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  3 dager, 17. - 19. mars 2023 

Endelig får også kvinner hoppe! 

17.-19. mars 2023 er Vikersundbakken igjen arena for 
verdenscup i skiflyging. Er du klar for å oppleve kvinner 
hoppe i verdens største hoppbakke for første gang?  

Det er ikke mye som er mer spektakulært enn å overvære 
et skiflygingshopp på nært hold. I 2017 ble dagens 
verdensrekord satt i nettopp i Vikersundbakken, den er på 
253,5 meter og tilhører Stefan Kraft.  

Verdensrekorden for kvinner innehas også av en østerriksk 
utøver, Daniela Irasckho, som i 2003 hoppet 200 meter i 
Kulm. Kanskje kan vår egen Maren Lundby slette den 
rekorden når hun gjør comeback, og kvinner endelig får 
hoppe skiflyging i 2022/23-sesongen. 

Vi har sikret oss 50 billetter til arrangementet i Vikersund. 

Pakket og klart - ferdig tilrettelagt! Stig på bussen og vi 

kjører deg behagelig helt fram - og til og fra så vel hotell 

som skiflygingsarena. Vi satser på topp stemning! 
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Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no 

Turens innhold: TURPRIS 
3 dager:  fra kr 4.590,- per person 
 

Avreisedato: fredag 17. mars 2023  

Retur: søndag 19. mars 2023 
 

Turprisen inkluderer: 

 Reise i helturistbuss t/r Vikersund 

 Velorienterte reiseledere 

 Inngangsbilletter til Vikersundbakken 

 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 2 hotellfrokoster 

 Én felles middag 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 
Tillegg for enkeltrom kr 700,-. 

Evt andre tillegg. 
 

Forbehold om endringer som følge av forhold 
utenfor vår kontroll! 

BLI MED PÅ STEMNINGEN I VIKERSUNDBAKKEN! 

Vi har sikret oss 50 billetter til arrangementet, og 

setter opp busstur fra Rogaland og østover.  

Det er Vikersund som har den prestisjefylte  
verdens-rekorden i skiflying. Den lyder på  
253,5 meter og ble satt av østerrikeren Stefan 
Kraft i 2017. Robert Johansson hoppet 252 meter i 
det samme rennet, og hadde verdensrekorden i 33 
minutter.  

Verdensrekorden for kvinner tilhører Daniela 
Irasckho, også hun fra Østerrike, som 29. januar 
2003 hoppet akkurat 200 meter i Kulm.  

Norge har ikke hatt verdensrekorden for kvinner 
siden Merete Kristiansen strakk seg til 112 meter i 
Balbergbakken 8. januar 1988. Kanskje kan Maren 
Lundby gjøre noe med Irasckhos verdensrekord 
når hun til vinteren gjør et gledelig comeback, og i 
mars endelig får hoppe i Vikersundbakken? Hadde 
det ikke vært moro å være tilstede da? 

Ta kontakt for påmelding!  

Stefan Kraft i svevet for ny verdensrekord. 
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Foreløpig program i Vikersund 16. - 19. mars 2022:  

Torsdag 16. mars kl 18.00: Kvalik 

Torsdag 16. mars kl 20.00: Åpningsseremoni, Vikersund sentrum 

Fredag 17. mars kl 16.00: 1. og 2. omgang, individuell konkurranse 

Lørdag 18. mars kl 16.00: 3. og 4. omgang, individuell konkurranse 

Søndag 19. mars kl 14.00: Lagkonkurranse, 2 omganger 

Søndag etter rennslutt: Premieseremoni lagkonkurranse, HS240 

God stemning i Vikersundbakken. 
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