
 

Vedlegg 1 Goder til Lokaleklubber ved deltagelse WCH 2022, Hafjell. 

 

Bilde av: Jesper Saltvik Pedersen, sittski-utøver. 

Fra 10.-23. januar 2022 gjester vi verdens 100 beste Para alpinister i Hafjell, teknisk arrangør er 

Hafjell-Kvitfjell Alpint AS i samarbeid med lokale klubber.  

For å kunne arrangere et verdig mesterskap for verdens beste Para-utøvere trenger vi Funksjonærer 

fra de lokale klubbene. Vi håper din klubb har medlemmer som synes det er spennende å være med 

på denne idrettsfesten i januar?  

Hafjell Alpinsenter er et nasjonalanlegg for alpint og et naturlig sted å arrangere større mesterskap i 

Norge. Det er viktig at vi som lokale klubber tar ansvar og bidrar med vår kompetanse for å støtte 

opp under disse viktige arrangementene som kommer til vår region. Det er også en måte for 

klubbene å øke sin arrangementserfaring og gir motivasjon og inspirasjon til egne arrangement.  

Alpinistene konkurrere i disiplinene; utfor, Super-G, Super-kombinasjon, Stor slalåm, Slalåm og 

Parallell. Para alpinister konkurrerer i 3 ulike klasser: Synshemning, Stående og sittende. 

Som lokal klubbfrivillig kan vi som arrangør tilby disse godene for deltagelse på Para World 

Championship (WCH) januar 2022.  

Hva tilbyr arrangør til klubbfunksjonærer: 

Arrangør tilbyr gunstige godtgjørelser for klubber og funksjonærer: 

• Arrangør betaler inntil 500 kr til klubb for hver dugnadsvakt under Para VM perioden. Dette 

er 300 kr mindre enn i fjor. Til gjengjeld vil vi ha gleden av å kunne benytte vårt nye 

«klubbhus» i Hafjell i hverdagen og til våre arrangementer. Dette vil være en sosial møteplass 

i treningshverdagen og forenkle gjennomføring og heve standarden på våre arrangement, 

bygget står ferdig desember 2021. 

• Arrangør tilbyr gratisheiskort for de som kan stille totalt 9 dager (6 dager Para-VM + 3 dager 

klubbarrangement). Som funksjonær kan du også være med 6 dager (4 dager Para-VM + 2 



 

dager klubbarrangement) og kjøpe rabattert heiskort for 1 500 kr. Det er en begrensning på 

antall, så det lønner seg å være tidlig ute for å være sikret kort før sesongen. 

 

• Arrangør tilbyr funksjonærbekledning av merket Craft til de som er med i 

gjennomføringsperioden minimum 4 dager. 

 

• Arrangør vil også komme med andre gunstige goder fra våre samarbeidspartnere i forkant av 

mesterskapet. Det vil også være god opplæring i din rolle, for at du skal føle deg trygg og klar 

til å utfylle den oppgaven du er satt til på en tilfredsstillende måte og i trå med 

arrangementets målsettinger.  

Vi organiserer dugnadene via funksjonærsystemet Rubic se hoved skriv for påmeldingslenken. Vi 

håper med dette at din klubb synes dette er gode betingelser for å være med som klubbfunksjonær 

på Para WCH januar 2022. Viktig at du skriver inn din klubb på klubbtilhørighet, når du melder deg 

på. 

 

Bli med å løfte para-vinteridrett opp og fram, gjennom å arrangere tidenes WCH januar 2022! 

 


