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Para Ski- og Snowboard VM 2021 
 

 
Bakgrunn  
 
Norges Skiforbund (NSF) er av International Paralympic Committee (IPC) forespurt om å 
avholde et samlet VM for idrettene alpint, langrenn, skiskyting og snowboard. WPA 
(Alpin), WPN (Nordisk) og WPS (Snowboard). I praksis speiler dette programmet for ski- 
og snowboarddelen fra Paralympics. Konkurranseperioden vil strekke seg over 10 dager.  
IPC innehar også rollen som internasjonalt særforbund for ski og snowboard, og det er i 
egenskap av denne at IPC har kontaktet NSF med anmodning om gjennomføring av 
mesterskapet. Det er første gang man arrangerer et felles Verdensmesterskap for disse 
vinteridrettene, og NSF har signert intensjonsavtale om gjennomføring av arrangementet. 
I dette er det naturlig for NSF å samhandle med relevante særforbund, samt NIF for 
planlegging og gjennomføring. Norges Skiskytterforbund og Norges Snowboardforbund 
har gitt sin formelle støtte gjennom styrevedtak.  
 
Arrangementet vil foregå på Lillehammer i 2021 med Lillehammer Skifestival AS (LS) som 
teknisk arrangør. Perioden 4. -15.  februar 2021 er utpekt som aktuell 
arrangementsperiode. Estimert antall akkrediterte er 750 (totalt for utøvere, ledsagere 
og trenere). 
 
Som for andre VM-tildelinger, følger det også her med en rekke testarrangement i 
forkant, samt også ønsker om gjennomføring av World Cup i etterkant. Til sammen vil 
dette utgjøre 30 konkurransedager før og etter selve VM-arrangementet.  Inkludert selve 
VM-arrangementet dreier det seg om totalt 40 konkurransedager i perioden 2019-2022. 
Det er derfor en helhetlig og svært omfattende konkurranseplan som NSF sammen med 
øvrige forbund tar stilling til.  
Man vil så langt det er hensiktsmessig innrette arrangementet etter modell som ble fulgt 
for Ungdoms-OL der lokale klubber utgjorde kjernen i arenastab for de ulike idrettene, 
dog med en nedskalert versjon. Rekruttering av nye frivillige som også får trening i 



 

spesifikke forhold som gjelder et paramesterskap er en ønsket og nødvendig merverdi. 
For VM påregner man et frivilligbehov på ca. 400. 
 
Ut fra rådende infrastruktur på anleggssiden og kompetanse utpeker Lillehammer seg 
som et naturlig arrangementssted. Dette etter at øvrige lokasjoner er vurdert. Ikke 
unaturlig er det denne regionen som er best rigget til et VM for alle snøidretter.  
 
Ventelig vil Lillehammer også gi arrangementet et ønsket bakteppe av flott og ekte vinter 
som tilfellet er første halvdel av februar. 
  
Mål og formål 
 
Det er mange gode grunner for at et første samlet VM for de nevnte idretter skal foregå 
på norsk snø; 
 

 Gi norsk paraidrett et sportslig løft 
 NSF ønsker å sette en god standard for gjennomføring av et samlet VM der 

anleggssituasjonen i Lillehammerregionen gir muligheten for et kompakt 
arrangement  

 I allianse med øvrige særforbund og NIF er målet å sørge for et førsteklasses 
sportslig arrangement  

 Norsk idrett vil sammen med IPC styrke de nordiske skigrenene som en del av 
verdens parasport.  

 Norsk idrett vil fremvise inkludering som en verdi som omsettes i praksis 
 «Suksessen» den norske idrettsmodellen skal favne alle 
 God gjenbruk av anlegg  
 Utvikling av arrangørkompetanse for paraidretter 
 Bidra til økt interesse fra norsk næringsliv  

 
 
Organisering og avtaler: 
 
NSF ved prosjektleder og arrangementsavdeling har nedsatt en arbeidsgruppe bestående 
av representanter fra nasjonale forbund, Lillehammer Skifestival og IPC. Dette vil utgjøre 
kjernen i «Local Organising Committee» (LOC).  Videre vil man også innlede samarbeid 
med regionens arrangementsselskap for alpine grener, HafjellKvitfjell Alpin. De ulike 
særforbund vil bistå med teknisk kompetanse og besørge involvering fra sine ulike 
forvaltnings- og aktivitetsnivå. 
 
