Photo: Ulf Palm

Till:
Från:

Styrelsen
Beyond Skiing Foundation AB
Sven von Holst AB

Datum:

27 januari 2017

Rapport förutsättningar

Ny VM-ansökan
Falun har arrangerat FIS Nordic World Ski Championships 1954, 1974, 1993 och 2015. Det finns planer på att ansöka om ett nytt
VM i framtiden. Denna rapport ger en del underlag för vad som krävs och vad som behöver utredas vidare.
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INLEDNING
Bakgrund och uppdragsbeskrivning
Beyond Skiings styrelse har gett Sven von Holst AB i uppdrag att beskriva förutsättningarna för en ansökan att arrangera
ett nytt Skid-VM i Falun i framtiden och ge konkreta förslag på hur man kan komma vidare i ett nästa steg. I uppdraget ingår att
föreslå en Strategisk Handlingsplan för en ny kandidatur.
Det är inte utredarens uppgift att föreslå en framtida kandidatur, utan det åligger Falu kommun i samråd med Svenska
Skidförbundet att diskutera och besluta i denna fråga.
Däremot pekar utredaren på ett antal förutsättningar som finns och faktorer som blir aktuella därest Falun vill kandidera.
Uppdraget har efter det blivit offentligt väckt nyfikenhet och mottagits positivt i många kretsar, framför allt av det
Internationella Skidförbundet (FIS). Många personer bland allmänheten i Falun har uttryckt spontant att man gärna vill se ett
nytt VM i Falun.
Lokalmedia har ifrågasatt lämpligheten av valet av utredare och ifrågasatt de ekonomiska betingelserna utifrån de investeringar
som gjordes inför VM 2015.
Falu kommun har också efter att arbetet med rapporten inletts beslutat att göra egna förstudier kring detta, vilket är bra.
Med VM i nordiska grenar avses längdskidåkning, backhoppning och nordisk kombination. Skid-VM 2015 i Falun går i rapporten
under namnet Falun2015.
Tillvägagångsätt
Utredaren har läst dels tidigare VM-kandidaturer, dels externa undersökningar som gjordes inför, under och efter VM 2015,
samt Falun2015´s och FIS egen slutrapport från VM 2015, samt FIS regelverk kring ansökan av VM.
Utredaren har också tagit del av de projektansökningar som Beyond Skiing upprättade för sina bidragsansökningar
till Region Dalarna och några av de utvärderingsrapporter som Högskolan Dalarna gjort.
En betydande del av arbetet har bestått av intervjuer och diskussioner med olika företrädare som har intresse och engagemang
kring dessa frågor.
Utredaren blickar tillbaka och refererar både till Faluns kampanj för att få VM 2015 och den påverkan genomfört Falun2015 fick.
Detta för att påminna om några av de framgångsfaktorer och viktiga aktiviteter som lade grunden till ett succéfyllt
Falun2015 utan att gå in djupare på dessa.
Rapporten ger en kort sammanfattning över de effekter VM förde med sig och det arv Falun2015 lämnade efter sig.
En del reflektioner ligger till grund för fortsatt fler utredningar.
Utredaren belyser några kärnfrågor, regelverk och process som idag gäller för en VM-ansökan och vilka tänkbara konkurrenter
som har samma mål. Arbetet med en svensk ansökan vinter-OS tas upp kort, då den kan ha en reell betydelse om den realiseras.
Raporten i övrigt innehåller avslutningsvis en del reflektioner och förslag till vad som sker i nästa steg med några
konkluderande rekommendationer och avlutas med några slutsatser.
Avgränsningar
Arbetet med att kartlägga politikernas, förvaltningarnas och invånarnas syn i Falu kommun och stöd för en ny VM-kandidatur
ingår ej i uppdraget. Detta kommer Falu kommun själv att utreda.
Möten med uppdragsgivaren
Sven von Holst AB tillfrågades sommaren 2016 om uppdraget och fick en uppdragsbeskrivning fastställd i slutet
av september. Arbetet med uppdraget inriktades på att genomföras främst under oktober-december 2016 och under
januari månad 2017 har utredaren skrivit ihop rapporten. Ett antal avstämningar har ägt rum och gemensamt har fastställts
att den färdiga rapporten delges styrelsen för Beyond Skiing Foundation AB i slutet på januari 2017.
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Intervjupersoner
Uppdragstagaren har träffat och intervjuat 40 personer, varav flertalet har ledande roller inom respektive organisation.
Det har varit företrädare för det Internationella Skidförbundet (FIS), Falu kommun, Svenska Skidförbundet,
European Broadcast Union (EBU), Sveriges Television (SVT), Riksidrottsförbundet (RF), Svenska Skidspelen, Lufab, Region
Dalarna, Länsstyrelsen, Visit Södra Dalarna, Högskolan Dalarna, Dalarnas Idrottsförbund, Holmens IF, samarbetspartners,
Beyond Skiing2019, Åre2019, Trondheim2023, Val di Fiemme, Stockholm2026, samt ett antal nyckelpersoner från Falun2015.

Omdömen Falun2015
Falun har arrangerat skid-VM fyra gånger, 1954, 1974, 1993 och 2015. Samtliga VM-arrangemang har lämnat stora och positiva
avtryck efter sig. Det senast genomförda VM, Falun2015, blev ett starkt varumärke att bygga vidare på inför eventuella framtida
VM-ansökningar.
Falun2015 blev en stor succé organisatoriskt, tävlings-och publikmässigt, samt ekonomiskt med ett resultat på 47 MSEK,
även det beyond all expectations. Få svenska idrottsarrangemang har visat ett sådant ekonomiskt resultat, om ens något.
De svenska framångarna på längdsidan hade en stor betydelse för den stora idrotts- och folkfesten.
Falun2015 fick ett omfattande medieutrymme under flera år. Falun2015 blev utsedd till årets bästa svenska idrottsarrangemang
2015.
Falun2015 utfäste många löften under kampanjåret att infrias vid Falun2015. Med undantag av småbackarna kunde samtliga
löften infrias med god marginal under Falun2015
Det är väldigt många som gett mycket positiva och starka omdömen om Falun2015. Många besökare har uttryck att de fick
uppleva något utöver det vanliga. Än idag får Falun mottaga superlativer för sitt genomförda VM.
Likaså visar flera av varandra oberoende undersökningar väldigt höga siffror av nöjdhet bland besökare och partners Vi vet
att de deltagande nationerna varit mycket nöjda. FIS, EBU och SVT lämnade följande omdömen :
FIS President, Gian Franco Kasper
«Falun truly delivered and even over-delivered on all their goals for the Nordic World Ski Championships. The atmosphere
in the Cross-Country stadium and the entire surrounding area was something not to be forgotten. Falun provided the perfect
backdrop for the athletes to give their best performances and set a new standard for future World Championships hosts.
I hope it will not be another 22 years until their next World Ski Championships».
FIS Secretary General, Sarah Lewis
«The Falun Championships were an excellent illustration of how all the diverse parts of a planning process can fall into place
perfectly. All the years of detailed and careful preparations were rewarded in February 2015 by a fantastic and unforgettable
atmosphere. As we now look back on the past five years, it´s been an honour to support the work of making the World
Championships a reality. But it´s been an even greater satisfaction to see that all the work of preparation led to twelve days of
skiing magic that will never be forgotten in the world of skiing».
Head of Winter Sports, EBU/Eurovision, Ingolfur Hannesson
«Coming back from two amazing Alpine and Nordic World Ski Championships in Vail/Beaver Creek and Falun, I would like
to convey our gratitude and admiration to FIS, and the two LOC´s for the immense amount of work by your teams to make these
events spectacular, if not unique. I am delighted to state that this set of Championsships, from the point of view of
operations/sport/media, was the best ever! Not to mention the the huge numbers of spectators on site, the ski festival, the
amazing viewing figures for electronic media around the globe and the satisfactory results for all our clients, weather media
rights holders, sponsors or other parties. Now you have really raised the bar high and set the standard at a new, unprecedented
level«.
Executive Producer for SVT broadcasting at Falun2015, Adde Granberg
« The FIS Nordic World Ski Championships2015 in Falun, was the largest event that SVT had managed within ski sports in many
years. We invested heavily in the event and are extremly happy about the result, both in terms of SVT as host broadcaster,
and as Right Holder for Sweden. The production of Falun2015 set a new standard for the future events of size, which we are
proud of ».
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KAMPANJEN VM 2015
Falun leverade redan 1993 ett VM som satte en ny standard för kommande VM-arrangemang. Det var då tävlingarna
integrerade flerspråkiga speakers, musik och underhållning för att ge såväl de tävlande som publiken en större upplevelse,
vilket man lyckades väldigt bra med. VM 1993 satte en ny standard som tillämpades därefter av kommande arrangörer.
Tillsammans med Svenska Skidförbundet sökte Falun VM i nordiska grenar 2005 och 2013 utan att nå framgång.
Inför kandidaturen 2015 utarbetades ett helt nytt koncept fram - Beyond Skiing 2015. Det
syftade till att arrangera ett VM med ett innehåll långt utöver bara skidtävlingar med tydliga
effekter även efter 2015. Ett hållbart VM för framtiden fanns med i konceptet. Falun2015
skulle bli ett betydelsefullt arrangemang för hela Dalarna. Detta skulle inte bara bli Faluns
VM utan även Dalarnas och Sveriges VM. En mycket betydelsefull del blev den massiva
uppslutningen från samtliga 15 kommuner i Dalarna, lokala, regionala och nationella företag
och organisationer.
Beyond Skiing skulle föra ut skidsporten till en bredare och yngre målgrupp. VM 2015 skulle
sammanföra skidglädjen för undomar, kulturarrangemang, politik, partners, affärer och
underhållning med varandra. Beyond Skiing skulle föra världen närmare sporten och sporten närmare världen. Falun, Dalarna
skulle bli en milstolpe för deltagare, publiken på plats i Falun och följeslagare runt om i världen genom den nya tekniken.
«Now it´s time to take the sport to a level never experienced before». Med dessa ledord
hälsade Svenska Skidförbundet, Falu stad, Länsstyrelsen, Region Dalarna samt
medlemsföretagen i Beyond Skiing skidvärlden välkommen till VM i Falun 2015 vid FIS
kongress i Antalya i juni 2010.
Efter 18 månaders idogt och målmedvetet kampanjarbete stod det klart att Falun tilldelades
VM 2015.
En viktig del i kampanjkonceptet var att över 100 lokala och regionala företag stod bakom
kampanjen.
Falun skulle lyfta arrangremanget och sporten till helt nya nivåer med hjälp av modern informationsteknologi.
Detta för att möjliggöra och erbjuda alla intresserade ett större engagemang, delaktighet och helt nya upplevelser.

