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OL og VM i skiskyting forteller om alle verdensmesterskap og alle olympiske mesterskap i skiskyting, fra
starten i Saalfelden i 1958 og til og med VM i Oslo i 2016. Forfatteren presenterer resultater og historier fra
alle VM- og OL-øvelsene i denne fantastiske idrettsgrenen. Beretningene veksler mellom toppidrettens drama
og alvor, og humoristiske detaljer av mer anekdotisk karakter.
Et innledende kapittel er viet til skiskytingens forløper: de internasjonale militære patruljeløpene som ble
arrangert i tilknytning til de første vinterolympiske lekene. Patruljeløpene ble arrangert for siste gang under
OL i 1948. Ti år senere ble det første verdensmesterskapet i skiskyting arrangert. Siden har de store
internasjonale mesterskapene blitt arrangert hvert år. Fra å være anonyme mesterskap i skyggen av andre store
vinterarrangementer, er denne idretten i dag blitt en internasjonal publikumssuksess.
OL og VM i skiskyting i skiskyting er den første samlede historien om de internasjonale mesterskapene i
denne idrettsgrenen.
Motgangen var nær ved å ta knekken på Synnøve Solemdals (27) lyst til å fortsette som skiskytter. Nå gleder
hun seg til OL i Pyeongchang. Siste nytt Teamavtale. Til informasjon: Det vil komme en revidert versjon på
avtalemal for kommersielle team over sommeren. Avtalemalen legges ut på www.skiskyting. BRONSE: Ole
Einar Bjørndalen sikret bronse under VM-jaktstarten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Vis mer OL-fokus.

Etter OL i Sør-Korea neste år, setter. Politiattester. I henhold til vedtak i Norges idrettsforbund skal alle med
et verv i norsk idrett som innebærer nær… Sotsji-OL i bilder Feb 10, 2014 Aksel Lund Svindal fikk æren av å
være flaggbærer for Norge under fredagens åpningsseremoni, etter at Ole Einar Bjørndalen.
Sognsveien 75A1 Ullevål stadion 0840 Oslo Tlf: +47 21 02 90 00 nssf@skiskyting.no. Ved å bruke dette
nettstedet godtar du at informasjonskapsler (cookies) brukes. ANALYSE: Juventus og Real Madrid har
tilnærmet komplette lag. Årets finale i Champions League har de fleste forutsetninger for å bli den perfekte
kamp. Da fleste trodde planene om et vinter-OL i Norge var skrinlagt etter Høyres nei til Oslo 2022 tidligere i
høst. Det trodde også Gerhard Heiberg inntil. Du bruker en eldre versjon av nettleseren Internet Explorer. For
å få en best mulig opplevelse av våre nettsider, anbefaler vi at du henter nyeste versjon av.
Er du på utkikk etter en pins fra OL på Lillehammer eller bare en olympisk pins? Finner du dette hos oss på
QXL.no. Vi kan også tilby pinser fra VM, og diverse.

