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12 dager

25 medaljeøvelser 

60 nasjoner

700 deltakere

2025 frivillige

300 000 betalende tilskuere

250 000 000 TV seere 

Engasjement i sosiale medier

VM i nordiske grener Trondheim 2025



Mer enn et mesterskap på ski

Mer enn to ukers folkefest

Høye ambisjoner for ringvirkninger



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
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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





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
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1. Clarion Brattøra (sponsorer)
2. Scandic Nidelven (FIS og NSF)
3. Trondheim Torg (åpningsseremoni)
4. Nidarosdomen
5. Solsiden
6. Midtbyen

Hotell og kultur i Midtbyen



1. Scandic Lerkendal (utøvere)
2. Clarion Brattøra (sponsorer)
3. Scandic Nidelven (FIS og NSF)
4. Granåsen skistadion
5. Quality Hotel Panorama (utøvere)

Logistikk 2
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Byåsveien
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50%, 150 000 Trondheim
15%, 45 000 Trøndelag
18%, 54 000 resten av Norge
10%, 30 000 Sverige
7%, 21 000 andre deler av verden
= 100% / 300 000 tilskuere

105 000 tilreisende tilskuere totalt
8750 tilreisende tilskuere per dag 
700 utøvere/trenere per dag
1500 representanter for media

Hvor kommer publikum fra under Ski-VM?

* Not based on specific survey for Trnd 2025
Experienced based on previus int events



Det er 
aldri 
fullt!

Motto i arbeidet med 

hotell- og 

overnattingskapasitet:



Ny suksess i 2025?



Outer fence

Inner fence

Openings

1. Technical building

2. FIS, LOC Offices

3. Jumping Hill

4. XC stadium

5. Media Center

6. IBC

7. TV-compound

8. Mix Zone

9. Tv positions

10.Commentary positions (on roof)

11.VIP-tent (2 etage)

12.Grand stands

13.Public Tent/ F&B

14.Spectators course

15.SMN hytte

16.Team Area

17.Public Village

18.Video wall
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Utfordringer rundt logistikk

• 25 000 publikum/sponsorer per dag
• 1500 frivillige per dag
• 250 utøvere/ansatte per dag
• 1000 representanter fra media per dag

• Miljøvennlig transport 
• Digitale billettsystem

Det er greit å gå i kø, men ikke å stå i kø….



AMBISJON:

Tidenes beste
folkefest og VM i 
nordiske grener.

Verdens mest 
bærekraftige 
arrangement



Rollen som frivillig:

• være ambassadør for Trondheim, Trøndelag og Norge

• være godt vertskap

• bidra til arrangementsutvikling i Trondheim og Trøndelag

• fokusere på bærekraft

• ha det veldig gøy sammen



Frivillig under Ski-VM
Akkreditering

Som frivillig får du et 
identifikasjonsdokument som kalles 
akkreditering. 

Akkrediteringen gir deg adgang til de 
områdene du trenger.

Formålet med akkrediteringen er å 
legge til rette for god logistikk på 
arenaen, samt begrense antall 
personer i visse områder. 

Hvem som har tilgang til hvilket 
område, styres av hva og hvor du skal 
jobbe.



Frivillig under Ski-VM
Mat: 
Som frivillig får du varm lunsj og kaffe hver dag. 
Hvis du jobber på kveldstid, serverer vi en varm suppe som kveldsmat.

Arbeidsdager
Ski-VM 2025 ønsker at du jobber minst fem dager under mesterskapet, samt bidrar på ett 
verdenscuprenn i tiden frem mot VM. 

Frivilliguniform

Alle frivillige får en jakke, bukse og genser. 

Vi kommer til å tilpasse klærne til den oppgaven du har som frivillig. 

Alle som deltar kan kjøpe klærne til kraftig redusert pris. Vi antar at prisen vil ligge på rundt 300 kroner, 
eller rundt 10 prosent av kjøpesummen. 

Det er også mulig å låne VM-klær og levere dem tilbake når oppdraget er gjennomført. 



Jeg var med og 
arrangerte Ski-VM 
i 2025!



Frivilligrollen

Om du for eksempel står langs skiløypen med frivilliguniform, må du være forberedt på å bli 
spurt om hvor man får kjøp en kopp kaffe. 

På samme måte hvis du går rundt i byen med frivilligklærne på, oppfattes du som en frivillig i 
tjeneste som man kan henvende seg til og be om hjelp.

En frivillig iført de offisielle klærne representerer VM-selskapet.  