Löften i kampanjen
I kampanjen utfäste Falun ett antal löften som skulle infrias under Falun2015. Några av de allra viktigaste löftena :
o
o
o
o
o

A life time experience - kreativitet och innovation var ledorden för skid-VM. Falun2015 skulle bli en upplevelse
och ett minne för livet för alla inblandade. Tävlingsarenen var kompakt och skapade stor interaktion med de tävlande.
A catalyst for business - Medverkande företag skulle få sitt VM i form av BTB-aktiviter, VIP Hospitality, exponering,
CEO Summit och andra specifika mötesplatser.
A younger and wider audience - Falun2015 ett VM för alla genom en enda stor folkfest.
Bring children to the snow - genom att stimulera barn och ungdomar att åka skidor, och erbjuda intressanta
upplevelser på VM-arenan med Buboland, Skolstafett, Kompisloppet och Youth Park i centrala Falun.
An opportunity for the world- Falun2015 skulle bli det bästa VM någonsin ur miljösynpunkt, bl.a. genom att påvisa
och arbeta med hållbarhet och miljöfokus.

FALUN2015
Direkt efter att Falun vunnit omröstningen om VM 2015 startade planeringsarbetet under temat «möjligheternas resa»
Då återstod 1 715 dagar till VM-invigningen 2015. Ett omfattande och givande samrbete mellan Falun som arrangörsstad,
Svenska Skidförbundet, Region Dalarna, Länsstyrelsen och alla partners lade grunden till det framtida succéfyllda Falun2015.
Efter att Falun tilldelades VM 2015 utarbetades en uppdragsformulering och en vision.
Uppdraget blev att genomföra ett banbrytande VM som ökar optimismen och samtidigt stöder utvecklingen av
affärsverksamhet, idrott och hälsa. Detta stöttade Faluns prioriterade områden.
Visionen blev Falun2015-Beyond all Expectations.
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Det strategiska arbetet innefattade också att ta fram ett antal kärnvärden som hela organsiationen skulle förhålla sig till :
o Welcoming, samtliga besökare skulle alltid välkomnas med en varm och öppen attityd
o Innovative, alltid uppmuntra nya idéer och kreativt tänkande
o Professional, alltid inspirera, få förtroende och leverera hög kvalitet i alla uppgifter
o Enthusiastic, alltid agera med passion och glädje för uppdraget
Några fokusområden och ansvarsområden identifierades :
o The event (LOC)
o The sport of skiing (Svenska Skidförbundet)
o The venue and the twin towns (Falu stad)
o The regional development (Beyond Skiing Foundation)
En övergripande projektplan utarbetades innehållande alla väsentliga delar i ett kommande VM-arrangemang.
Den innehöll mål och strategier för varje delområde, ansvarsområden och tidplaner. Projektplanen innehöll :
o Tillfälliga anläggningar
o Transport och logistik
o Boende
o Sport och anläggningar
o Ceremonier
o Media
o Försäljning, marknadsföring och arrangemang
o Beyond Skiing och projekt
o Volontärer, ackreditering och studiegrupper
o Kommunikation, ekonomi,HR, inköp, säkerhet, miljö, hållbarhet och hedersgäster
I Projektplanen ingick också en Venue Master Plan som fokuserade på tävlingsarenorna, Medal Plaza,
VM-stråket från centrum till Lugnet, publikflöden och kapacitetsnyttjande inom VM-områdena m.m.

Organisationsstruktur
Bolaget Skid-VM i Falun 2015 AB ägdes av Falu kommun och Svenska Skidförbundet med 45% vardera,
samt av Svenska Skidspelen (10%). Ekonomisk vinst eller förlust skulle fördelas 65% till Falu kommun och 35% till Svenska
Skidförbundet. Beyond Skiing med egen styrelse var ett dotterbolag till VM-bolaget. En styrelse för VM-bolaget tillsattes
och VD utsågs.
Ägarna uppdrog till den lokala organisationskommittén (LOC) att planera, genomföra och avveckla Falun2015. LOC hade ansvar
för att säkerställa att samtliga delar i Hosting Contract med FIS efterlevdes och var den part som tecknade samtliga avtal i VMbolagets namn. Över 500 avtal tecknades inkluderande alla sponsoravtal inom Beyond Skiing och Falun2015.
Till arbetet med Falun2015 knöts ett Advisory Board med representanter från näringslivet, idrotten och politiken.
LOC formade en ledningsgrupp och bedrev verksamheten i sektionerna Sport & Venue, Accommodation & Hospitality, Media
Services, Transportation, Volontärer och Accrediatation & Study Groups samt Marketing och Sales & Event och med staberna
Communications & PR, Finance & HR, Sustainability, Security, Technology, Purchasing och VIP Hospitality.
Organisationen växte över tid och omfattade de sista sex månaderna motsvarande 30 heltidsarbetande.

Partnererbjudande
Under Falun2015 erbjöds sponsorerna att köpa VIP-biljetter till egen restaurant och bästa tänkbara läktarplatser.
De fick tillgång till egna utrymmen på stadion för att informera publiken och besökarna om sin egen verksamhet. Några partners
tog tillfället i akt att göra aktiviteter för att dra till sig besökarna. För de sponsorer som ville erbjuda sina gäster en annorlunda
upplevelse skapades VIP on Track. Här kunde företagen erbjuda ett gästprogram utmed tävlingsspåret.
De nationella sponsorerna gick samman och byggde upp en stor utställning under temat «Innovation we trust».
Dalarnas femton kommuner samlades under «House of Dalarna» och Beyond Skiings medlemmar erbjöds att ha utställningar.
Sponsorerna gavs också möjlighet att inköpa profilkläder med VM-anknytning till gäster och egna medarbetare.
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Detta stärkte gemenskapen och Falun2015s identitet. Falun2015 kunde i stort tillmötesgå alla sina partners individuella
önskemål.

CEO Summit

Under en förmiddag i samband med herrarnas stafett 4x10 km arrangerades CEO Summit i utställningspaviljongen Innovation
we trust. De stora sponsorerna hade bjudit betydelsefulla kunder och Falun2015 ett antal nyckelpersoner bland partners till ett
seminarie med temat Innovation, Entreprenörskap och Hållbarhet. 150 ledande befattningshavare från hela Europa deltog.
Gästföreläsare var Lord Sebastian Coe, chef för London OS 2012. Seminariet blev mycket uppskattat och lyckat.
Förmodligen har ett idrottsevent i Sverige aldrig tidigare samlat så många tunga närinslivsföreträdare vid ett och samma tillfälle.

