VM for parautøvere ble arrangert i perioden 25.-28. juli 2019 på SIAP av Norges Vannski- og
Wakeboard Forbund med Slåstad Vannskiklubb som teknisk arrangør.

Organisasjon
Organisasjonskomiteen startet sine møter på forsommeren 2018 og har bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Ivar Fosse
Heidi Brenna
Knut Einar Kvisla
Bjørn Gulbrandsen
Anne Marit Svennebye
Ronny Kvislavangen
Bjørnar Grendel

Vi hadde en tøff jobb med å skaffe inntektene som trengtes for å gjennomføre, men det ordnet seg i
siste liten. Vi fikk også på plass gode avtaler for overnatting og catering som hjalp godt på
økonomien. VM gjorde det også mulig for klubben å kjøpe inn to nye Ski Nautiquer til en fordelaktig
pris.

Deltagelse
Totalt var det 45 påmeldte deltagere fra følgende land:
•
•
•
•

Norge
Sverige
Danmark
Tyskland

•
•
•
•
•
•
•

Frankrike
Italia
Sveits
Storbritannia
USA
Canada
Australia

Flere av lagene hadde også med seg et stort støtteapparat og mange familiemedlemmer slik at det
var mange tilreisende på SIAP i denne perioden.
Alle medlemmene i World Disabled Council var også til stede under VM i forbindelse med sitt årlige
møte. I tillegg hadde vi et internasjonalt funksjonærkorps på 16 personer og en
klassifiseringskomite.

Trening
Mange av lagene bestilte trening uken både uken før konkurransestart og selve konkurranseuken.
Dette medførte en pen ekstrainntekt til klubben. For ikke å utestenge klubbens medlemmer helt fra
trening denne uken ble dagene delt mellom VM-trening og klubbtrening.

Gjennomføring
Det offisielle VM-programmet startet med registrering og klassifisering mandag 22. juli. Tirsdag 23.
juli var det klassifisering, familarization og møte i IWWF Disabled Council. Onsdag 24. juli fortsatte
med familiarization, jurymøte og lagledermøte. På kvelden var det åpningsseremoni på SIAP.
Åpningsseremonien ble avsluttet med et lite grillparty hvor vi fikk sponset grillmat fra Eurospar.
Vi hadde værgudene på vår side hele uken så konkurransedagene ble avviklet i strålende sol. Slåstad
Vannskiklubbs nykommer Andrea Pharo Ronde tok sølv i slalom i klasssen for synshemmede, mens
Bjørn Gulbrandsen fra Ullensaker tok bronse i slalom, ogs sølv både i trick, hopp og kombinert. Dot
Elisabeth Bergh fikk en 4. plass i slalom i klassen AL2. For fullstendige resultater se
http://www.iwwfed-ea.org/disabled/19IWWFD01/
Det ble satt 11 pending verdensrekorder under VM, hvorav 8 har blitt godkjent i ettertid.

Presse/Media
Vi fikk litt omtale i lokale medier (Glåmdalen, Odalsportalen og Radio Kongsvinger) før VM. Riksmedia
plukket også opp en sak om en tidligere amerikansk skihopper som nå skulle delta hos oss. Det førte
til litt omtale både i aviser og TV, selv om fokuset var mer på ham enn på oss.
Det var også webcast fra hele konkurransen. Fra kvalifiseringen kjørte vi kun en enkel webcast hvr vi
brukte båtvideoen. På finaledagene hadde vi leid inn The Waterskiing Broadcast Company til å ta seg
av webcasten. Vi var også så heldige at Asgeir Sektnan meldte seg frivillig som stevnefotograf. Han
tok masse flotte bilder som er lagt ut på arrangementets Facebook-side
https://www.facebook.com/groups/572503843571426/.

Frivillige
Selv om selve konkurransen kun varte i 4 dager hadde vi frivillige i sving i to uker.
Under VM-perioden var samtlige av medlemmene i organisasjonskomiteen i sving enten som
funksjonærer, sjåfører, deltagere, lagledere, søpletømmere, kasserere, bilmekanikere eller annet
arbeid som var nødvendig for å gjennomføre arrangementet.
I tillegg har det vært en fantastisk gjeng med frivillige i arbeid som startere, riggehjelp, båtsjåfører,
kioskpersonale, servitører og mye annet. Vi har hatt hjelp av folk i alle aldre, både fra egen klubb,
andre vannskiklubber og folk som ikke har tilknytning til vannski i det hele tatt. Tusen, tusen takk til
alle sammen som gjorde det mulig. En spesiell takk til alle barn og ungdommer som stilte opp, og til
våre gode hjelpere fra Moelv VSK.

Oppsummering
Kort oppsummert var VM en stor suksess, både økonomisk, sportslig, værmessig og
organisasjonsmessig. Arenaen, klubben og organisasjonen fikk også meget gode skussmål både av
Greg Meloon fra Correct Craft, Paul Fong (executive director i IWWF) og ikke minst fra deltagere og
støtteapparat.

For VM-komiteen,
Heidi Brennaa

