


• Ett av verdens største 
idrettsarrangement

• 16-24.september 2017
• 9 dager, 12 konkurranser
• Stort kulturprogram
• 1.150 utøvere fra mer enn 80 nasjoner
• 7.000 akkrediterte 
• 1.000 presse og media akkrediterte
• 500.000 tilskuere
• 300 millioner TV-seere
• Behov for 1.500-2.000 frivillige
• VM i Norge blir det første siden 2012 

som er lett tilgjengelig for sykkelfansen i 
Europa

UCI Road World Championships









Sykkel-VM 2017 i Bergen
Optimale forutsetninger for en folkefest



Visjon for Sykkel-VM 2017 

Spektakulært, inspirerende 
og populært



Inspirerende Populært



Sykkel-VM 2017

Spektakulært, men med 
særskilte anleggsutfordringer



Norges vakreste idrettsanlegg



Anlegg= offentlige veger og offentlige rom



Sykkel-VM er tilgjengelig for alle



Man kommer tettere på profilene enn i noe 
annet stort idrettsarrangement



Regionen er vertskap for innledning 
og avslutning på mesterskapet



Det blir unike TV-bilder til en hel verden



Som viser det flotteste av kysten



Den andre historien



Gir et bilde på kompleksiteten



Tempo Fellesstart

Spektakulære og publikumsvennlige 
løyper vil gi stor underholdning



Et historisk sykkel-VM  



Hele byen blir publikumsarena



Åpningsshow, seremonier og expo i
hjertet av byen gir fantastiske rammer



Grieghallen – presse og media, 
akkrediteringssenter og hovedkontor



Hospitality



Må utnytte sentrum optimalt



Statsraad Lehmkuhl –
eventyrlig VIP arena



Statsraad Lehmkuhl –
an Unique Experience

After Race Events på 
unike lokasjoner

Foto: Truls J. Løtvedt
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