Publikupplevelser
Besökarna på plats i Falun fick förutom alla tävlingar möjlighet att ta del av ett brett utbud inom stadionområdet. Det fanns
restauranger med after ski, kiosker för snabbmat och fika, utställningar, pröva-på-aktiviter, sportaffär med stort varuutbud,
informationstält, sjukvårdsservice vid behov.
Publiken fick extraordinära upplevelser och mervärden genom de två utvecklade apparna Falun Live Result och Falun Live Arena.
Att hantera 280 000 besökare inom stadionområdet var en utmaning som klarades av, mycket tack vare god planering med
layout och disposition av ytorna inom både längd- och backstadion, samt med många publikvärdar.
Under hela Falun2015 fanns det gott om volontärer som alltid gjorde sitt yttersta för att visa besökarna till rätta och besvara
deras frågor. Inom området fanns också en gigantisk informationstavla var de olika publikplatserna, gångvägar, WC och de olika
besöksobjekten fanns och hur man tog sig dit.
Vid ett par tillfällen var biljetterna slutsålda. Falun2015 satte gränsen vid 45 000 biljetter en och samma dag. Detta för att
undvika kaos och alltför stor publikträngsel.
Det är ingen överdrift att påstå av publiken trivdes och de bidrog i allra högsta grad till den härliga stämning som rådde.
Publiken kom väldigt nära de tävlande och detta uppskattades även av de aktiva som kände stödet från publiken.
Publikstråket utefter VM-avenyn framför allt från Högskolan till Lugnetstadion erbjöd också besöksmål och sevärdheter.
I Falu centrum var Stora Torget en central samlingsplats med de officiella prisutdelningarna kvällstid. Sällan har väl Falun upplevt
en sådan feststämning på Stora Torget. Vid sidan om Stora Torget fanns en matmarknad, isskulpturer och ett större festivaltält
med mat och underhållning för alla.
Publiken och andra besökare fick ta del av ett brett kulturprogrm med konstutsällningar, konserter m.m. Falun blev också utsedd
till årets kulturstad 2015.
Invigningen av Falun2015 med många dalamusiker hade många inlsag som anknöt till kulturen i Dalarna.

VM-ekonomi
Kampanjen inför ansökan till Falun2015 kostade 3,8 MSEK, varav Falu kommun erlade 1 MSEK i ansökningsavgift till FIS.
Övriga kostnader finansierades med externa bidrag och sponsormedel. En ny kampanj hamnar i samma storleksordningen och
bör kunna externfinansieras till större delen med en bredare grupp av intressenter.
Falun2015s budget omfattade perioden 1 juli 2010 - 30 juni 2015 med en omsättning uppgående till 307 MSEK och ett resultat
på 47 MSEK. Den ekonomiska uppföljningen inklusive likvideten var mycket noggrann under hela femårsperioden.
Största intäkten var biljettförsäljningen och hospitality som med 228 000 sålda biljetter uppgick till nära 100 MSEK.
Sponsormedel och Beyond Skiing inklusive projektmedel från Region Dalarna uppgick till 75 MSEK och FIS-bidraget för
kommersiella TV-rättighterna blev 67 MSEK. Resterande intäkter härrör sig från försäljning och bidrag.
De största kostnaderna stod tävlingsdelen för med 75 MSEK, organisationen inkl. personal 55 MSEK, marknadsföring och
försäljning 42 MSEK, temporära anläggningar 10 MSEK och hyra till Falu kommun 10 MSEK.
Målet för hela projektet var en ekonomi i balans som skulle generera ett positivt resultat vilket uppnåddes med råge.
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Arvet efter Falun2015
Falun2015 visade att man behärskade allt. Frågetecken fanns på förhand kring boendekapacitet och transport & logistik.
Det visade sig vara obefogat, då dessa områden fungerade utmärkt utan störningar och missöden.
Med tillgång på 11 000 bäddar inom en timmes reseavstånd, kompletterat med privat uthyrning blev boendet ingen flaskhals.
Det förväntade trafikkaoset uteblev tack vare god planering och effektiv information till besökarna. Många tillresande valde
andra färdmedel än privat bil och de som tog bilen samåkte.
Ett stort internationellt mästerskap som Falun2015 är inte helt lätt att mäta i ekonomiska termer och inte minst på vilken
framtida tidshorisont mätningen i så fall skall beräknas.
Oberonde mätningar som gjordes visar att den rent turistmässiga omsättningen blev 311 MSEK och att eventet beräknades
tillföra staten 20 MSEK i skatteintäkter.
Falun2015 efterlämnade ett VM med stor betydelse för framtiden. Några av det mest betydelsefulla arven Falun2015
efterlämnade anses vara:
Nationalarena för nordisk skidsport
Med de anläggningsinvesteringar som kom till stånd håller VM-arenan Lugnets skidstadion absolut högsta internationella klass
lång tid framöver.
Detta inkluderar också den uppgraderade infrastrukturen i på skidstadion kring tävlingsspår, publikutrymmen, el, fjärrvärme
fiber, vatten och avfall.
Bergbanan och Idrottsmuseet
Lugnet har fått två nya turistattraktioner som möjliggör en snabb och säker transport med Bergbanan upp till toppen av
hoppbackarna, där också ett helt nytt VM-museum presenteras.
Stora Ensohuset
Den nya administrativa byggnaden norr om Svenska Skidförbundets lokaler är ett behövligt tillskott för administrativa ytor och
funktioner i den dagliga verksamheten för Lufab, men också för större arrangremang. Denna byggnad har praktiskt taget helt
externfinansierats och den överlämnades till huvudägarna av Falun2015, Falu kommun och Svenska Skidförbundet.
Resecentrum Falun
Det nya resecentrat tidigarelades några år för att vara i bruk redan till Falun2015.
Bostadsområdet Brigaden
Kopparstaden AB lät uppföra ett lägenhetssområde Brigaden, strax nedanför gamla Regementet lagom till Falun2015.
Idag bor här många privatpersoner och studenter som läser på Högskolan Dalarna.
Falun2015 hållbart VM
Falun2015 blev inte bara det allra första klimatneutrala nordiska VM-arrangmanget någonsin.
En del i visionen var att leverera ett VM om att bli det mest hållbara och miljövänliga nordiska VM någonsin.
Falun2015 blev ISO-certifierat som ett hållbart event enligt ISO 2012-1 standard.
I det hållbara arbetet fokuserades främst på :
o Transporter – 2/3 av besökarna valde andra transportmedel än bil för att ta sig till VM-arenan
o Avfallshantering- 130 återvinningsstationer placerades ut i VM-arenan och Falu centrum, samt 500 papperskorgar
inomhus.
o Smarta energilösningar- permanenta och tillfälliga byggnader upphettades med fjärrvärme
o Folkhälsa- erbjuda intressanta idrotts- och kulturupplevelser
Beyond Skiing Foundation
Lokalt, regionalt och nationellt samlades kommuner, organisationer och företag genom medlemsskap i Beyond Skiing.
Med sina 465 medlemmar bidrog de med värdefull kunskap och blev en mycket viktig resurs för Falun2015.
Att samla så många inför ett och samma idrottsevent torde vara helt unikt.
Av dessa har drygt en fjärdefull förnyat sin medverkan i Beyond Skiing 2019.
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Of Dalarna
Inom ramen för Beyond Skiing utvecklades ett antal regionala utvecklingsprojekt under benämningen ”of Dalarna”.
Projektet ”House of Dalarna” syftade till att skapa en gemensam plattform för alla 15 kommuner i Dalarna att samverka på för
en gemensam marknadsföring av Dalarna som plats att bo och verka på. Projektet blev mycket lyckat och har bidragit till en ny
gemensam syn på hur Dalarnas kommuner samverkar. Ett tydligt exempel på detta är den treårssatsning som Dalarna gör i sin
satsning i Almedalen.
Visit Dalarna
Besöksnäringen i Dalarna har under flera år känt ett behov av att samordna sina resurser och marknadsföring av Dalarna som
helhet. Beyond Skiing´s olika regionala utvecklingsprojekt inför Falun2015 har bidragit till en ökad insikt i behovet av regional
samverkan och bidragit till en gemensam syn på besöksnäringens utveckling från såväl kommuner som näring. Bildandet av Visit
Dalarna är en tydlig effekt av att den samsynen har stärkts.
Högskolebiblioteket
Tack vare VM blev uppförandet av det moderna och nya Högskolebiblioteket tidigarelagt.
Ekonomiskt utfall
Falu kommun svarade ensidigt för investeringarna kring de permanneta anläggningarna. Sammantaget uppgick dessa till ca 240
MSEK.
Arrangören Falun2015 betalade 10 MSEK i hyra för att disponera Nationalarenan Lugnet. Av Falun2015´s totala vinst på 47 MSEK
tillfördes Falu kommun 31,5 MSEK samt Svenska Skidförbundet 15,5 MSEK.
Omdömen från VM- besökarna
Undersökningar visar att påverkan på Dalarna och dess invånare har varit synnerligen positiv.
Den allmänna opinionen gav Falun2015 följande omdömen:
o
o
o
o
o
o

96 % ansåg Falun2015 vara ganska eller mycket bra. Det är ett mycket starkt bevis för allmänhetens syn
på Falun2015 och stimulerar till fortsatta satsningar på stora idrottsevent i Dalarna.
85% ansåg att det övergripande intrycket av Falun2015 överträffade all förväntan.
Det bästa med Falun2015 var den feststämning som rådde under VM. Andra viktiga inslag var volontärenas bemötande,
skidstadions och tävlingsbanornas utformning, samt det övergripande genomförandet av VM.
Det bästa med värdstaden Falun var närheten till allting och dess vackra omgivning.
75% av de svenska besökarna utanför Dalarna och 51% av de utländska besökarna har uttryckt att de troligtvis
återvänder till Falun.
Sex av tio besökare kan rekommendera Falun för andra besökare.

