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Skap historie og spe på klubbkassa!  
Vi ønsker dere velkommen til å være med å skape «The best Para Snow Sports 

Championships ever». Vi kan tilby dere et økonomisk bidrag til «klubbkassa», en klespakke 

av høy kvalitet, økt kompetanse innen arrangement og et supert samhold og fellesskap.  

 

Til VM i snøsport for parautøvere, som holdes på Lillehammer og Hafjell i januar 2022, 

samles for første gang verdens beste innen alpint, langrenn, skiskyting og snowboard til et 

felles verdensmesterskap. VM skal gi varig verdi, skaper nye idrettshelter og muliggjøre 

prestasjoner i ypperste verdensklasse for verdens beste parautøvere. 

 

 VM er tildelt Norge av Den internasjonale paralympiske komiteen (IPS), og er det største 

idrettsarrangementet for parautøvere siden Paralympics i 1994. Budsjettet er 27 millioner, 

finansiert av Kulturdepartementet og Stiftelsen VI, sammen med Lillehammer og Øyer 

kommuner og fylkeskommunen.  

 

Norges Skiforbund har prosjektansvaret for mesterskapet, og samarbeider tett med Norges 

Skiskytterforbund og Norges Brettforbund. Det er de to lokale arrangørselskapene 

Lillehammer Olympiapark AS og Hafjell-Kvitfjell Alpin AS som vil være tekniske arrangører av 

VM-konkurransene.  

 

Nå trenger vi deres hjelp til å invitere alle de totalt 700 funksjonærene og frivillige vi er helt 

avhengige av for å gjennomføre mesterskapet! 
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Konkurransene 
I perioden 12. – 23. januar konkurrerer verdens beste parautøvere innen alpint, snowboard, 

langrenn og skiskyting. I Hafjell skal det gjennomføres snowboard og alpint. Øvelsene i 

snowboard er dual banked slalom og snowboard cross. I alpint skal alle øvelser kjøres: Utfor, 

Super G, Super-kombinasjon, SSL, SL og parallell slalåm. På Birkebeinerstadion skal det 

gjennomføres konkurranser i langrenn og skiskyting.  Under finner du et foreløpig program. 

Vær obs på at det kan bli endringer fra dette programmet. I tillegg til konkurransene vil det 

være seremonier og konserter i sentrum.  

Program Hafjell 
Øvelse Dag 

Downhill, trening 10. 11 og 12.01 

Downhill 13.01 

Super G 15.01 

Superkombinert 16.01 

Storslalåm, menn 19.01 

Storslalåm, kvinner 20.01 

Slalåm, men 21.01 

Slalåm, kvinner 22.01 

Parallell slalåm 23.01 

 Program langrenn 

 
 
 
 
 

 

 

Program skiskyting 
 
 
 

Øvelse Dag 

Dual banked slalom, trening 12.01 

Dual banked slalom, kvalifisering 13.01 

Duel banked slalom, finaler 14.01 

Snowboard cross, inspeksjon 17.01 

Snowboard cross, trening 18.01 

Snowboard cross, trening 19.01 

Snowboard cross, kvalifisering 20.01 

Snowboard cross, finaler 21.01 

Team event, finaler 22.01 

Øvelse Dag 

Offisiell trening 12.01 

Kort distanse 13.01 

Offisiell trening 17.01 

Sprint 18.01 

Offisiell trening 19.01 

Langdistanse 20.01 

Offisiell trening 22.01 

Stafett 21.01 

Øvelse Dag 

Offisiell trening 14.01 

6 km 15.01 

10 km 16.01 

Offisiell trening 21.01 

12,5 km 22.01 
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Gjennomføring 
For å gjennomføre mesterskapet med en varighet på 14 dager inkludert treningsdager, 

trenger vi mange hender. Vi estimerer at vi trenger ca. 700 funksjonærer, og vi ønsker å 

inkludere en større del av samfunnet til å ta del i dette arrangementet. Vi ønsker å gi lag og 

foreninger bredere kunnskap innenfor arrangement, og vi ønsker å bidra ved å støtte 

økonomisk. Vi vet at mange har god erfaring fra arrangement fra før, og vi er avhengige av 

deres kompetanse for å arrangere konkurransene i Lillehammerregionen. På samme måte 

som vi tar samfunnsansvar ved å støtte klubber og foreninger økonomisk, mener vi at dere 

tar et samfunnsansvar ved å støtte opp og tilrettelegge for større arrangement i regionen. En 

ringvirkning vi håper å bidra til er at Hafjell og Lillehammer utvikles som destinasjon – noe 

som vil være positivt for de lokale idrettsforeningene og deres samarbeidspartnere.  

