


Ta med korpset - bli med på folkefesten! 
Den 3.-13. mars 2016 arrangeres VM i skiskyting i Holmenkollen. Det blir fartsfylte og 
nervepirrende konkurranser i Holmenkollen. Idrettsfesten fortsetter i Oslo sentrum 
med medaljeseremoni og underholdning på kveldstid. 
 
Skiskytter VM 2016 AS inviterer deg og ditt korps til å bli med å skape folkefest 
under VM i skiskyting i Holmenkollen mars 2016. Idrettsbevegelsen og Norges 
Musikkorps Forbund representerer to av de største frivillige organisasjonene her til 
lands. Og sammen kan vi levere en VM-opplevelse som publikum sent vil 
glemme.  
 
Bli med og vis det internasjonale publikum at Norge kan levere korpsinnslag i 
verdensklasse og få samtidig med deg VM på hjemmebane!  



Litt om skiskytter-VM 2016 



11 DAGER  
 

45 NASJONER 
 

400 UTØVERE 
 

450 MEDIER 
 

1200 FRIVILLIGE 
 

200 000 i KOLLEN 
 

500 000 i SPIKERSUPPA 

 



Idrettsfesten 
fortsetter i sentrum 
 
Festivalområdet med 
storskjermer som følger 
utøveren på vei til 
medaljeseremoni, samt 
filmshow fra dagens 
konkurranse i Kollen.  
 
Konserter, spennende 
artister og kulturprogram 

 



Konkurranseprogram 
 

Torsdag 3. mars  Mixed stafett 15.30 

Lørdag 5. mars  Sprint menn 11.30 

  Sprint kvinner 14.30 

Søndag 6. mars  Jaktstart menn 13.30 

  Jaktstart kvinner 15.45 

Onsdag 9. mars  Normaldistanse 15 km kvinner 15.30 

Torsdag 10. mars  Normaldistanse 20 km menn 15.30 

Fredag 11.mars  Stafett  kvinner 15.30 

Lørdag 12. mars  Stafett menn 15.30 

Søndag 13. mars  Fellesstart kvinner 13.00 

  Fellesstart menn 16.00 



Bunntekst 



«Alle snakker korps» 

Vi søker: 
-  Korpsunderholdning på flere steder i 

VM-arenaen 
-  Korpsunderholdning til/fra t-

banestopp Holmenkollen 

-  Korpsunderholdning i VM-gaten nær 
publikumsteltet 

-  Skolekorps til vårt familieområde i 
arenaen 

 
-  NB. Oslo2016 begrenser deltakelsen 

til maks 3 korps per dag. 

Vi tilbyr: 
-  En unik møteplass for korpsene 
-  Muligheten for å profilere ditt korps 

foran et stort publikum 
-  Tilgang til VM-arenaen 
-  Kjøretillatelse til arena for korpset 
-  Muligheten til å oppleve 

skiskytterstjernene på nært hold  



Tar dere utfordringen?  
 
Meld deres interesse til : 
Daglig leder av NMF Øst innen 5.Desember 2015 
Thor Olav Fjellhøi: thorolav@musikkorps.no / +47 900 72 602 
 



FØL NERVEN – SPRE GLØDEN – DEL DRAMAET!