Undersökningar bland kunder visar att :
o 98,5% ansåg att deras totalupplevelse var mycket bra/bra
o 85% uppgav att totalupplevelsen stämde väl överens med ambitionen om ett mästerskap beyond all expectations.
Varumärket
Utan tvekan har Faluns varumärke som arrangörsort stärkts väsentligt i och med Falun2015. Detta gäller också Nationalarenan
för Nordisk Skidsport, Lugnet. Falun2015 kommer att vara en betydande fördel om man beslutar sig för en ny VM-ansökan.
Ett skid-VM är ett evenemang som påvisar kontinuiteten för Falun och Dalarna och därmed stärker varumärket för såväl Falun
som hela Dalarna. I Dalarna finns tradition och mångårig erfarenhet för stora nationella och internationella skidtävlingar som
bl.a. VM, årliga världscuptävlingar och Vasalopp. Ett varumärke behöver kontinuerligt hållas vid liv.
Övrigt
Det finns mycket annat som inte går att mäta eller ta på rent konkret. Vad betyder detta succéfyllda VM och att besökare
och TV-tittare fick en stor spännande upplevelse och att Falun och Dalarna omtalats i positiva ordalag av oerhört många ?
Att Falubor och andra kände stolthet, fick inspiration och framtidstro vad betyder det ?
Än idag kommenteras Falun2015 som ett av de bästa internationella skidevenemangen någonsin. Falun2015 kommer att bli ett
VM man kommer att referera till lång tid framöver. Det har spridits till andra arrangörer av större event nationellt och
internationellt. Falun2015 skapade en mängd olika mötesplatser för sponsorer, medierna, volontäerna och publiken. Detta ledde
till en bra atmosfär, nya bekanskaper och nya affärer kom till stånd.
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ERFARENHET OCH KOMPETENS
VM- projektet omfattade såväl kampanjen att få VM, dess planering och
förberedelser inför genomförandet, samt dess avveckling som innebar
projektarbete under 6,5 år med väldigt många involverade. Detta gav
en gedigen erfarenhet och ny kompetens för samtliga inblandade. Inte
endast för VM-organisationen själv, utan även för en del av Falu
kommuns medarbetar, förvaltningar och sponsorer, blåljusmyndigheter,
Länsstyrelsen, Region Dalarna och till viss del också Högskolan Dalarna.
För det rent sport- och tävlingsmässiga finns en bra grundkompetens i
befintlig och årlig världscupsorganisation.
Ett projekt av storleksordningen Falun2015 har många dimensioner.
Under möjligheternas resa åren 2010-2015 inledddes många
samarbeten mellan arrangören, Falun och regionen inom de områden
triangeln intill visar. Något som bidrog till utökat samarbete och till
utveckling.

Svenska Skidspelen
En väletablerad organisation med över femtio års erfarenhet och som genom sina 12 medlemsföreningar årligen utgör kärnan i
organisationen för världscuptävlingarna (VC) inom längdskidåkningen. Nu närmast förbereds för VC den 28-29 januari 2017.
Tyvärr blev inte Skidspelen så involverade i Falun2015 som det var tänkt. Av de 1 600 volontärerna hämtades ca 400 från
skidspelsföreningarna. I de tolv ideella föreningarna finns betydligt fler individer att involvera i framtiden.
En VM-ansökan torde vara positiv för Svenska Skidspelen. En ny kandidatur bör ihopkopplas med arbetet med de årliga
VC-tävlingarna.
Idag är Svenska Skidspelen AB en organisation där Svenska Skidförbundet är majoritetsägare. Övriga två delägare är
Svenska Skidspelen och Falu kommun. Samtliga tre ägare har samma ambition och målsättning med en ny VM-kandidatur.
Ett långsiktigt tänk måste till med en paketering som tar hänsyn till både det årliga VC-arrangemanget och en framtida
VM-kandidatur.

Personal Lugnet och Lufab
Lugnetanläggningarnas egen personal inom Fritid Falun besitter en stor erfarenhet och kompetens kring Lugnet och
större event. Genom deras aktiva engagemang kring VM-tävlingar och årliga Världscupstävlingar är kompetensen gedigen
och måste tillvaratas i framtiden till stor nytta för Falun och arrangörerna.
Det relativt nybildade bolaget Lufab och dess personal är också en resurs som får successiv erfarenhet kring Lugnet och
evenemang. Båda kategorierna är viktiga för alla arrangörer och de får en än större betydelse vid framtida event.

Volontärer
Till Falun2015 användes 1 600 volontärer. Därutöver knöts ett par hundra personer från idrottsklubbar till VM-organisationen
för att hantera bl.a. parkeringsområden och försäljning av snabbmat och dryck utanför restaurangdelen, inne i stadionområdet.
En av de allra viktigaste förutsättningarna för att arrangera ett så stort internationellt arrangemang som Falun2015, är att ha
tillgång till en kompetent och motiverad volontärsstyrka. Falun2015 kunde erbjuda volontärsskap inom 15 huvudområden.
De fick dels en allmän information om VM-arrangemanget med en hel del fakta, dels var det obligatoriskt att genomgå en
utbildning i begreppen värdskap och hållbarhet.
Alla våra volontärer blev bästa tänkbara ambassadörer för Falun2015 och fick med all rätt mycket beröm för sitt varma och
professionella sätt att möta alla besökare oavsett kategori. De gjorde en fantastisk insats och hade stor del i arrangemangets
succé.
Alla dessa individer besitter en passion och kunskap som med fördel kan tillvaratas för framtida större arrangemang.
Idag är det inte svårt att rekrytera volontärer.
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Dalaidrotten
Idag är ca 136 000 personer aktiva och ideellt verksamma inom daladotten i nära 1 000 föreningar och här återfinns
ca 20 000 idrottsledare. Det är en stor resurs som besitter förutom sitt brinnande intresse också en kunskap
i och kring idrott och arrangemang. De torde kunna nyttjas och utgöra en betydande resurs i ett nytt skid-VM.
En starkare koppling mellan arrangör- volontärer- idottsföreningar kan åstadkommas. Härigenom breddas och utvecklas
kompetensen för många och till stor fördel för ett stort internationellt idrottsevent som ett skid-VM.
Kan man förankra en VM-ansökan även i föreningslivet kan ett VM utveckla idrotten och vice versa.

Högskolan Dalarna
Högskolan Dalarna och Dala Sports Academy bör i framtiden få möjlighet till att involvera sig än mer såväl i en kampanj
som i ett VM. Högskolans bedriver utbildning, forskning och samverkan.
Högskolan har behov av verklighetsanknutna studieuppgifter och projekt som kan vara till stor gagn och nytta för en VMarrangör. För studenterna kan intressanta uppsatsämnen tas fram.
Högskolan förfogar över mycket intressant data, framför allt på det ekonomiska området, som är av intresse för en kandidatur.
Högskolan Dalarna har ett etablerat Cetler- centre for tourism & leisure research, där utbildning, forskning och samverkan kring
stora internationella event och besöksnäringen har fokus.
Evenemang och destinationsutveckling får i framtiden ett störrre utrymme i Högskolans utbildningsprogram. Idag finns två
utbildningar inom Tourism Management och Sports Management.
Turism, sport och handel är viktiga områden som ligger till grund för besöksnäringen. Besökarnas egna upplevelser vid
arrangemangen får större utrymme i framtiden.
Högskolan betraktas som obereonde och neutral instans, som kan ta fram vetenskapliga rapporter med en lättförstålig
och pedagogisk presentation. Man kan ta fram de olika värden som finns i anslutning till stora internationella arrangemang.
Högskolan kan ta fram viktiga aspekter som ligger till grund för ett slutgiltigt ställningstagande och kunskaperna kring en
kandidatur, tex vad tidigare kampanjer och VM gett och betytt.
Högskolan bör finnas representerade i en referensgrupp kring en ny VM-ansökan mot bakgrund av redan gjorda studier
och den resurs och erfarenhet man besitter. En VM-kampanj spänner över många år och Högskolan har behov att kunna bedriva
följeforskning och olika insatser under flera år.
Detta skulle också kunna vara intressant ur FIS perspektiv. Uppslag till lämpliga forskningsprojekt finns.
Högskolan har också ett nordiskt forskarnätverk att tillgå, vilket med sina kompetenser och erfarenheter skulle kunna bidraga
i olika forskarstudier.
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LUGNET
Hela Lugnetområdet i Falun har en perfekt infrastruktur för stora internationella evenemang, vilket var till stor nytta för
Falun2015. Det är inte många arrangörer som förfogar över motsvarande infrastruktur och funktionaliter. Därför är Lugnet
ytterst lämpat för stora internationella event. Allt tillgängligt inom fem minuters promenadavstånd. Inom Lugnet finns flera
kommersiella aktörer som får möjlighet till affärsverksamhet tack vare eventen.