 

 
 

For å få best mulig kontinuitet i arbeidet under VM, ønsker vi at alle som skal jobbe har 

minimum fire vakter. De fleste vaktene vil vare ca. 7,5 timer. Det kan være noen som varer 

lengre, og noen kortere. Alle som jobber (minimum fire dager) får et eget frivilligantrekk av 

høy kvalitet som dere skal bruke når dere jobber. Antrekket får dere til odel og eie. Alle får 

et måltid når dere er på jobb, og det vil være varmetelt på arenaene hvor dere finner kaffe, 

te og snacks hele dagen. For de som jobber i Hafjell vil dere få heiskort når dere kommer på 

jobb slik at dere kommer dere rundt i anlegget. Det er begrenset med parkering på 

arenaene, og vi anbefaler alle å reise kollektivt for å komme dere til jobb. Det blir satt opp 

ekstra busser i forbindelse med arrangementet. På kveldstid vil det også være egen VM-kro i 

sentrum hvor funksjonærer, stab og andre kan samles for å knytte vennskap og nettverk 

over en matbit til rabatterte priser.  

Vi jobber tett sammen med de to arrangørselskapene Hafjell-Kvitfjell Alpin og Lillehammer 

Olympiapark. Det er disse som har funksjonæransvaret på de to arenaene, og de vil følge 

opp funksjonærene før og under avvikling. Kontaktpersonen for Olympiaparken er Rianne 

Vaagland, og for Hafjell er det Jan-Erik Fossheim og Marie Solhaug.  
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Påmelding 
Vi trenger oversikt over alle funksjonærer, og alle må registreres i Rubic. Mange har brukt 

dette systemet før, men noen er kanskje nye i det. Om dere har spørsmål angående 

påmeldingen er det bare å kontakte oss, så skal vi veilede dere så godt vi kan. Nytt i år er at 

det utvikles en app som gjør informasjonsflyten mellom funksjonærer og stab enklere og 

mer dynamisk. Om det er enkeltpersoner som melder seg på, kan de gjøre det via denne 

linken: https://app.rubic.no/Public/Projects/378. Her legger du inn navnet på ditt 

lag/forening slik at dugnadsbidraget blir utbetalt til riktig lag/forening. Har du et helt lag som 

vil bidra er dette helt supert! Send oss en liste i Excel med navn, alder, dager dere kan jobbe 

og hvilket område/arena dere vil bidra, så finner vi egnet område sammen. Vær obs på at vi 

har et maks antall funksjonærer på hvert område, så om dere har et spesifikt område dere 

ønsker å jobbe vil det lønne seg å være tidlig ute med påmeldingen.  

 

Oversikt over arbeidsoppgavene, områdene og generell informasjon finner dere på vår 

hjemmeside:  https://lillehammer2021.com/bli-frivillig 

 

 
 

Sportslig hilsen  

Therese Bentsen, frivilligansvarlig 

World Para Snow Sport Championships 

Frivillig@lillehammer2021.no 

 

 

 

Rianne Vaagland, arrangements- og 

frivilligkoordinator 

Lillehammer Olympiapark 

rianne.vaagland@olympiaparken.no 

 

 

Jan-Erik Fossheim, frivilligkoordinator, sport 

Hafjell-Kvitfjell Alpin 

Janerik@trettenhallen.no 

 
 

Marie Solhaug, frivilligkoordinator, service 

Hafjell-Kvitfjell Alpin 

marie@worldcupkvitfjell.no  

 

 
 

https://app.rubic.no/Public/Projects/378
https://lillehammer2021.com/bli-frivillig
mailto:Frivillig@lillehammer2021.no
mailto:rianne.vaagland@olympiaparken.no
mailto:Janerik@trettenhallen.no
mailto:marie@worldcupkvitfjell.no

	Konkurransene
	Program Hafjell
	Program langrenn
	Program skiskyting
	Gjennomføring
	Påmelding
	Sportslig hilsen


