Daniel Høglund, Ole Erevik, Kaja Snare, Gunnar Pettersen, Karoline Dyhre-Breivang og Ørjan Bjørnstad gir deg håndball-VM på
NENT Group sine flater. FOTO: NENT Group/Rune Bendiksen
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Slik ser du håndball-VM på TV3 og
Viaplay
Lørdag 30. november skal håndballjentene på banen for første gang under
håndball-VM i Japan. Med TV3 og Viaplay går du ikke glipp av en eneste
kamp i mesterskapet.
De norske håndballstjernene skal i aksjon allerede på åpningsdagen i
håndball-VM, når de møter Cuba i Kumamoto. Thorir Hergeirssons utvalgte
kvinner spiller i gruppe A, og skal også møte Slovenia, Serbia, Angola og

Nederland i gruppespillet.
Håndballekspert Karoline Dyhre-Breivang er klar til å gyve løs på sitt andre
mesterskap for NENT Group.
- Jeg gleder meg veldig til å følge VM tett fra sidelinjen. Selv med flere
etablerte spillere utilgjengelig, har Norge et veldig spennende lag. Får vi det
beste ut av mannskapet er Norge absolutt et av lagene som skal kjempe om
de aller beste plasseringene, sier Dyhre-Breivang.
Den tidligere landslagsspilleren skal sammen med Ole Erevik og
programleder Ørjan Bjørnstad stå for studiosendingene i Japan.
Norges kamper kommenteres av Daniel Høglund og Gunnar Pettersen.
- Det oser håndballkunnskap og lidenskap for sporten i teamet vi sender til
Japan for å dekke VM. Her er det massevis av erfaring, entusiasme og humør
og seerne kan glede seg stort til å følge mesterskapet på TV3 og Viaplay, sier
redaksjonssjef Sjur Molven.
- Det er et spennende mesterskap vi har foran oss, og vi gleder oss til å følge
de norske håndballjentene på nært hold. Vi sender et sterkt produksjonsteam
til Japan med 23 av våre fremste medarbeidere for å sørge for at vi kan gi
seerne de beste historiene og den beste mulige opplevelsen fra mesterskapet
på alle våre plattformer. NENT kommer til å være med hele veien til det vi så
klart håper vil bli et gull, sier Cecilia Gave, VP Sport, NENT.
Samtlige av mesterskapets kamper vises på Viaplay. Se liste med hele
sendeskjemaet her.
Slik ser du Norges kamper i gruppespillet:
Dato

Kamp

Studio Kampstart Kanal

30/11 Norge-Cuba

11.30

12.30

TV3/Viaplay

2/12

Slovenia-Norge

11.30

12.30

TV3/Viaplay

3/12

Norge-Serbia

11.30

12.30

TV3/Viaplay

5/12

Norge-Angola

11.30

12.30

TV3/Viaplay

6/12

Nederland-Norge 11.30

12.30

TV3/Viaplay

Nordic Entertainment Group (NENT Group) er Nordens ledende
underholdningsleverandør. Vi underholder millioner av mennesker hver dag med
våre strømmetjenester, TV-kanaler og radiostasjoner, og våre
produksjonsselskaper skaper nytt og spennende innhold for medieselskaper i hele
verden. Vi gjør livet mer underholdende ved å tilby de beste og mest varierte
opplevelsene – fra direktesendt radio og sport, til filmer, serier, musikk og
egenproduserte programmer. NENT Group har hovedkontor i Stockholm, og er
notert på Nasdaq Stockholm ('NENT A' og 'NENT B').
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