Frivillig i Ski-VM
Nulltoleranse for alkohol

Som Norges største vintersportsarrangement, har vi et stort ansvar ovenfor våre gjester. 
Vi skal arrangere det beste Ski-VM noen sinne. 

Vi ønsker å skape et trygt og godt arbeidsmiljø for våre frivillige, og vi ønsker at våre gjester, 
deltakere og publikum skal føle seg velkommen til våre arrangement. 

Hva betyr dette?
- du kan ikke drikke alkohol mens du er på jobb.
- du kan ikke komme på jobb om du er alkoholpåvirket. 



Frivilligmiddager:
Alle frivillige vil bli invitert til en siste kick off i januar 2025, hvor vi tilbyr middag og mingling. 

Når VM er vel gjennomført og vi har pakket sammen, inviterer vi alle frivillige til en 
avslutningsmiddag hvor vi deler erfaringer og fantastiske minner fra mesterskapet. 

Alle vil få mulighet til å melde seg på. Det kommer mer informasjon senere om dette. 

Billetter til Ski-VM
Som frivillig får du to* gratisbilletter til Ski-VM. 
Det er viktig at du ikke bruker frivilliguniformen på dager hvor du har fri. 

*ikke besluttet

Frivillig i Ski-VM



Overnatting

Vårt beste råd til tilreisende frivillige er å bo hos venner, slektninger eller andre frivillige under Ski-VM. 
Vi vil etter beste evne bistå med råd og tips i forhold til overnatting.   

Parkering

Det vil ikke være mulig å parkere i Granåsen, men det vil trolig bli parkeringsmuligheter ved 
knutepunkt for skyttelbussene. Husk å tydelig vise fram akkrediteringsmerket på parkeringsplassen. 

Transport

Det er viktig at våre frivillige kommer seg fram og tilbake fra arbeidsplassen til riktig tid og på en sikker 
måte. Vi vil derfor reservere plasser for frivillige i skyllebussene. 

Frivillig i Ski-VM



Opplæring- slik fungerer det: 

Trinn 1 – registrer deg
Det er viktig at alle frivillige registrerer seg i frivilligportalen til Ski-VM. Link til denne finnes på nettsiden 
vår trondheim2025.no

Trinn 2 – Informasjonsmøte
På informasjonsmøtet får dere mer innsikt i hva frivilligrollen går ut på og hvilke potensielle 
arbeidsoppgaver dere kan jobbe med på vei mot og under Ski-VM. 

Trinn 3 - Online opplæring

Kursene kan handle om alt fra grunnleggende kunnskap om Trondheim og Trøndelag, til informasjon om 
sporten, arrangementene, bærekraft eller praktisk informasjon om ulike frivillig roller, ansvar og 
hvordan vi best kan jobbe sammen.  

Frivillig i Ski-VM



Opplæring- slik fungerer det: 

Trinn 4 – Opplæring ledet av gruppelederen din:

Opplæringen ledes av noen som har erfaring og kunnskap om fagområdet. Dette kan for eksempel være 
hvordan man jobber på et rennkontor eller som løypevakt. 

Trinn 5 – Allmenne opplærings- og informasjonsmøter 

Disse møtene ledes av vår frivilligsjef og kan for eksempel handle om hjerte-lungeredning, bærekraft, 
sikkerhet eller vertskapsrollen. Hvis du får rollen som gruppeleder, vil du også få tilbud om et 
grunnleggende lederkurs med fokus på frivillighet. 

Trinn 6 – Din deltakelse 

Vi ønsker at alle frivillige skal delta minimum 5 dager under Ski-VM, samt på et av våre verdenscuprenn 
før 2025. Dette for å trene og bli bedre kjent med de du skal jobbe sammen med. 

Frivillig i Ski-VM





Våre oppdrag – Mat 

Matsal og matservering:

Mulige arbeidsoppgaver kan være vasking, vakthold, servering, 
søppeltømming, kaffe- og matlaging, utkjøring av varer mm. 

Her jobber man i små grupper på rundt 2-10 stykker. 

Ingen forhåndskunnskap er nødvendig. 



Våre oppdrag - Logistikk

Intern transport

Dette er en gruppe som påtar seg alle slags oppdrag, som å hente 
personer, varer og annen nødvendig transport. 

Vi trenger rundt 50 sjåfører.
Alle sjåfører må ha sertifikat.



