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Verdensrekorder og norsk suksess?    

Neste vinter er Vikingskipet på Hamar igjen 

vertsarena for sammenlagt-VM på skøyter - både 

sprint og allround for kvinner og menn. Dit ønsker vi 

å sette opp busstur, som vi gjorde for 100 skøyte-

entusiaster for ett år siden.  

Vikingskipet ble bygget til de olympiske vinterlekene 

i 1994. Vi husker alle hvor magiske de 

løpsdagene ble - ikke minst på grunn av Johann Olav 

Koss sine tre gullmedaljer og verdensrekorder.  

Vi har sikret oss 100 billetter til alle dagene. Pakket 

og klart - ferdig tilrettelagt! Stig på bussen og vi 

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

hotell som skøytehall.  

Vi satser på topp stemning!  

    3 dager, 4. - 6. mars 2022 
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Nils van der Poel 
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Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no 

Turens innhold: TURPRIS 
3 dager:  fra kr 3.590,- per person 

+ skøytebilletter (se tillegg) 
 

 
Avreisedato: fredag 4. mars 2022  
 

Retur: søndag 6. mars 2022 
 

Turprisen inkluderer: 

 Reise i helturistbuss t/r Hamar  

 Velorienterte reiseledere 

 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 2 frokoster 

 Én felles middag 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 

Tillegg for enkeltrom kr 900,-. 

Det kan tilrettelegges for flermannsrom. 

 

Tillegg for skøytebilletter: 

- Hovedtribune kr 1.500,- per person 
- Vekslingsside kr 1.200,- per person 

 

Forbehold om endringer som følge av forhold 
utenfor vår kontroll! 

BLI MED OG KJENN PÅ STEMNINGEN I VIKINGSKIPET! 

Vi har sikret oss 100 billetter til alle dagene - 60 på   

hovedtribunen og 40 på vekslingssiden - og setter opp 

busstur fra Rogaland og østover.  

Neste år kan det bli en svenske som blir den store 

attraksjonen i Vikingskipet. Fenomenet Nils van der Poel 

satte sist vinter ny verdensrekord på 10.000 meter, da 

han løp inn til utrolige 12.32.95 på lavlandsbanen i    

Heerenveen.   

På Hamar kan han bli førstemann i verden under 12.30 

på mila, og den første som ser 5-tallet på 5000 meter!   

Eller kanskje fortsetter Ragne Wiklund fremgangen fra 

årets VM i Heerenveen, der hun knallet til  - og            

sjarmerte en hel nasjon - med å vinne 1500-meteren.   

Påstigning fra Stavanger og østover. 
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