
VM i Oslo 2021



Bryte VM Oslo 2021 – Prosess

• UWW og Visit Oslo første kontakt høsten 2016
• NBF i dialog med UWW fra desember 2016
• Åpen søknadsprosess, hvor NBF har dokumentert at Oslo har fasiliteter som 

tilfredsstiller kravene til arrangementet
• Stort ønske fra UWW å tildele mesterskapet til et vestlig land som samtidig har 

god tradisjon med G/R bryting
• Høsten 2018 - Oslo blir tildelt mesterskapet i 2021. NBF takker ja men med 

forbehold.



Bryte VM Oslo 2021

• Pilotprosjekt for NIF og Innovasjon Norge
• Behov for finansiering var kr 15 millioner fra Oslo kommune og kr 10 millioner 

fra staten. Senere bekrefter Oslo kommune også gratis bruk av anlegg til VM 
arrangement.

• Ingen investering i anlegg i bygging nytt anlegg
• Samfunnsøkonomisk nytteverdi kr 78,9 millioner. Tallet ble beregnet av 

Innovasjon Norge
• 33.000 overnattingsdøgn



Bryte VM Oslo 2021

• Mye læring rundt budsjettprosess både i stat og kommune
• Tildeling midler fra Oslo kommune vinter/vår 2019
• Tildeling midler KUD juni 2019
• Forbundsting med endelig beslutning juni 2019



Hva er bryte VM?

• Et VM i bryting i Oslo i 2021 går over 9 dager, Uke 40 2021 (høstferien)
• 3 grener (gresk-romersk herrer og Fristil herrer og kvinner)
• Normalt mer enn 100 deltagende nasjoner
• Ca 1.000 utøvere og 2.000 akkrediterte trenere og ledere
• 3-400 mediefolk og dommere
• Til sammen ca 45.000 tilskuere, hvorav 70-80% er tilreisende til Oslo
• Synlighet 

• 225 timer TV
• Nærmere 200 millioner TV seere
• Mer enn 100 land



VM i bryting som integreringsprosjekt. 

• Bryting er en meget utbredt idrett i sørøst Europa, Tyrkia, Iran, Irak, Syria og 
India. Bryting er derfor en idrett svært mange av flyktningene som har kommet 
til Norge den senere tid kjenner godt. Ser dette igjen på rekrutteringen av 
frivillige og på oppslutning publikum.

• Et VM i Oslo gir oss et stort løft i forhold til å nå ut til disse gruppene med 
mennesker. 



Hva betyr et VM i Oslo for NBF og norsk idrett?

• Rekruttering av utøvere
• Vil bruke VM til å starte og forsterke klubber/miljøer
• Vi får utdannet og motivert mange nye og gamle frivillige. Stor betydning i 

forhold til klubbutvikling
• Sammen med NIF rekruttere og utdanne unge ledere
• Vil være med å skape blest og kjennskap til en verdensidrett også i Norge
• Et eventuelt overskudd går tilbake til breddeutvikling



•COVID!



Hva har vi lært – hva kan vi ønske oss?

• Tett dialog med internasjonalt forbund er viktig
• Vær tydelig og redelig ovenfor lokale og sentrale myndigheter. Tror vi har stått oss bra 

på å ikke være «masete»
• Skulle gjerne sett NIF ta en mer aktiv rolle, spesielt i innledende fase, men også utover 

i prosjektet.
• Innovasjon Norge/KUD/NIF bør jobbe tettere sammen med arrangører. Bryte VM 2021 

har vist at det er mulig også for mindre norske forbund i store verdensidretter å påta 
seg internasjonale arrangement.

• Et slags sentralt arrangementskontor hvor man kan hente ut erfaring og input hadde 
vært særdeles nyttig. Arrangementskontoret til Oslo har vært nyttig, men trenger også 
noe nasjonalt.
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