Inom området finns hotell, restauranger, konferensmöjligheter, gymnasieskola, stor sport-och idrottshall, simanläggningar, gym,
högskola, innebandyarena, tennisarena, ishall, isbandyplan, parkeringsytor samt kontor och andra administrativa byggnader
som kommer till stor användning under eventen. Därtill är det korta avståndet ner till Falu centrum en mycket stor fördel.

Nationalarena nordisk skidsport
Lugnet idrottsarena har alltsedan början på 70-talet successivt utvecklats och är idag en av Europas mest moderna i sitt slag.
Det stora internationella genombrottet kom i samband med att skid-VM 1974 genomfördes på Lugnetområdet. En hel
idrottsvärld fick upp ögonen för vilka faciliteter och möjligheter som Lugnet erbjuder.
Knappa tjugo år senare, 1993 genomförde Falun sitt tredje VM i nordisk skidsport. Idag är Lugnet Nationalarena för nordisk
skidsport och officiellt Vasaloppscentra. Det är ett viktigt varumärke inte minst internationellt och det skall man vara rädd om.
Falu kommun måste säkerställa att detta bevaras för framtiden. Med fyra bra genomförda VM har Falun ett utmärkt
utgångsläge.
Lugnet har genom åren utvecklats till en multiarena som lämpar sig utmärkt även för andra stora internationella event.
Lugnet borde också användas mer som arena icke vintertid, framför allt sommartid. Sommarbackhoppning idag är stort
internationellt både tränings- och tävlingsmässigt.
Även andra skiddicipliner som tex Big Air skulle troligtvis kunna arrangeras i Falun med de stora underbackarna som
utgångspunkt. Det är ett myckt häftigt arrangemang som lockar både publik och TV.
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Svenska Skidspelen har genomförts i Falun alltsedan 1959 och när Världscuperna inleddes har Falun varit en av de främsta
arrangörsorterna. Falun har alltid fått höga betyg för sitt genomförande. Förutom en stolt och kompetent organisation har
Lugnet erbjudit den infrastruktur och närhet för tävlande, media och publik som uppskattas.
Lugnet är en multiarena som lämpar sig väl även för andra stora arrangemang än bara skidor. Här har genomförts stora
musikarrangemang, O-ringen, Tiomila, SM-tävlingar i fler idrottsgrenar, Clash of Nations, motionsarrangemang, marknader,
utställningar m.m. Numera finns även attraktiva MTB-banor för elit och motionärer.
Nyligen genomfördes SM och JSM i Backhoppning i normalbacken i Falun 21-22 januari. VC i längdskidor pågår 28-29 januari.
Lugnet är också reservort för SM-veckan vinter 2017 i Söderhamn 30 januari – 5 februari.
Investeringsbehov
Inför VM 2015 var investeringsbehovet mycket stort, framför allt i backanläggningen och till viss del i den allmänna
infrastrukuren.
Hoppanläggningen med tillhörande funktioner var synnerligen nedgångna, främst beroende på att några större åtgärder
ej vidtagits alltsedan VM 1974. Inför Falun2015 vidtog kommunen stora och nödvändiga investeringar kring hopp- och
längdstadion. Detta omfattade båda hoppbackarna till dagens internationella standard, domartornet, tränartribuner, läktaren,
bergbanan, ljusanläggningen, snöproduktion, spårsystemet, ny hästsko, breddning av publikvägar och publiktunnlar,
permanenta vallabodar, sanitära utrymmen och förrådsutrymmen. Därutöver uppgraderades infrastrukturen inom teknik,
fjärrvärme, el och vatttenförsörjning. Utöver detta tillkom Stora Ensohuset som helt externfinansierades.
Totalt investerades ca 240 MSEK över en flerårsperiod. Kommunen fick också bidrag från EU och Region Dalarna uppgående
till 35 MSEK.
Idag förfogar Falun över en av världens mest moderna och uppgraderade hoppanläggningar globalt. FIS cerifikat finns för båda
backarna, vilket krävs för stora internationella mästerskap.
Hoppbackarna idag är än mer viktigt och igenkännande landmärke för Falun och som staden starkt förknippas med.
En grov uppskattning i dagsläget skulle vara att nya investeringar kan komma att behöva uppgå till 30-40 MSEK totalt
för både back-och längdarenan.
Framtida behov backarenan
Ett nytt VM på 2020-talet blir inte alls bli så omfattande investeringsmässigt. Lugnets backarena håller högsta internationella
kvalitet idag och lång tid framöver, åtminstone de närmaste 15-20 åren. Man skall kapitalisera på de investeringar som gjordes
inför Falun2015. I en magisterupsats från Högskolan påvisas att ju förr ett nytt VM kan komma till stånd dess bättre är
«avkastningen» för kommunen.
I backarenan finns ett behov av lite bättre utrymmen och faciliteter för de aktiva tillsammans med fler permanenta vallabodar.
Kostnader för snöproduktion och vindnät kan tillkomma. Publikkapaciteten som fanns under Falun2015 räcker gott till för ett
nytt VM i framtiden.
Framtida behov längdarenan
Skidstadion har senste åren genomgått en utveckling genom delvis nya längdspår, ny hästsko, modernare ljudanläggning,
permanenta vallabodar, högre kapacitet inom det sanitära och bättre infrastruktur kring vattenproduktion och snötillverkning,
fjärrvärme och toalettillgänglighet, nytt administrivt hus för tävlingsledning/-sekretariat och kontor (StoraEnso huset), flexibilitet
för temporära publikutrymmen, publika gångvägar m.m.
För nya VM i framtiden kan fler permanenta vallabodar behövas, bättre adminsitrativa utrymmen, bättre publikvägar och
sanitära möjligheter utmed spåren, som också kan behövas utvecklas med nya kommande krav.
Längdskidstadion behöver anpassas bättre för framtida andra stora internationella evenemang. Dessa kan då med fördel vara
icke vinterid.
Övrigt
Nationalarenan Lugnet har byggts för en användning med lång livscykel och idag anses de årliga driftkostnaderna lite för höga.
Lugnetanläggningarna är en del av översynen inom kommunen vad enheter anses få kosta.
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Ju mer de olika delarna kan få multianvändning ju bättre kostnadeffektivitet kan uppnås.
Lufab äger anläggningen och Falu Fritid driftar den. Ett av kommunens ägda bolag Falu Energi & Vatten har medverkat och utfört
stora uppgraderingar kring infrastrukturen på Nationalarenan.
Det är lättare att försvara en större engångsinvestering om den kan nyttjas för flera större arrangemang, varav en del är
återkommande. Men det finns också plats att inrymma andra event i den investering som gjordes på Lugnet inför Falun2015.
Remigiusz Biedrzycki, vid Högskolan Dalarna har efter Falun2015 skrivit en magisteruppsats i nationalekonomi «Sports
venues´effect on social welfare» där han analyserar infrastrukturinvesteringarna på Lugnet ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Det är ett intressant resonemang som förs. «Resultaten av analysen visar att det är kritiskt för Falun att arrangera
ytterligare ett skid-VM inom 25 år för att investeringarna skall bli lönsamma för samhället”.
Uppsatsen behöver antagligen kompletteras med flera analyser för att med säkerhet verifieras.
Det kostar pengar att driva Lugnet och back- och längdstadion. Såväl Lufab som Falu Fritid är pressat att sänka nuvarande
kostnadsnivå. För att attrahera och få tillgång till nytt externt kapital måste ägar- och organisationsstrukturen ses över.
Bilda ett arenabolag och släpp in externa företag som kan bidraga till att vidareutveckla Lugnet. Samtidigt gör man om
organistionen till en enhet som ansvarar för all utveckling, fastigheter, drift, service och event.

NÅGRA KÄRNFRÅGOR
Nedan beskrivs några områden/frågor som har stor betydelse, dels allmänt för Lugnet och dels mer specifikt
för en ny VM-ansökan.