De aktuelle særforbund og NIF ved Generalsekretærer vil konstituere og utgjøre 
hovedkomiteen.   Her vil man også vurdere å innlemme øvrige partnere i prosjektet. 
Leder av LOC vil ha møterett i Hovedkomite.  
 



 

Figuren under viser organisering slik eksisterende prosjektgruppe foreslår. 
 
 
 
 
Organisasjon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avtaler 
 
 
Partene i Hovedkomiteen vil inngå en samarbeidsavtale. 
NSF signerte i juli 2018 intensjonsavtale med IPC for hele arrangementsporteføljen. I det 
videre vil man også inngå enkeltstående arrangementsavtaler for VM og øvrige 
arrangementer i for- og etterkant (Europa Cup og World Cup). Hovedkomite ved NSF som 
juridisk enhet vil inngå arrangementsavtale med Local Organiser. 
 
 
 



 

Aktivitet 
 
Et samlet VM fordrer en rekke testøvelser i forkant samt også World cup i påfølgende år. 
Tabellen under viser hvilke arrangementer og tidspunkt som er foreslått som forberedelse 
til et større mesterskap. 
(utdrag fra IPC konkurransekalender) 
 
          
 
 
            World Para Alpine and Snowboard Events before and after World Championship 
 
Season Event  Date Location 
2019-2020 2020 World Para Alpine Skiing 

Europa Cup Finals & 2020 World 
Para Snowboard Continental Cup 
Finals 

February/March 
2020 

Lillehammer/Hafjell 

2021-2022 2020 World Para Alpine Skiing 
Europa Cup Finals & 2020 World 
Para Snowboard Continental Cup 
Finals 

TBD 2022 Lillehammer/Hafjell 

 
 
 

World Para Nordic Skiing Events before and after World Championship 
 

Season Event  Date Location 
2019-2020 2019 World Para Nordic Skiing 

World Cup 
December 2019 Lillehammer/ 

Birkebeinerstadion 

2022-2023 2023 World Para Nordic Skiing 
World Cup 

TBD 2022/2023 Lillehammer/ 
Birkebeinerstadion 

 
 
 
 
                                  
 
 
                             
 



 

                                  World Championship: 
 
World Para Alpine Skiing, World Para Snowboard & World Para Nordic Skiing  
Joint Events 
 
 
Season Event  Date Location 
2020-2021 2021 World Para Alpine Skiing 

Championships, 2021 World Para 
Snowboard Championships & 2021 
World Para Nordic Championships  

February 2021 Lillehammer/ 
Hafjell 

                          
                                   Følgende medaljeøvelser vil inngå i programmet: 
 
Alpint Langrenn Skiskyting Snowboard 
Utfor menn og 
kvinner 
Alle klasser 

20 km fri teknikk menn 
Stående/synshemmede 

7,5 km menn 
Sittende 
Stående/synshemmede 

Cross 
menn og kvinner 

Super G menn og 
kvinner 
Alle klasser 

15 km fri teknikk  
kvinner 
Stående/synshemmede 

6 km kvinner 
Sittende 
Stående/synshemmede 

Banked slalom 
menn og kvinner 

Storslalom menn 
og kvinner 
Alle klasser 

15 km menn 
Sittende 
 

12,5 km menn  
Sittende/ 
Stående/synshemmede 

 

Slalom menn og 
kvinner 
Alle klasser 

12 km kvinner 
Sittende 

10 km kvinner 
Sittende 
Stående/synshemmede 

 

 10 km klassisk menn 
Stående/synshemmede 

15 km menn 
Sittende 
Stående/synshemmede 

 

 7,5 km klassisk kvinner  
Stående/synshemmede 

12,5 km kvinner 
Sittende 
Stående/synshemmede 

 

 
 
 

Sprint – alle klasser   

 Mixed Stafett -alle 
klasser 

  

 Åpen stafett – alle 
klasser 

  

 
 



 

Se under for detaljert konkurranseprogram for samlet Para ski-og snowboard VM. 
Utover det nåværende konkurranseprogrammet er det også muligheter for at nye øvelser 
vil komme til. 
 

