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Hei! 

Ola Keul

Ansatt i Skiforbundet som prosjektleder for 
VM i snøsport for parautøvere

Hobby: Styreleder i Brettforbundet





80   400
dager igjen.



Historiens første felles 
verdensmesterskap i snøsport

Lillehammer/Hafjell 
8. til 23. januar 2022

Langrenn, skiskyting, alpint og snowboard

Skiforbundet arrangerer, i samarbeid med Brettforbundet, 
Skiskytterforbundet, Lillehammer Olympiapark AS og 

Hafjell-Kvitfjell Alpin AS



Innhold:
Sport
Kultur

Faglig utvikling



1. 
Gi tilbake til para-

idretten og etterlate 
varig verdi

VM-målene:
2. 

«The best para snow
sports championships

ever»

3. 
Skape nye helter 

og forbilder
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Lokalt engasjement og kompetanse er 
fundamentet

for et vellykket mesterskap og varig verdi



VM-venn♡
VM-involvering for organisasjoner og næringsliv i 

Lillehammer og omegn



VM-venn♡ skal involvere lokalt 
nærings- og organisasjonsliv 

ved å legge til rette for 
lavterskels VM-aktivering for alle



Like muligheter 
til å prestere!

Presenting Partner VM 2021



VI-hus
Skaper varig verdi for paraidretten. 



Konsept
VI-hus er permanente flerbruksbygg i 
eksisterende idrettsarenaer tilpasset 

parautøveres behov. 

VM-budsjettet, som andre 
arrangementsbudsjetter, går i stor grad 

til gjennomføring.

Med VI-hus skapes også varige, materiell 
verdi og aktivitet i bredde og topp.



Enestående prestasjoner.
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