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KONTEKST

World Cup skiskyting har blitt tildelt Norges Skiskytterforbund (NSSF) 
og blitt arrangert i Norge siden 1984. 

Frem til VM i 2000 stod NSSF som arrangør. 

Sesongen 2001 tom 2006 hadde Skiforeningen arrangøransvaret for 
både skiskyting og nordisk. De hadde samtidig operatør/driftsrollen i 
Holmenkollen.

Fra 2006 – 2014 stod igjen NSSF som arrangør av verdenscup’en i 
skiskyting.

I anledning VM i 2016 ble det etablert et eget arrangørselskap, 
Skiskytter-VM 2016 AS, som stod for planlegging & gjennomføring av 
prøve-VM 2015 og VM i 2016. Selskapets modell var i hovedsak 
basert på suksessmodellen fra Ski-VM 2011. 





ARVEN FRA VM

Oppgradert nasjonalarena

• Store kostnadsbesparelser på innleie av 
smøreboder

VM-fondet: 15 millioner

• Midler øremerket bredde og rekruttering og 
fremtidige World Cup

Økt arrangørkompetanse

• Adm./frivillige/klubb-Norge

Økt skiskytterinteresse

• Svært god start på billettsalget

Økte forventninger til arrangementsgjennomføring 

Profesjonalisering & kommersialisering









Fredag 17.mars

Sprint kvinner kl. 14:00 – 15:15 (innskyting 13:00-13:50)

Sprint menn kl. 16:30 – 17:45 (innskyting 15:30-16:20) 

Lørdag 18.mars

Jaktstart kvinner kl. 12:45 – 13:30 (innskyting 12:00-12:30)

Jaktstart menn kl. 15:00 – 15:45 (innskyting 14:15-14:45)

Søndag 19.mars

Fellesstart kvinner kl. 11:15 – 12:00 (innskyting 10:30-11:00)

Fellesstart menn kl. 13:30 – 14:15 (innskyting 12:45-13:15)



SYNERGIER



SLAGKRAFTIG

• Totalt 238 millioner TV-seere 

• Gjennomsnittlig 0,8 – 1 million tv-seere ser hver enkelt 

konkurranse i hopp, langrenn, kombinert og skiskyting 

(fellesstart, individuell og stafett)

• Målsetting om 65 000 solgte billetter i 2017 

• I tillegg er det 50 000 tilskuere i marka under verdenscup i 

nordiske grener

• Gjennomført siden 1892, kun med et fåtall avlysninger på 

grunn av krig eller dårlig vær. 

• I 2017 feirer nordisk 125-års jubileum



FELLES ARENARIGG



EVENT DRESSING



PARTNERE – HS365

• Som partner i Holmenkollen Skifestival, får man være 

med på seminarer som vi gjennomfører 4 ganger per år.

• Temaene veksler, men målsettingen er å presentere 

forskjellige vinklinger (fra sport, næringsliv og det 

offentlige) rundt interessante næringslivstemaer

• Mingling og tilgang til vårt sponsornettverk 

• Deltagelse i sponsorråd

• Mulighet for reiser i tilknytning til andre store 

arrangement og landslagssamlinger





KUNDEOPPLEGG I ARENAEN



KUNDEOPPLEGG I ARENAEN

Hopptårnet gir deg en fantastisk utsikt over Oslo by med sine 64 
meter over bakken og 427 m.o.h. Du vil befinne deg på en arena 
med lange skihistoriske tradisjoner.

Lokalet passer for:

• Middag

• Aperitiff ( i forbindelse med f.eks en omvisning)

• Kort sammenkomst med fingermat

Mat og drikke 

• Skimuseet har egne leverandører på mat.

• Drikke bestilles via Skimuseet da vi har skjenkebevilling og 
vi har egen vinmeny. Menyen er tilpasset våre 
matleverandører.

Kapasitet:

• 30 stående eller 16 sittende

Pris på forespørsel: tove@skifest.no



LOKAL EKSPONERING

• Logoprofilering i arena utenfor TV-sone

• Bannere i Holmenkollveien og gjennom handlegate

• Eksponering på nettsider, annonser og sosiale medier

• Produktplassering (utstyr og personer) 

• Rett til å bruke tittelen «offisiell leverandør til 

Holmenkollen Skifestival»

• Logo og video på storskjermer/LED-skjermer

• Logo ved innganger til arenaen/VIP-telt





LEVERANDØRER, EKS. ODLO



VIP-KONSEPT



BEDRIFTSMULIGHETER I «MIDT-UKE»



SYNLIGHET OG MARKEDSFØRING



FELLES STEMME INN MOT KOMMUNE ETC



FRIVILLIGE – REKRUTTERING, ORGANISERING



MERCHANDISE OG SALG





UTFORDRINGER



SNØKVALITET



OMRIGG - TIDSKLEMMA



METTET MARKED ?? 




