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Til;  
Fylkesordfører Oppland Fylkeskommune, EvenAleksander  Hagen 
Fylkesrådmann Oppland Fylkeskommune, Rasmus  Olav Vigrestad 
Ordfører Lillehammer Kommune, Espen Granberg Johnsen 
Rådmann Lillehammer Kommune, Tord Buer Olsen 
Ordfører Øyer Kommune,  Brit Kramprud Lundgård 
Rådmann Øyer Kommune, Ådne Bakke 
  
  
Norges Skiforbund  (NSF) er av International Paralympic Organization  (IPC) forespurt om å avholde VM for idrettene langrenn, alpint, skiskyting og 
snowboard. I praksis speiler dette programmet for  ski- og snowboarddelen fra Paralympics. Antall  deltakere og støtteapparat vil utgjøre ca 800. 
Det er første gang det vil avholdes et samlet VM for disse snøidrettene, og NSF anser det som en god mulighet til å bidra til å styrke paraidrettens posisjon  i 
Norge,  samt tre tydelig inn på denne arrangementskalenderen. 
  
I dette er det naturlig for NSF å samhandle med relevante særforbund og  NIF for planlegging og gjennomføring. Arrangementet vil potensielt foregå på 
Lillehammer/Hafjell i 2021 og NSF ser det som naturlig å engasjere   Lillehammer Skifestival  (LS) som teknisk arrangør.  LS vil knytte til seg lokale klubber  for 
utførelse. Innledende møter med nevnte særforbund, NIF og LS er avholdt i løpet av vår og sommer 2018. 



  
Under OL i Pyeongchang informerte Skipresident Erik Røste Kulturminister om de foreløpige planene om Para SKI VM. Videre ble Stortingets Familie- og 
kulturkomite gitt en orientering i forbindelse med besøk på Lillehammer 13.03.18. NSF har også orientert Kulturdepartementet om planene med påfølgende 
søknad om økonomisk bidrag. Kulturdepartementet har signalisert økonomisk støtte til arrangementet. 
Med henvisning til disse samtalene ønsker NSF å anmode administrativ og politisk ledelse i Lillehammer og Øyer Kommune, samt Oppland 
Fylkeskommune  om et møte for å gi en mer detaljert framstilling av planene, og diskutere kommunenes/fylkeskommunens  rolle i dette. Fra NSF stiller 
Skipresident Erik Røste, Leder arrangementsavd. Terje Lund og undertegnede. 
  
Aktuelle datoer er: 1. eller 11. oktober. Vennligst meld fra hva som passer best. 
  
  
Med vennlig hilsen/Kind regards 
  
Marit Gjerland 
Anleggsrådgiver/Construction consultant 
  
Mob/Phone: +47 976 75 764 
marit.gjerland@skiforbundet.no 
  
Norges Skiforbund 
www.skiforbundet.no 
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