Våre oppdrag - Vertskap

Vi har mange kontaktpunkt med publikum, som parkerings- og 
bussknutepunkt, ankomst til arena og premieseremoni mm. Her er det 
viktig å ha trygge og vennlige personer, som kan hjelpe folk som har 
spørsmål.

Innenfor vertskapsrollen jobber man ofte i små grupper, gjerne to og 
to.  

Dette er en fin jobb når solen skinner.



Våre oppdrag – Arrangement

Kulturarrangement

Passer for alle som liker å ta i et tak eller som er interessert i musikk og 
kultur.

Vi har ansvar for alt fra åpningsseremoni, medaljeseremonier, 
blomsterseremonier, after ski, konserter mm. 

Vi trenger folk til å rigge scener og følge opp artister og utøvere. 



Våre oppdrag – Media

Presse og TV

Her kan man jobbe på pressesenteret og følge opp pressen, som 
trenger alt fra informasjon, transport og mat. 

Vi trenger også gjerne en habil fotograf eller to til å ta bilder under våre 
arrangement.

Her jobber man i forholdsvis små grupper. 
Passer godt for folk som elsker service. Det er en fordel med noe 
erfaring fra media, men det er ikke et krav. 



Våre oppdrag – Sport og administrasjon

Sekretariat

Innsjekking av alle team som skal delta, resultatlister, informasjon 
arrangementet mm. 

Det blir et par hektiske dager i forbindelse med innsjekking av alle 
utøvere og team, og går deretter over til vanlige oppgaver i 
sekretariatet under mesterskapet. 

Her jobber man i små grupper på 2-5 stykker sammen. 
Passer godt for folk som elsker service og har god forståelse for 
sporten. 



Våre oppdrag – Nasjonsvert 

Målet er å følge opp utøvere, trenere og støtteapparat, slik at de trives 
og har det bra under hele mesterskapet. 

En annen viktig oppgave er å følge opp laget før VM, slik at de får 
oppfylt sine ønsker for oppholdet i Trondheim. Nasjonsverten møter 
laget når de kommer og følger de opp under hele VM.

Nasjonsvertene kommuniserer på lagets morsmål.



Våre oppdrag – Sport 

Løypevakter, start, mål, smøreboder, nasjonsområder mm



Våre oppdrag – Marked

Salg

Vi har mange telt og boder rundt om på arenaene våre, hvor vi selger 
VM-produkter, mat og billetter. 

De som jobber med salg, jobber skift i forholdsvis små grupper. 

Passer godt til folk som er serviceinnstilt og takler hektiske og trolig 
også lange dager. Salgsinteresse er en forutsetning. De som jobber med 
salg bør være over 16 år. 



Våre oppdrag – Marked

Markedsføring og synlighet for sponsorer på våre arenaer

Vi ønsker at arenaene våre skal være attraktive for våre sponsorer og 
publikum. 

Innenfor dette området skal det settes opp reklameskilt og legges til 
rette for at sponsorene får god synlighet.

Passer for alle som vil være med på en hektisk uke med mye 
moro og til tider mye jobbing.



Våre oppdrag – Arena
Bygg-gruppa

Før arrangementene er det mye som skal forberedes i Granåsen og på 
Trondheim Torg. 

Arbeidet innebærer alt fra snekring, rigging, sette opp gjerder og skilt. 

Dette arbeidsområdet passer for de fleste, men har du erfaring med 
snekring, strøm, telekom, rørleggerarbeid og liknende er dette stedet 
for deg. Det kan være mye stress og jobbing før konkurransene, mens 
det under konkurransene er roligere og slik sett mulig å få med seg en 
del. 



Våre oppdrag – Frivilligsenteret
Mood manager
En mood manager har ansvar for at det er god stemning blant de 
frivillige og i hele VM-organisasjonen.  
Arbeidet går ut på å ta imot besøkende, avlaste kollegaer eller sørge for 
at folk får i seg nok mat og drikke. 

Frivilligbase 
De frivillige som er i denne gruppen, må være fleksible og kunne 
steppe inn på ulike oppdrag før og under VM. Du hopper inn der det 
trengs, det kan være på ett eller flere steder i løpet av en dag. 



Hva skjer framover?

Registrer deg som 
frivillig via vår 

nettside

Frivilligdatabasen
for 

verdenscup og VM

Tilbud om frivillig oppdrag

Ja

Marked Mat Sport Media

Frivillige flyttes over høsten 2022



trondheim2025.no



AMBITION

Best ever 
FIS Nordic 
World Ski 
Championships!