Stora event
Stora internationella event i Sverige är generellt positivt. Det påverkar besöksnäringen i stor utsträckning och de företag,
organisationer och individer som på ett eller annat sätt blir involverade. Stora event idag är en betydande del i
destinationsutvecklingen och för den turistekonomiska omsättningen. Stora event bidrar till både kompetensförsörjning och
kompetensutveckling.
Om evenemanget genererar ett överskott blir det positivt för det enskilda idrottsförbundet och den arrangerande kommunen
under förutsättniing att dessa två organsitationer är delägare av eventet. Här bortses för permanenta investeringar.
Staten får inkomster i form arbetsgivaravgifter och moms i första hand. Staten satsade inte en krona i Falun2015.
För kommunerna som oftast äger och driver anläggningar kan det uppstå ett utmanande investeringsbehov rent ekonomiskt
Det var det som hände med Falun2015. Hoppbackarna på Lugnet hade inte i stort renoverats alls sedan tillkomsten till VM 1974.
Det fanns ett stort uppdämt behov att uppgradera hoppbackarna 40 år senare. Alternativet hade kanske varit att låta förfallet
fortsätta och på sikt demontera hoppbackarna, vilket hade varit väldigt tråkigt, då hoppbackarna är ett mycket betydelsefullt
landmärke för Falun.
För en kommun innebär ett stort internationellt event att det skapas sysselsättning och affärsmöjligheter, främst för den lokala
och regionala näringen. Lugnet var en av Dalarnas största byggarbetsplatser under investeringsperioden.
Falun2015 ett event med 280 000 besökare på Nationalarenan Lugnet och 70 000 besökare på Medal Plaza vid Stora Torget
kvällstid ger många näringsidkare intäkter och goda möjligheter att visa staden Falun för tillresande.
Falu kommun fick av arrangören dels ett hyresintäkt på 10 MSEK från arrangören för att nyttja Nationalarenan Lugnet
och del av den vinst tillsammans med Svenska Skidförbundet på 47 MSEK, vilket torde vara relativt unikt.
Stora Enso ville lämna något bestående, Stora Ensohuset, efter sin medverkan till stor nytta framöver för Falun även i framtiden.
Falun och Dalarna har fått stor publicitet under många år av förberedelser och massiv sådan under själva
arrangemangsgenomförandet. Sverige som land fick också mycket god publicitet under Falun2015.
Falun2015 lämnade ett mycket stort fotavtryck efter sig som kommer att var bestående lång tid framöver.

Mediers betydelse
Stora idrottsarrangmang drar till sig många medierepresentanter såsom TV-bolag, radiobolag, rättighetsinnehavare,
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journalister och fotografer m.fl.
TV-mediet kan förmedla stämning och upplevelsen på plats på ett annat sätt än övriga medier.
TV
Stora internationella idrottsmästerskap TV-sänds och de har mycket stor betydelse för de tävlande, för arrangören och för
publiken, framför allt för de som inte kan följa tävlingarna på plats annat än via TV-rutan.
EBU hade TV-rättighterna för Falun2015 och utsåg 2012 Sveriges Televison att vara Host Broadcaster. Alltsedan dess hade
Falun2015 ett mycket nära och utvecklande samarbete med SVT. SVT lade ned stora personella och ekonomiska resurser
för att säkerställa att de framtida VM-sändningarna skulle bli optimala och bästa tänkbara, vilket lyckades till fullo.
Med utgångspunkt från Falun2015s vision satte SVT upp några huvudmål inför VM 2015 :
- Skapa en professionell och internationell sändning
- Se till att sändningarna förmedlar de typiska känslorna och omgivningarna som gäller för Sverige, Dalarna och Falun.
- Sätta en ny standard för TV-produktion både on-site och off-site.
SVT arbetade tidigt tillsammans med Falun2015 på den grafiska designen för att skapa överensstämmelse och igenkänning.
SVT sände 60 tim live med 225 miljoner TV-tittare (exklusive Eurosport). Siffror som är all time high för EBU vad gäller nordisk
skidsport och de skid-VM som tidigare sänts. Totalt anses över 500 miljoner TV-tittare någon gång följt Falun2015.

I Nordamerika och Asien kunde tävlingarna följas via appen Falun Live Arena, vilken hade många följare.
Värdet av TV-sändningarna går inte att mäta ekonomiskt, men de har mycket stort kommersiellt värde och oerhörd
genomslagskraft.
På samma sätt har EBU motsvarande rättigheter till Lahti2017.
För VM 2019 i Seefeld och VM i Obersdorf 2021 har Infront dessa rättigheter efter att förhandlat och avtalat detta med FIS.
Den övergripande sponsorstrukturen som gäller för Lahti påminner mycket om den som tillämpades under Falun2015, och den
verkar i stort bli densamma för 2021 och 2023. Därefter är det mer öppet eftersom förhandlingarna om framtida TV-rättigheter
inte har inletts. Nyckelfrågan är hur de kommersiella rättigheterna utvecklas för FIS och kommande TV -rättighetsinnehavare
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och utifrån detta vad som blir kvar till den enskilda arrangören. Stora värden står på spel. För de internationella TV-bolagen är
marknaden mycket betydelsefull och man är angelägen att den officiella sponsorstrukturen fylls. Man värdesätter också det jobb
som de lokala arrangörerna åstadkommer. Här var Falun2015 synnerligen framgångsrik och lyckades få till stånd en ny
sponornivå till gagn för sig själv men också för EBU. Ju fler partners som knyts desto högre image skapas. Detta är positivt för
TV-bolagen, FIS och de nordiska skiddiciplinerna.
Som vi sett vid andra stora idrottsevent kommer nya intressenter in i bilden. Viasat och Discovery Channel vill också vara med
och förhandla om dessa rättigheter.
SVT värnar om stora idrottsevent och Falun2015 blev ett mycket starkt arrangemang även för SVTs egen produktion och
vad som kunde visas upp för TV-tittare nationellt och internationellt.
Radio
Såväl nationellt, regionalt och lokalt har radiomediet en mycket stor och betydande roll och når väldigt många lyssnare.
För ett stort event som ett VM följer radio projektet mycket nära och är en viktig informationsmöjlighet för en arrangör.
Sociala medier
Ett av Falun2015s mål var att locka en bredare och yngre publik. Det åstadkomms bl.a. genom att vara mycket aktiva i
kommunikationen i sociala medier som Facebook, Twitter, Instagram och YouTube. Bara under VM-tävlingarna hade
Facebook 8,1 miljoner unika besökare.
Den egna hemsidan besöktes över 3,5 miljoner gånger med nära 2 miljoner unika besökare.
Det gav möjlighet att föra en tvåvägsdialog med följarna som fick frågor besvarade och Falun2015 fick en del värdefulla
kommentarer hur mottagaren upplevde kommunikationen och dess innehåll. Sociala medier tar i framtiden en större plats och
anses betinga ett högre värde. Sociala medier håller på att etablera sig som en slags «second screen».
Lokalmedier
Lokala medier är av stor betydelse för en arrangör av ett stort event. De följer projektets planering och utveckling löpande under
lång tid. Med Falun2015 blev det ett drygt sex års långt arbete och bevakning. En arrangör måste utgå ifrån att lokala medier
speglar arrangemanget ur många synvinklar och ett och samma medium har i sin organisation medarbetare med väldigt olika
syn, vilket också återspeglas i reportagen.
Erfarenheten visar också att man gärna ger utrymme till de som kan vara skeptiska och negativa av olika skäl. Det får man tåla.
Det är också en viss publicitet.
Det är särskilt viktigt för en kandidatur och/eller en arrangör av VM i framtiden att ha stor öppenhet gentemot media och
därigenom även allmänheten. Det handlar helt enkelt om att skapa trovärdighet. Det misstag som begicks inför Falun2015
gällande investeringskostnaderna får inte upprepas. Det är något Falu kommun än idag lider av, till viss del även Falun2015.

