BLI MED PÅ

MOROA!
Informasjon og billettsalg
På www.oslo2011.no ligger nyttig
informasjon om blant annet selve
VM-arrangementet, billettsalg,
rekruttering av frivillige og
anlegget i Holmenkollen.
Web: www.oslo2011.no
E-post: info@oslo2011.no
Telefon: 815 02 011
Besøksadresse: 7. juni-plassen, 0251 Oslo
Postadresse: P.b. 1741, 0121 Oslo
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VM på ski
i Holmenkollen
Fra torsdag
24. februar til
søndag 6. mars 2011
arrangeres VM i
nordiske grener
i Holmenkollens
nye nasjonalanlegg.
I løpet av 12 dager
gjennomføres 21-22
øvelser innen langrenn,
kombinert og hopp.
I tillegg foregår det
en rekke kultur- og
festivalarrangementer
både i Holmenkollen
og i Oslo sentrum.
Vi gleder oss til en
skikkelig folkefest!

Største på mange år

Ski-VM i 2011 blir det største idrettsarrangementet i Norge på mange år.
Arrangøren forventer rundt 650 utøvere
fra over 60 nasjoner, omlag 1000 journalister
og minst 300 000 tilskuere. Flere hundre
millioner TV-seere over hele verden får se
NRKs unike TV-bilder. Oslo vil stå i sentrum
som verdens vinterhovedstad!

Arrangør med høye mål

Ski-VM 2011 AS eies av Norges Skiforbund og
Skiforeningen, og skal stå for selve gjennomføringen av arrangementet. Arrangøren,
med administrerende direktør Åsne Havnelid
i spissen, har som mål å skape en idrettsog folkefest som engasjerer hele landet og
setter varige spor. Utøverne skal oppleve
optimale sportslige forhold og et minnerikt
publikumstrøkk i et av verdens mest moderne
skianlegg.

Frivillige - vår viktigste ressurs

For å kunne gjennomføre et profesjonelt
VM-arrangement og skape begeistring i
verdens vinterhovedstad, er Ski-VM 2011
avhengig av innsats fra mer enn 2000 frivillige
funksjonærer. Bemanning trengs på en rekke
områder – på alt fra arenaarbeid og transport
til vertskapsroller, publikumsservice og
markedsarbeid. I Norge har vi heldigvis god
tradisjon for frivillig arbeid i forbindelse
med idrettsarrangementer.

Topp moderne skianlegg

Oslo kommune ruster nå opp i Holmenkollen,
og sørger for at vi får et av verdens mest
moderne skianlegg. Holmenkollbakken blir
spektakulær og et ikon for Norge. Men anlegget
blir langt mer enn en hoppbakke. Vi får et
helårsanlegg med langrennsarena, storbakke

i Kollen og seks hoppbakker i Midtstuen,
hvor barn, unge, topp og bredde kan dyrke
idretten. Nye Holmenkollen nasjonalanlegg
vil være til glede for hverdagsidretten,
toppidrettsutøvere, Oslo-borgere og turister
i mange tiår fremover. Til prøve-VM
(World Cup) i Holmenkollen 13. – 14. mars 2010
vil langrennsarenaen og storbakken være
klare, mens anlegget vil være komplett ferdig
til ski-VM i 2011.

Informasjonskontor

Ski-VM 2011 har fått et eget, moderne bygg
på 7. juni-plassen i Oslo sentrum (utenfor
Utenriksdepartementet) hvor planleggingen
foregår. VM-paviljongen fungerer også
som informasjons – og billettkontor overfor
publikum, både før og under mesterskapet.
Bygget er tegnet av arkitektkontoret Snøhetta,
og vil bli tatt ned etter endt VM våren 2011.

Velkommen innom!

