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Vær med og opplev Kollen-stemningen! 

Kommende sesongs verdenscupavslutning i 
skiskyting er igjen lagt til Holmenkollen – verdens 
flotteste skiskytterarena. De norske utøverne 
gjorde en fantastisk 2021/22-sesong, og det er 
ingenting som tilsier at suksessen ikke vil fortsette i 
2023. 

I vinter-OL i Beijing ble Johannes Thingnes Bøe og 
Marte Olsbu Røiseland skiskytterkonge og  
-dronning med henholdsvis fire og tre gullmedaljer. 
Frolandsjenta vant også verdenscupen 
sammenlagt - 134 poeng foran Elvira Öberg  
(957 mot 823 poeng). 

Vi har sikret oss 50 meget gode billetter til de tre 
siste dagene i Holmenkollen. 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 4.890,- per person 
 

Avreisedato: fredag 17. mars 2023  

Retur: søndag 19. mars 2023 
 

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 700,-. 

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.  

Johannes Tingnes Bøe og Marte Olsbu Røiseland ble sist 
vinters to store norske skiskytter-utøvere. Johannes tok 
fire gull under OL i Beijing; to individuelle og to på sta-
fett - Marte tok tre; to individuelle og ett på stafett.  
Johannes vant sprint, fellesstart, 4x7,5 km stafett 
(sammen med Sturla Holm Lægreid, broder Tarjei og 
Vetle Sjåstad Christiansen) og blandet staffet (sammen 
med Marte, Tiril Eckhoff og Tarjei). Martes individuelle 
OL-gull kom på sprint og fellesstart. 

I verdenscupen var Marte suveren, og vant sammenlagt 
124 poeng foran svenske Elvira Öberg, 957 mot 823 po-
eng. Det store, prestisjetunge WC-trofeet fikk  
Frolandsjenta overrakt i Holmenkollen etter den  
avsluttende sprinten, som Tiril vant. Seieren var Fossum
-løperens 29. i verdenscupen, og hun passerte dermed 
Tora Bergers tidligere rekord på 28. På kvinnenes adels-
kalender har hun kun fire foran seg: Magdalena Fors-
berg (42), Magdalena Neuner (34), Darja Domratsjeva 
(31) og Uschi Disl (30). Kanskje er Tiril enda høyere på 
adelskalenderen etter kommende sesong? 

Marte Olsbu Røiseland har 15 verdenscupseirer - den 
siste tok hun i Ruhpolding 16. januar 2022. Hun har 
imidlertid aldri vunnet verdenscuprenn i Holmenkollen. 
Ingenting hadde derfor vært mer morsomt enn om hun 
vant sitt første foran fullsatte tribuner i Holmenkollen i 
2023. 

Ta kontakt for påmelding! 

Foreløpig program i Holmenkollen 16. - 19. mars 2023:  

Torsdag 16. mars: Kl 15.45 Sprint kvinner 

Fredag 17. mars: Kl 15.45 Sprint herrer  

Lørdag 18. mars: Kl 12.50 Jaktstart kvinner 

 Kl 15.00 Jaktstart herrer 

Søndag 19. mars: Kl 12.50 Fellesstart kvinner 

 Kl 15.00 Fellesstart herrer 
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