
KommunikationMålgruppe

Fra Canada forventes mindst 300 deltagere at 
ankomme til VM i form af spillere, ledere, stab,  
medier og tilskuere.

Mange spillere har deres familier med til Dan-
mark. Især spillere fra USA og Canada.

Billetpriserne er meget favorable i håb om at 
ishockey-Danmark vil bakke op om VM-arran-
gementet. Det forventes at lokale borgere vil 
købe billet og se kampene i Herning.

Lav en VM Ishockey menu og kør opslag + 
kampagne på facebook for at ramme de 
udenlandske gæster. Husk det skal stå på 
engelsk. 

Lav evt. et tilbud om en velkomstdrink ved 
fremvisning af VM-billetten. 

Læs mere om VM i Ishockey for kvinder på 
www.iihf.com eller find dem på Facebook og 
Instagram - brug #iihf.

IIHF VM i Ishockey for kvinder 2022 • 25. august - 3. september

De danske ishockeykvinder har for første gang nogensinde hjemme-
bane ved et VM i Top Division, hvor verdens 10 bedste nationer dyster 
om medaljer og kvalifikation til næste sæsons VM. Kampene spilles 
fra 25. august til 4. september.

Herning bliver den ene af to danske værtsbyer. Kvik Hockey Arena i 
Herning bliver hovedarena og lægger is til kampene i den stærkeste 
af de 2 puljer, Gruppe A, samt alle kvartfinaler, semifinaler og finalen. 

Den anden indledende pulje, hvor de danske ishockeykvinder er 
med, spilles i Frederikshavn.

Deltagende lande 
Gruppe A: USA, Canada, Finland, Schweiz, Japan
Gruppe B: Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Danmark, Sverige

• VM i Ishockey for kvinder

• Kampe spilles i Herning og  
Frederikshavn

• Danmark har hjemmebane i 
Frederikshavn

• Finaler spilles i Herning

• Se mere på  
www.iihf.com
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Oplevelsesappen VisitHerning Explore guider områdets 
gæster til udvalgte natur-, historie- og kunstoplevelser og 
gode tilbud, når de vil udforske Herning og Ikast-Brande. 
Læs mere her

Hjælp jeres gæster til flere oplevelser


