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Vil du bidra til VM
i januar 2022?

lillehammer2021.no

Vær med å skap historie!
Vi ønsker deg velkommen til å være med å skape «The best Para Snow
Sports Championships ever». I januar 2022, vil verdens beste parautøvere
innen alpint, langrenn, skiskyting og snowboard for første gang samles til
et felles verdensmesterskap. Til dette trenger vi mange hender, og vil med
dette invitere deg med på laget som frivillig!

Konkurransene arrangeres i perioden 12. – 23. januar.
På Hafjell vil både snowboard og alpint
gjennomføres, og på Birkebeinerstadion vil
det konkurreres i langrenn og skiskyting. I
tillegg til dette vil det være seremonier og
konserter i sentrum.
Som frivillig vil du få en klespakke av
høy kvalitet, økt kompetanse innenfor
arrangement, gode erfaringer som vil være
fordelaktig på CV-en og et supert samhold
og fellesskap. Du får også gratis inngang
som publikum de dagene du ikke jobber! For
å få mest mulig kontinuitet i arbeidet med
å arrangere VM, ønsker vi at alle frivillige
jobber minimum fire vakter. Når du er på

jobb får du et måltid, og det vil være tilgang
til kaffe, te og snacks i varmeteltet på
arenaen gjennom hele dagen. På kveldstid
vil det være egen VM-kro på Nikkers hvor
dere kan samles for å knytte nettverk over
en matbit og drikke til rabatterte priser. Det
vil også være et eget student-arrangement
her under VM.
Er du ivrig til å jobbe mye og gjøre en ekstra
innsats? Vi søker personer til nøkkelroller
både før og under mesterskapet.
Se stillingene her.

Påmelding og informasjon
Meld deg på som frivillig her!
Oversikt over arbeidsoppgavene, områdene og generell informasjon finner dere på vår
hjemmeside. For å få et innblikk i stemningen under VM anbefaler vi å se denne filmen.
Har du spørsmål eller ønsker du mer ansvar?
Send oss en e-post på: frivillig@lillehammer2021.no.

