
Åpent møte om
Ski-VM Trondheim 2025



Agenda
Velkommen!

«Meningsmåling»: 
Hva ønsker dere at VM på ski skal være?

Kort status fra VM-prosjektet

Spørsmål og svar - diskusjon

Gjennomgang av strategi versjon 0,5

Spørsmål og svar – strategi 

Diskusjon
Hva kan vi i Trøndelag samarbeide om?

Avslutning – oppsummering



«Meningsmåling»

Hva betyr VM på ski for dere? 

Hva ønsker dere at VM 2025 skal være?







Ny suksess i 2025?



Mer enn et mesterskap og mer enn to ukers folkefest

I dag

2022 2023 2024 2025 2026

Veien til VM Ski-
VM Ringvirkninger - arven etter VM

Utforske Strategi Planlegge og teste Operasjonalisere

Bærekraft

Teknologi

Arrangement 
og folkeliv

Utvikling av 
Granåsen

Næringsliv

Hva skjer i 
Trondheim

Samarbeide med partnere (leverandører og sponsorer) for bærekraftige løsninger/fyrtårnprosjekt til VM Andre arrangement tar i bruk bærekraftige konsepter fra VM

Samarbeide med skisporten, tech-miljøene, NTNU, FIS, TV-selskap for nye løsninger til VM Andre mesterskap tar i bruk teknologi fra VM

Planlegge Aktiviteter 2022/23 Aktiviteter 2023/24 Aktiviteter VM-sesong 2024/25 Aktiviteter 2025/26

Raw Air WC, langrenn WC, hopp & kombinert Ski-VM Junior-VM, nordiskWC, langrenn

Granåsen utbygging hoppbakke Åpning hoppbakke

Granåsen utbygging, siste mediesenter/fotballhall

Program 2022/23 Program 2023/24 Program VM-sesong 2024/25 Program 2025/26Planlegge

Håndball-EM, kvinnerArctic Race of Norway Håndball-VM, menn Fotball-EM, kvinner (?) 2027: Ishockey-VM, menn (?)Studentlekene

European Region of Gastronomy Trondheim Frivillighetens hovedstad Håndball-EM, menn 2028: Håndball-EM, kvinner





Arrangementet

PÅGÅENDE AKTIVITETER:
Rekruttering av frivillige
Løypekart
Arenakart
Rennprogram
Transport



SPØRSMÅL OG SVAR

Er det noe du lurer på? 
Skriv inn i chatten…

Lurer du på noe?
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Tilbakemeldinger på strategien

Gå til trondheim2025.no/innspill

Etter møtet kan du legge inn dine tilbakemeldinger her J



SKI-VM 2025 –

SKIHØYE 
AMBISJONER
Mer enn et mesterskap på ski

Mer enn en folkefest i 2 uker

Arven etter VM er viktig

ET BÆREKRAFTIG ARRANGEMENT 
MED GJENNOMFØRING I 

VERDENSKLASSE

Utøverne deltar i sitt livs mesterskap og 
publikum får unike opplevelser

ØKT ENGASJEMENT OG INTERESSE 
FOR SKISPORTEN – I NORGE OG 

VERDEN

Gi tilbake til skimiljøet og rekruttere 
neste generasjons frivillige

EN FOLKEFEST I TRØNDELAG 
HVOR ALLE ER MED – BÅDE PÅ 

VEIEN MOT 2025 OG I VM

VM er en «snakkis» lenge før, og hele 
Trøndelag bidrar

VM SOM SAMARBEIDSARENA OG 
LETTBEINT PARTNER FOR NYE 
KONSEPTER OG INNOVASJON

Gjennomføre fyrtårnprosjekter og 
aktiviteter innenfor bærekraft, skisport 

og teknologi

FREMTIDSBILDE 2025
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2

3

4

5
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Etablere neste generasjons arrangementsorganisasjon

Utvikle en ny standard for bærekraftig arrangement 

Tilrettelegge og bidra til nye konsepter og nye arbeidsplasser

Synliggjøre skisporten i Norge og bidra til økt interesse

Tilrettelegge for videre bruk av hverdagsanlegget Granåsen

Levere en god og sunn økonomi

LEGACY – arven etter ski-VM 2025



Oppdrag Visjon

ð Skape tidenes beste ski-VM i Nordiske grener

ð Engasjere til en uforglemmelig folkefest

ð Et mesterskap som skal drive skisporten 
fremover

ð Skape verdens mest bærekraftige 
idrettsarrangement 

… og dette skal vi få til gjennom innovasjon, 
inkludering og samhandling

Ski-VM 2025 har «skihøye» 
ambisjoner

Inspirasjon for
generasjoner

Ski´spiration for generations



MEDIA

Muligheter til 
unik formidling 

av 
skiopplevelser

SAMARBEIDS-
PARTNERE

Skape verdi 
tilbake til egen 
organisasjon

UTØVER Hovedperson i 
arrangementet FRIVILLIGE

Hjertet i 
organisasjonen PUBLIKUM

Minne for livet 
– uforglemmelig 

folkefest

NESTE 
GENERASJON

Kompetanseløft, 
inspirasjon og 

bærekraft

Målgrupper



Hovedmål Prioriterte strategiske områder

ØKONOMI

FOLKEFEST/ENGASJEMENT

BÆREKRAFT

En sunn og god økonomi

Tidenes mest besøkte ski-VM

Positivt bærekraftsavtrykk

ARRANGEMENT Et mesterskap i verdensklasse

Etablere VMs bærekrafts-program

Utøver- og publikums-opplevelse i fokus

Engasjere og inkludere hele Trøndelag og Norge

Utvikle konsepter og løsninger sammen med andre

Utvikle neste generasjons arrangementsorganisasjon 



VM SOM LOKOMOTIV 
FOR BÆREKRAFTIG 
UTVIKLING

FNs bærekraftsmål er førende for ski-VM 
i Trondheim 2025 sin strategi og 
virksomhet. 

VM sine prioriteringer skal treffe alle tre 
dimensjonene. 

Bærekraftsmål 17 som overbygning og 
prioritert mål.



Fra globale mål til lokal handling – VM 
har prioritert 6 bærekraftsmål hvor det 
er mulig å påvirke mest. 

Bærekraftsmål 17 som overbygning og 
prioritert mål

Det er prioritert et utvalg fyrtårnprosjekt 
som dekker de prioriterte målene, 
sammen med interne tiltak og 
verdigrunnlag.

VERDENS MEST 
BÆREKRAFTIGE 
IDRETTSARRANGEMENT



Fy
rt

år
np

ro
sj

ek
t p

å 
bæ

re
kr

af
t



Sk
is

po
r p

ro
sj

ek
te

r



Tilbakemeldinger…

SPØRSMÅL OG SVAR

Det er også mulig å gå inn på: 

trondheim2025.no/innspill for 
å gi oss tilbakemeldinger der!
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Hva kan vi i Trøndelag 
samarbeide på?



Følg VM-prosjektet på
trondheim2025.no 

Takk for oppmøtet!



trondheim2025.no