 
 
 
 
Festivalen 
 
NSF poengterer at når Norge først påtar seg VM-oppgaven, ønsker vi å gi parautøverne 
den rammen de fortjener når det inviteres til skifest. Her er det vinterlige utgangspunktet 
i første halvdel av februar svært godt på Lillehammer. I alle VM-arrangement ligger det en 
forventning om et kulturprogram og sidearrangementer som underholder og belyser 
aktuelle temaer. Dette skal være en vesentlig del av selve konseptet. 
Detaljplanlegging av dette vil naturlig nok tilligge Local Organiser, og nivå på dette 
programmet vil gjenspeile de økonomiske rammefaktorer. 
 
 
TV-overføring 
 
NSF er av den oppfatning at også parautøvere skal ha rettmessig eksponering av sine 
prestasjoner.  
Per i dag er NRK rettighetshaver til NSFs arrangement, og denne avtalen skal reforhandles 
innen 2021. Imidlertid har NSF hatt positiv dialog med NRK om et mulig sendeskjema, gitt 



 

at samarbeidsavtalen med NRK forlenges. Nødvendig infrastruktur med fiberkabler etc. 
for TV-overføring er på plass i de aktuelle anlegg ettersom det jevnlig overføres fra World 
Cup-konkurranser og nasjonale mesterskap. 
 
 
Økonomi 
 
NSF og LS har utarbeidet utkast til budsjett som vil ligge til grunn for det videre arbeidet. 
Dette arbeidet er gjort med utgangspunkt i internasjonale arrangement EC, WC, samt 
arrangement med større innslag av seremonier, festival og kulturelle elementer som 
f.eks. ved YOG. 
I tillegg har man i samarbeid med integreringsavdeling beregnet poster som må spesifikt 
påregnes for para-arrangement. Dette gjelder eksempelvis klassifisering og tilrettelegging 
for funksjonelle transporttjenester. 
Som nevnt i møtet 11.10. 18 med Oppland Fylkeskommune, Øyer Kommune og  
Lillehammer Kommune, vil man måtte påregne ekstern finansiering for å påta seg dette 
omfattende arrangementsløftet for para- skiidretten. Det er utarbeidet budsjett som viser 
en kostnadsside på 22,7 mnok til VM, test arrangementer og påfølgende arrangementer. En stor 
andel av finansieringen er allerede er sikret, men det gjenstår fortsatt å oppnå 100% finansiering. 
NSF arbeider med øvrige særforbund og lokale myndigheter (Oppland Fylkeskommune, 
Lillehammer og Øyer Kommune) om bidrag.  Dersom NSF kommer i mål med disse partene vil 
prosjektet mangle 2 mnok for at inntektene er på plass. 
 
                                 BUDSJETT PARA SKI- OG SNOWBOARD VM 
 
Utgifter (se vedlegg 1 budsjett) Inntekter 
  KUD 15 MNOK 
  IPC   1,7 MNOK 
  SPONSOR   2 MNOK 
  FORBUNDENE 

NSF, NSBF, NSSF 
  2 MNOK 

  OPPLAND FYLKESKOMM.   1 MNOK 
  LILLEHAMMER KOMMUNE   0,5 MNOK 
  ØYER KOMMUNE   0,5 MNOK 
 22, 7  MNOK  22,7 MNOK 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ettersom første testarrangementet er berammet om vel et år, begynner det å haste med 
å få på plass endelig finansiering. NSF anmoder derfor Oppland Fylkeskommune om 
bidrag til arrangementet og;  
 
Søker herved ut fra budsjett vedlagt, Øyer Kommune om nok 500 000 i støtte til samlet 
Verdensmesterskap for Para Ski- og Snowboard samt tilhørende arrangementer i 
Lillehammer og Øyer i perioden 2019-2022. Det presiseres at arrangementstilskuddene 
slik det fremgår i budsjett vil gå til gjennomføring av alle arrangement før og etter VM i 
henhold til aktivitetsplanen over. 
 
Vi håper på videre god dialog som følge av denne anmodningen for å kunne realisere et 
strøkent første samlet VM for alle paraidretter på snø. Administrasjonen vil forelegge 
skistyret en helhetlig oversikt på innhold og økonomi 14. des. 2018, og bør derfor innen 
08. desember være i mål med finansieringssiden. 
 
Ta gjerne kontakt om det er noe i beskrivelsen som er uklart eller dere ønsker utfyllende 
informasjon. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Norges Skiforbund                                                              Norges Skiforbund 
  
Erik Røste                                                                             Ingvild Berg 
 

                                                                                                            
                                                                    
                                                                                                     
                                                                                                
 
 
Vedlegg 1 Budsjett 