Digitaliseringen
Falun2015 utlovade i sin kampanj redan 2010 att «Now it´s time to take the Sport to a level never experienced before».
Med Beyond Skiing 2015 skulle nya bredare och yngre målgrupper nås. Detta skulle göras med den nya informationsteknologin,
som var under snabb utveckling. Falun2015 var mycket aktiva i sin kommunikation på våra egna hemsidor och i sociala medier.
Falun2015s egen hemsida www.Falun2015.com blev den primära kanalen för information till målgrupperna sponsorer, medier,
volontärer, och den breda allmänheten inför, under och efter VM.
Tillsammans med partners utvecklades apparna :
1) Falun2015 Live Results som riktades till VM-besökaren med nyheter,
resultat från tävlingarna, kartor över arenan, staden, och regionen,
evenemang, sevärdheter och service, samt trafikinformation m.m.
2) Falun2015 Live Arena som byggde på innovativ 3D-teknologi och
laddad med interaktiva funktioner. Lugnets längd- och backstadion,
samt Medal Plaza visualiserades i 3D-miljö.
Apparna nedladdades 200 000 gånger och möjliggjorde att besökare på plats
i Falun och intresserade var man än befann sig, via apparna, kunde hämta
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hem spännande och helt ny information. Det var en s.k. second screen som gav en helt ny och annorlunda upplevelse av VMtävlingarna och allt runt omkring. I Nordamerika och Asien var Falun Liva Arena appen enda möjligheten att följa tävlingarna live.
Tekniksprånget inom IT har inte klingat av, tvärtom går det oerhört fort och omvärlden förbereder sig nu på 5G och med den
kraftigt ökad digitalisering.
Dalarna är ett län där det finns mycket spetskompetens inom detta område. Som fjärde största exportregion och tredje största
turistregion måste vi ligga i framkant för att möta den alltmer globaliserade marknaden.
Det finns många entreprenörer och innovatörer som kan flytta fram sina positioner inom detta viktiga område. Det är ett måste
för att vi inte skall bli akterseglade. Högskolan Dalarna erbjuder också utbildning inom digitalisering.
Det behövs en motor för att driva detta och ena alla krafter för att nå framgång. Ett större projekt och event som ett skid-VM
kan vara det som får alla inblandade att samverka. Att kandidera, planera, genomföra och avveckla ett skid-VM är en
tidshorisont på 6-7 år, en tid som behövs för att nå full effekt.
Digitalisering är viktig för både besökaren och arrangören av stora event. En arrangör är också beroende av den infrastruktur
som finns tillgänglig på platsen för att arbeta med digital information.
Falun2015 visade med all tydlighet vad som kunde åstadkommas tillsammans med rätt sammansatt kompetens.
Nyligen har såväl representanter från OS 2018 i Pyeongchang, Korea och från OS 2022 i Beijing, Kina 2022 varit i Falun på
studiebesök för att efterhöra hur Falun2015 arbetade med Falun Live Arena och vilka erfarenheter man gjorde. Gör man detta
rätt skapas en enorm mötesplats människor emellan. IOT, «internet of things», finns redan i vår vardag.
Falun Live Arena blev ett rejält tekniksprång som kommande arrangörer, även i andra idrotter, vill vidareutveckla. Falun lämnade
ett viktigt fotavtryck efter sig med nya utvecklade appar med ett starkt upplevelsebaserat innehåll. Den kommer att användas
under OS i Pyeongchang nästa år.

Satsning på backhoppning
FIS har det senaste decennierna känt att backhoppning i Sverige är en sidoverksamhet, då man prioriterat längdåkningen bland
de nordiska grenarna.
Falun genomförde trots bristande kompetens och erfarenhet från stora internationella backtävlingar, ett imponerande VMarrangemang enligt FIS. Mycket tack vare eldsjälarna som brinner för sin sport och samarbetet/stöttningen från FIS.
Svenska Skidförbundet gjorde en mindre satsning för att få ihop ett landslag till VM2015. Satsningen resulterade inte i några
framgångar på VM.
Backhoppning är en relativt liten och nischad sport som utövas av drygt 20 nationsförbund av FIS totala antal 128.
Hälften av dessa arrangerar årligen stora internationella backhoppningstävlingar, som världscuper m.m.
De må vara så att Sverige klarar sig utan backhoppning, men FIS är mycket angelägna om att Sverige skall bli med igen.
Utan tvekan skulle en satsning på svensk backhoppning få stort gehör hos FIS och medlemsländerna.
Svenska Skidförbundet måste få en bättre struktur kring backhoppning och i viss mån även kring kombinerat (NC).
- Vad vill man uppnå ?
- Hur skall man gå tillväga ?
- Vad får det kosta ?
De resurser som Skidförbundet kan tänkas avsätta bör prioriteras mot barn- och ungdomsverksamheten fullt ut, samt att utbilda
och få fram nya ledare. All energi, pengar och fokus riktas mot föreningarna. Det är i dessa som verksamheten kan bedrivas och
föreningarna utgör motorn i rekryterings- och utvecklingsarbetet.
För lokala klubben i Falun, Holmens IF, blev inte Falun2015 ett lyft. Dels riktades kommunens investeringar mot de stora
backarna där VM-tävlingarna skulle genomföras, vilket fick till följd att de utlovade ungsomsbackarna uteblev.
Två backar har färdigställts efter VM.
För Faluns framtida trovärdighet bör resterande ungdomsbackar byggas och plasten återläggas för att möjliggöra
sommarbackhoppning. Vi vet att intresset att komma till Falun på träningsläger sommartid är mycket stor främst från
internationellt håll.
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Backhoppning är en utmärkt TV-produkt och är en av de sporter som får mest TV-tid, vilket kan kommersialiseras.
FIS ger Sverige rekommendationen att börja om från scratch. Satsa på nybörjarna och forma dem. Skapa aktiviteter
och då med fördel ute i skolorna.
Nominera dedikerade personer till arbetet med backhoppning, även för det internationella arbetet. FIS skulle med glädje utse
personer i kommittéer och projektgrupper. Det vore ett sätt att visa FIS och skidvärlden att Sverige vill något. Idag är Sverige helt
utanför detta arbete. Bygg successivt upp egen kompetens av tränare, TDs, domare m.fl.
FIS kan säkert erbjuda sig att leda ett seminarie/workshop kring hur Sverige skall få fart på backhoppningen.
Starta smarta och kostnadseffektiva samarbeten med andra länder, vilket inledningsvis inte nödvändighetsvis
behöver vara med de ledande nationerna.
Både Falu kommun och Svenska Skidförbundet vet att i ett nordiskt VM ingår längd, backe och nordisk kombination.
Det kommer man inte ifrån och det ingår i förutsättningarna att arrangera tävlingar i alla tre grenarna. Då kan man inte helt
blunda för att ha egen verksamhet med ett antal utövare.
När internationella tävlingar genomförs utan ekonomiskt överskott bör detta ses som en del av kampanjen med ett nytt VM.

Längdskidåkning i framtiden
Längskidåkning har alltid haft en stark förankring hos svenska folket. Sverige har producerat många stora skidlegender
genom åren och med Vinterstudion och dess tillkomst har SVT möjliggjort för TV-tittarna att på nära håll följa de aktiva och
deras resultat över en hel säsong. De aktiva är mycket populära personligheter som man lär känna genom TV-rutan när de tävlar
och intervjuas. Få idrottsstjärnor är så välkända och populära som de svenska längdåkarna.
Internationellt har längd stort marknadsvärde genom OS vart fjärde år, VM vartannat år och de årliga världscuptävlingarna.
Kommer detta att hålla i sig framöver är en berättigad fråga. Konkurrensen från andra idrotter och om TV-tittarna har hårdnat
allt mer de senaste åren. Sponsorer blir alltmer försiktiga i sin relation till idrotter som har inslag av doping.
Rekryteringen till längdsporten är inte lika självklar idag och de senaste dopingfallen hos ledande skidnationer som Norge och
Ryssland underlättar inte. FIS har agerat resolut vilket är nödvändigt. Men fortfarande finns ett antal obesvarade frågor kring
vad, hur och varför som måste få sina svar, ju förr desto bättre.
Om OS i Stockholm blir av bygger detta ett enormt intresse för längdskidåkningen, vilket kan stödja en framtida kandidatur för
ett nytt nordiskt VM i Falun. Falun2015 hade stor nytta av det svenska längdlandslagets OS- framgångar 2006 i Turin, 2010 i
Vancouver och 2014 i Sotchi. Därtill kommer framgångar på mellanliggande VM och VC-tävlingar.
Utan deras framgångar hade med största sannolikhet inte intresset varit lika stort.
Idag är onekligen längskidor i ett OS-program en av de absolut mest populära och viktigaste idrottsgrenarna.
Effekterna från Falun2015 var en viktig del och milstolpe i en långsiktig och hållbar tillväxtstrategi för länglandslaget.
Ett VM på hemmaplan ger inte enbart det svenska landslaget en fördel med extra stort publikstöd, utan det stärker också den
kommersiella tillväxten för Svenska Skidförbundet.
Förra helgens världscuptävlingar i Ulricehamn blev en jättesuccé med en publik på 50 000 biljetter. I Sverige har
längdskidåkningen och de aktiva profilerna en enorm populäritet och har stor plats i svenska folkets hjärtan.
Detta kommer med all sannolikhet att hålla i sig lång tid framöver.

VINTER-OS TILL SVERIGE
Det finns ett antal aktuella och viktiga frågeställningar som behöver ventileras och diskuteras mer ingående.
En sådan fråga är om Stockholm ansöker vinter-OS och Paralympics. Vilka konsekvenserna blir för Falun
och hur det påverkar Faluns ev. planer på en ny VM-ansökan måste diskuteras.

