












SKI-VM TRONDHEIM 2025

Tidenes beste og 
mest bærekraftige
VM på ski!



Folk må glede seg til 
februar 2025!

Eksempel på hvordan vi tenker

INVOLVER I ARBEIDET MED LOGO
6700 påmeldte elever fra 120 skoler

HVORFOR?
La barna ta eierskap til ski-VM, og la 
de få vite at det kommer til å skje 
noe stort i Granåsen i 2025



+ Idretten, NSF, kretsen, Olympiatoppen, 
næringslivet, kommuner, fylket, kulturen, 
studentmiljø. To digitale møter.

Fra Bindal til Rindal



Gjennomføring i verdensklasse

Mer enn et mesterskap på ski

Mer enn en folkefest i 2 uker

Arven etter VM er viktig

VERDENS MEST BÆREKRAFTIGE 
IDRETTSARRANGEMENT

Bærekraft er mer enn klima og miljø – og 
VM ønsker å sette en ny standard. 

Alle utøvere deltar i sitt livs mesterskap.

ØKT ENGASJEMENT OG INTERESSE 
FOR SKISPORTEN – I NORGE OG 

VERDEN

Gir tilbake til skimiljøet og er en 
katalysator for rekruttering til skisporten 

og neste generasjons frivillige

UFORGLEMMELIG FOLKEFEST 
HVOR ALLE ER MED – BÅDE PÅ 

VEIEN MOT 2025 OG I VM

VM er en «snakkis» lenge før, og hele 
Trøndelag bidrar. Publikum har unike 
opplevelser i tidenes beste VM på ski

VM SOM LOKOMOTIV OG 
SAMARBEIDSARENA FOR 

INNOVASJON OG NYE KONSEPTER 

Samarbeidspartnere griper muligheten 
til å skape utvikling ved å gjennomføre 

prosjekter sammen med VM

«Skihøye» ambisjoner



MEDIA
Åpen formidling 

av store 
prestasjoner og 

opplevelser

SAMARBEIDS-
PARTNERE

Skape verdi 
tilbake til 

lokalsamfunnet 
og egen 

organisasjon

UTØVER Hovedperson i 
arrangementet FRIVILLIGE

Hjertet i 
organisasjonen PUBLIKUM

Minne for livet 
– uforglemmelig 

folkefest

NESTE 
GENERASJON

Kompetanseløft, 
inspirasjon og 

bærekraft

Målgrupper



PÅ VEI MOT 2025

Lokale arrangement og strategiske 
prosjekter som skal skape engasjement og 
grunnlag for folkefest og bærekraft.

• Raw Air 2023, prøve-VM des 23 og mars 24

• Mobilisere til folkefest - inkludere bredt og 
skape engasjement; «Alle skal med»

• Ski-VM som møteplass

2022-2025

VMs tre faser



VMs tre faser

Møteplasser i ‘97

Over 6000 personer bidro i
programmet for
«folkelivskultur»



PÅ VEI MOT 2025

Lokale arrangement og strategiske 
prosjekter som skal skape engasjement og 
grunnlag for folkefest og bærekraft.

• Raw Air 2023, prøve-VM des 23 og mars 24

• Mobilisere til folkefest - inkludere bredt og 
skape engasjement; «Alle skal med»

• Ski-VM som møteplass

2022-2025

SKI-VM 2025

Gjennomføre tidenes beste VM på ski i 
nordiske grener – der hele Trøndelag er 
med å bidrar til suksess.

• Skirenn og skifestival

• Kulturprogram og folkeliv
• Konsept for vertskapskommuner

12 dager 2025

ARV

Når VM er ferdig skal det ligge noe igjen –
både til regionen og til neste arrangement 
som skal arrangeres

• Etablere neste generasjons arrangements-
organisasjon – junior VM i 2026

• Utvikle en ny standard for bærekraftig 
arrangement

• Synliggjøre skisporten og bidra til økt interesse
• Økt bruk i hverdagsanlegget Granåsen

Etter 2025

VMs tre faser



VMs tre faser



Verdens mest bærekraftige idrettsarrangement



Bærekraft



Skisport og folkefest



Teknologi

• Teknologi er et sentralt element i 
mange av prosjektene som allerede 
er nevnt – men det er også egne 
teknologiske prosjekter som ønskes 
gjennomført

• VM-Challenge #1 som ble lansert i 
mars pekte på utvalgte utfordringer 
VM ønsker å løse med teknologi

• Denne oversikten er under arbeid 
og er ikke uttømmende



Spørsmål?



trondheim2025.no




