billetter til prøve-VM kjøpes på www.
billettservice.no, tlf. 815 33 133 og hos Posten, 
Narvesen og 7-Eleven

For mer om billetter, program og 
publikums-informasjon, se www.oslo2011.no/
holmenkollen2010

Ferdig til prøve-VM
Holmenkollen får et topp moderne 
helårsanlegg bestående av en spektakulær 
storbakke, ny langrennsarena, nye skiløyper  
og seks nye hoppbakker i Midtstuen hvor  
barn, unge, topp og bredde kan dyrke idretten.
 
De sportslige øvelsene vil bli avviklet i 
Holmenkollen på en tilfredsstillende måte under 
prøve-VM, selv om anlegget ikke vil være 100% 
ferdig. Nedre del av den innvendige fasaden 
på Holmenkollbakken vil ikke være montert, 
noen tilleggsbygg vil ikke være helt ferdige 
og noen løsninger blir provisoriske. I tillegg 
gjenstår terrengarbeid og beplantning på 
arenaområdet. Totalopplevelsen blir likevel 
historisk og storslagen.

FANTASTISK  
RENNPROGRAM

Prøve-VM (FIS Nordic 
World Cup) 13. – 14. 
mars 2010 blir historisk. 
Da tas store deler av 
det topp moderne 
nasjonalanlegget i 
Holmenkollen i bruk for 
første gang. Det blir to 
tettpakkede sportslige 
renndager. Hele syv 
øvelser innen nordiske 
skigrener, og hopprenn 
i den nye, spektakulære 
Holmenkollbakken både 
lørdag og søndag. 

Velkommen! 


