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Youth Olympic Games – IOCs storsatsning

• Bringe OL tilbake til røttene

• Aktualisere OL for en ny generasjon

• Sport, kultur og læring på OL-programmet

• OL vi allerede har fått



Hva er #Lillehammer2016?

15 idretter

70 gullmedaljer – flere i 

nye konkurranser

Ikke bare prestasjoner–

også læring

Sport, kultur og 

utdanning

12.-21. februar 2016

~12.000 akkrediterte 

gjesterAlle utøverene bor landsbyen 

i 10 dagar

Lillehammer, Hamar, 

Gjøvik og Øyer

Olympisk arv

Eksisterende anlegg

De 1100 beste utøverne  

i verden mellom 15-18 

år

Et steg på vegen – ikke et 

endelig mål 



Sport: Olympiske idretter med noe nytt

• Langrennscross i 2016
• Nordic Team Relay (hopp, kombinert og langrenn)
• Ferdighetskonkurranser i ishockey 
• Curling med gutter og jenter på samme lag
• Lagkonkurranse aking
• Lagkonkurranse parallell slalåm 
• Fellesstart skøyter
• Kortbaneløp med lag fra ulike nasjoner
• Monobob

SKISKYTING

BOB / 
SKELETON

CURLING

ISHOCKEY

AKING
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SOSIAL 
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SOSIALT 
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HELSE OG 
LIVSTIL

KOMMUNIKASJON 
OG DIGITALE 

MEDIA

• Go beyond. Create tomorrow.

• De Olympiske verdiene:
Tilstrebe å gjøre sitt beste
Vise Respekt
Feire Vennskap

• Engasjere
• Legacy
• Ca 70 nasjoner representert

Kultur og læring – lære og dele



En OL-dag i 2016…

SPORT LÆRING KULTUR



Compact games in venues reused from 1994

70 min

20 min

8





AV, FOR og MED UNGE





Unge grenledere!



Games Budget
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Pål Gordon Nilsen,
Kommunikasjonssjef Lillehammer 2016



2600 rom, 6200 senger, 
26000 gjestedøgn på10 dager:



11000 måltider om dagen til akkrediterte:



YOG-Transport

177 000 passasjerturer
10 dager
4 kommuner
2 Fylker



Vår olympiske arv

Utgjøre en forskjell i livet til deltakerne

Støtte opp om 10-årsplanen til norsk idrett:

nye trenere, ledere, frivillige og utøvere

Gi regionen fornyet entusiasme og

kompetanse

Bidra til etableringen av

Lillehammer Olympic Legacy Centre
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Lillehammer Legacy Forum Project

• A new and different international forum, a meeting 
place for people and organisations that are interested 
in improving their professional skills in their work with 
young athletes, sharing their knowledge and 
experiences, build sustainable networks and offer 
support to a long lasting international Olympic legacy. 

• This forum is being developed in conjunction with the 
Lillehammer 2016 Legacy Centre project.

• The first edition will take place on the “one year to go” 
for Lillehammer 2016.



Olympic Solidarity



Sarajevo 2017

• Sarajevo is hosting the European Youth

Olympic Festival in 2017

• Lillehammer is sharing their experiences from 

organising theYouth Olympic Games with

Sarajevo

• Lillehammer is taking the inititive of creating

an internationalYOG legacy from one host 

city to the next





• 10 fantastiske dager av, for og med unge

• Verdens beste unge innen sin idrett kommer

– Du vil se den neste Helge Svendsen, Aksel Lund Svindal 

og Wayne Gretzky på Lillehammer

• 2200 frivillige – de fleste unge

• Stab på ca. 80 personer

• Internasjonale gjester

• Lisensprodukter/kolleksjoner

• Stor satsning på sosiale medier

– Konkurranser og events

• Morgendagens kunder

• Utarbeide konsepter sammen

Tilbyr langt mer enn lua til Haakon

RÅ & YDMYK

LEKEN & MÅLRETTA



GO BEYOND

CREATE TOMORROW


