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Verdenscup skiskyting i Holmenkollen   

Neste sesongs verdenscupavslutning er lagt til 

Holmenkollen - verdens flotteste skiskytterarena. 

De norske skiskytterne gjorde nærmest rent bord i 

sesongen 20/21, og det er ingenting som tilsier at 

suksessen ikke vil fortsette neste år.  

Kanskje kan også vår egen Marte Olsbu Røiseland 

slå tilbake? Det usikkert hvor mange renn Marte vil 

gå før OL i Beijing (fra 4. februar 2022). Men hun 

skal garantert gå verdenscupavslutningen i 

Holmenkollen. Kanskje kommer hun til Oslo som 

nybakt olympisk mester? 

Vi har sikret oss 50 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 skiskytterarena.  

Vi satser på topp stemning!   

 

Marte Olsbu Røiseland 
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Booking: 37 93 15 15 eller post@touring.no 

Turens innhold: TURPRIS 
3 dager: fra kr 4.390,- per person 
 

Avreisedato: fredag 18. mars 2022  

Retur: søndag 20. mars 2022 
 

Turprisen inkluderer: 

 Reise i helturistbuss t/r Oslo 

 Velorienterte reiseledere 

 Inngangsbilletter til Holmenkollen 

 2 hotellovernattinger i delt dobbeltrom 

 2 hotellfrokoster 

 Én felles middag 

 Alle veiavgifter og bompenger 

 
Tillegg for enkeltrom kr 600,-. 

Evt andre tillegg. 
 

Forbehold om endringer som følge av forhold 
utenfor vår kontroll! 

BLI MED PÅ STEMNINGEN I HOLMENKOLLEN! 

Vi har sikret oss 50 billetter til arrangementet, og 

setter opp busstur fra Rogaland og østover.  

Sturla Holm Lægreid var sist vinters store, skiskytter-

overraskelse - med blant annet fire VM-gull i Pokljuka, 

derav to individuelle. I verdenscupen sammenlagt ble 

han kun slått på målstreken av Johannes Thingnes Bø. 

På kvinnesiden var Tiril Eckhoff nærmest umulig å  

gjøre noe med. 13 verdenscupseirer og ytterligere fire 

pallplasseringer, inkludert fire VM-gull, et sølv og en 

bronse, «rasket» hun med seg! 

Vår egen Marte Olsbu Røiseland vant i den fantastiske 

2019/20-sesongen fem gull og to bronsemedaljer i VM i 

Anterselva. Hun tok altså medalje på samtlige øvelser! 

Det eneste Marte mangler i sin rikholdige premiesam-

ling er det store sammenlagt-troféet i verdenscupen. 

Ingenting hadde vært mer morsomt enn om hun vant 

det i Holmenkollen neste år med masse sørlendinger på 

tribunen! 

Ta kontakt for påmelding! 

Programmet i Holmenkollen 17. - 20. mars 2022:  

Torsdag 17. mars: Kl 15.45 Sprint kvinner 

Fredag 18. mars: Kl 15.45 Sprint herrer  

Lørdag 19. mars: Kl 12.50 Jaktstart kvinner 

 Kl 15.00 Jaktstart herrer 

Søndag 20. mars: Kl 12.50 Fellesstart kvinner 

 Kl 15.00 Fellesstart herrer 
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