
Velkommen til en digital idrettskonferanse med 

norsk - og internasjonal paraidrett i søkelyset

Du er herved invitert til Lillehammer Sport and Event Conference 2021, der 

temaet i år er «passion for diversity». Vi kan tilby et  attraktivt digitalt 

innhold som er både lærerikt, nyttig og inspirerende – helt gratis! 

Til å lede oss gjennom dagen har vi med 

oss snowboardlandslagets Silje Norendal 

og Kjelkehockeylandslagets Lena Schrøder 

som konferansierer.    

Se program for internasjonal- og nasjonal del av konferansen på de neste 

sidene. Påmelding til konferansen gjøres her

https://lolsc.no/conference2021-no/


“Rise to the challenge”, an inspiring story by Bjørnar Erikstad, former Paralympic 

athlete from Norway.  

“Our Proud Paralympic history”, presented by Craig Spence from the International 

Paralympic Committee. 

“On the Road to Inclusion; Sport including Parasport in Germany – Structures, 

Developments and Perspectives”, by Prof. Dr. Gudrun Doll-Tepper, vice president of 

the German Olympic Sport Confederation

“Joy of Sport for All – the Norwegian Model”, by Mads Andreassen in the Norwegian 

Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports

“The VI Foundation and our initiative in Para Sports”. Speaker TBA

“Successes and challenges in para sport” - three different stories presented by the 

Norwegian Ski federation, the Norwegian Swimming federation and the Norwegian 

Athletics association. 

Panel debate; The key to raising awareness on para sports in the future

Program internasjonal del kl 13.00-15.00



o «Hvor viktig idretten var for meg når jeg ble skada», Thomas Jacobsen, 

kjelkehockeylandslaget  

o «Mange bekker små – Om hvordan å få mennesker med funksjonsnedsettelser med i 

idretten», Eirik Nøren Stenersen, Oslo Economics

o Hvordan rekruttere og integrere best mulig? Tre eksempler fra grasrota

o Lillehammer fotballklubb v/Pål Erik Heimstad 

o Mjøsa Kjelkehockeyklubb v/Torstein Aanekre

o Bergen Klatreklubb v/Siren Greve 

o «Legacy-arbeid fra andre internasjonale mesterskap, hva kan vi lære»?

Aurélie Lemouzy, IOC Legacy Department

o Paneldebatt: Arven etter para-VM - Hvordan utnytte mesterskapet i ettertid? 

Program nasjonal del kl 18:00-19:15