Svensk ansökan Vinter-OS 2026
Stockholm var på väg att ansöka om ett vinter-OS 2022, men lämnade aldrig in en kandidatur.
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Den politiska uppslutningen fanns inte för en ansökan. Även Oslo och München klev av, varför det återstod endast Almaty i
Kazakstan och Beijing i Kina.
Falun har tidigare ansökt om vinter-OS tillsammans med Åre och Östersund i olika konstellationer.
Stockholms stads förstudie till vinter-OS 2026 presenteras idag och överlämnas till politikerna
i Stockholm. Därefter går den på remiss till idrottten, olika instanser och organisationer med åtrerkoppling i april.
Några av utmaningarna har varit hoppbackar, bob- och rodelbanor, miljöprövningar och marktillstånd. Klimatet och snötillgång
är andra kritiska faktorer.
I förstudien rekommenderas att backhoppning och nordisk kombination genomförs i Falun. Stockholm kan vara ett altrernativ,
men knappast troligt.
Falun har blivit inbjudna till möten med projektgruppen Stockholm2026, som även varit på besök i Falun. Om Stockholms stad
beslutar sig för att kandidera, ett beslut som bör komma före sommaren 2017, skall idrotten ta ställning.
Det är Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) som formellt står för en ansökan och en officiell ansökan skall var IOK tillhanda i
början på 2018. Beslutet om att utse arrangör för vinter-OS och Paralympics 2026 fattas av IOK på sin kongress i juni månad
2019.
Tänkbara konkurrenter kan vara Calgary i Kanada (hade vinter-OS 1988) och Innsbruck (1964 och 1976), samt i Schweiz som
ännu inte klargjort sitt koncept. På sikt kommer Norge säkerligen att ansöka om ett tredje vinter-OS, men knappast för 2026.
Paralympics blir inte aktuellt i grenarna backhoppning och nordisk kombination eftersom de inte finns idag på deras
tävlingsprogram. Paralympics arrangeras normalt två veckor efter avslutat OS.
Vinter-OS 2026 blir det 25:e Winter Olympics.
Åre är en given medarrangör av de flesta alpina grenarna eftersom Stockholm saknar dessa möjligheter. Det kan naturligtvis
också bli så att Stockholm beslutar sig för att inte kandidera överhuvudtaget. Stockholms stad är mycket lyhörda för vad dess
invånare har för inställning i denna fråga.
Politiskt vill man att ansökan 2026 skall understödja Stockholms långsiktiga vision om bl.a. integration och hälsa.

Agenda 2020
IOK har med sin ”Agenda 2020” möjliggjort helt andra förutsättningar för länder att organisera sina OS. IOK har insett betydelsen
av förnyelse och modernisering av de olympiska spelen mot bakgrund av de allt snabbare samhällsförändringar som äger rum
globalt. IOK antog Agenda 2020 vid sin extra kongress i Monaco 2014. Med den vill IOK adressera och förbättra sin trovärdighet.
Agenda 2020 står för 20 + 20, dvs 40 rekommendationer för att strama upp den framtida olympiska rörelsen. Agenda 2020 är en
avsiktsförklaring att hålla kostnaderna nere och arrrangera hållbara olympiska spel.
Några av de viktigaste delarna bland rekommendationerna är att erbjuda betydligt bättre ekonomiskt arrangörsbidrag, vilket
gör det lättare för kommande arrangörer att ekonomiskt orka med ett OS. IOK har också uttryckt sig starkt om att spelen måste
vara hållbara socialt, ekonomiskt, och miljömässigt. Man möjliggör för ett land att använda befintliga anläggningar och man vill
inte se att det efter ett OS står ett antal nybyggda anläggningar som ej nyttjas efter genomförda OS och Paralympics.
Stockholm kan få en fördel av två stora VM-tävlingar i Sverige 2019, Alpina VM i Åre i februari och VM i Skidskytte i Östersund i
mars. Dessa två VM-tävlingar har alla förutsättningar att åter igen visa IOK och de internationella förbunden vilken förmåga
Sverige besitter att arrangera stora internationella mästerskap. Dessa två VM genomförs mindre än ett halvår före IOKkongressen, då beslut om vem som får arrangera vinter-OS och Paralympics 2026.
IOKs Agenda 2020 hälsas med all säkerhet med stor tillfredsställelse av såväl politiker som representanter från näringslivet
och allmänheten.
För en framtida Falukampanj för ett nytt skid-VM behöver den inte påverkas nämnvärt av en svensk ansökan av ett
vinter-OS 2026. OS-arrangörer utses av IOK´s ledamöter och ett skid-VM av FIS Council och det är två helt skilda beslutande
organ. Det kan dock vara av strategisk betydelse att följa vad som händer med Stockholms ansökan.
Formellt är det SOK som ansöker om ett OS, men det skall förankras hos RF och inte minst Stockholms stad måste fullt ut stödja
en kandidatur.
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Om ett vinter-OS arrangeras i Sverige och Falun blir aktuellt att genomföra backe och nordisk kombination kommer SOK,
Stockholms stad, IOK samt det internationella specialidrottsförbundet FIS att värdera Falun utifrån:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Idrottsanläggningarna
Boendekapaciteten – helst vill man få till en sammanhållen OS-by för 300-400 personer så nära Lugnetstadion
som möjligt
Transport- och kommunikationsmöjligherna till och från Falun och även inom kommunen
Teknik-och IT-strukturen, elförsörjning
Medielokaliteterna och förutsättningarna för ett bra arbete för all media, samt kostnadseefffektiv medieproduktion
Erfarenheter, relationer och kontakter med etablerade TV-bolag
Publikområden och publikflöden
Parkeringsytor
Säkerhetsaspekter, tull, avspärrninga m.m.
Hållbarhet och miljöfocus
Övrigt

Detta är några av de frågor man vill ha tydliga svar på. Falun2015 visade att man med god marginal kan uppfylla dessa krav.
Vi vet idag att FIS anser att Falun redan idag har detta på plats. Gjorda investeringar har en hållbarhet lång tid framöver.
Om Falun blir arrangör av backhoppning och nordisk kombination i ett svenskt vinter-OS 2026, skall detta inte kosta Falun något.
Man skall hellre se möjligheterna till att få tillbaka en del av den investering som gjordes inför Falun2015.
Med längdtävlingarna 2026 i Stockholm kan Falun, av klimatskäl, bli aktuell som reservort.
Det är dock väldigt viktigt att Falun inte blir passiv och inväntar Stockholms politiska beslut för sin egen VM-ansökan.
Det kan ta ett år innan ett sådant beslut kommer och Falun måste nyttja innevarande år till att arbeta med de egna frågorna
för en framtida VM-ansökan.

FIS WORLD CHAMPIONSHIPS
FIS äger helt och hållet sina mästerskap som VM i Alpint, Nordiska grenar, Freestyle och Snowboard som arrangeras varje udda
år, samt Skidflygning som arrangeras varje jämt år. VM-tävlingarna är öppen för samtliga FIS medlemsnationer.
VM skall organsieras i enlighet med FIS regelverk och under kontroll och översinseende av FIS.
FIS har nyligen utkommit med sin senaste uppdatering av FIS World Championshiops Event Bid Information. I denna
återfinns värdefull information för kandidater till VM-arrangemangen.

Mervärden att arrangera ett VM
Efter att VM-arrangör utsetts av FIS Council planeras VM i partnerskap mellan det Nationella Skidförbundet,
LOC och FIS med stöd från de kommersiella rättighetsinnehavarna och medierättighetsinnehavarna. På så vis uppnås ett
koordinerat arbetssätt och man maximerar kompetensen, fokuserar ansträngningarna mot en idrottsfest och man promotar
VM lokalt, nationellt och internationellt.
FIS lyfter fram tre mervärden som kan härledas till att vara värd för ett VM :
1) Varumärket
VM innebär ökad igenkänning för värdstaden. Det bidrar till att stärka varumärket som en förstklassig destination
för större idrottsevent.
2) Ekonomisk utveckling
VM medför en stor ekonomisk påverkan för värdsstaden genom att besökarna spenderar pengar, sponsoraktivering och
kommunala eller statliga investeringar kommer till.
3) Ökad entusiasm för Sporten
VM stärker stoltheten hos det lokala och nationella samhället och leder till bestående intresse för sporten och dess
utövande.
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Ansökningsförfarande VM
FIS Council
Det är FIS Council som vid sin kongress utser de nationella skidförbunden och respektive organisatör till de olika VMarrangemangen. För att bli vald krävs absolut majoritet, dvs minst 50% av rösterna. Omröstning äger rum ända tills en kandiat
uppnått majoritet. Samtliga ledamöter i FIS Council som är närvarande på kongressen har en röst. F.n. består FIS Council av 19
ledamöter, varav 17 röstberättigade. Vid lika rösteantal har FIS Presidenten utslagsröst.
Kandidatansökan
När ett land med det inhemska skidförbundet och en stad beslutat om att bli en officiell kandidat för ett framtida VM,
måste man skriftligen till FIS bekräfta att man följer de villkor och den process som är förenlig med en ansökan för ett av FIS
World Championships. FIS har ett tydligt regelverk för detta och det gäller samtliga dicipliner inom FIS som anordnar VMtävlingar.
FIS har hittills utsett VM-arrangörer t.o.m. år 2021. Obersdorf vann senaste omröstningen om FIS Nordic World Ski
Championships 2021 på FIS- kongressen i Cancun i Mexico i juni 2016.
Nedanstående tabell ger en översikt vilka som varit kandidater och vilken kandidat som vann omröstningen och senare
genomförde/kommer att genomföra VM från 1993 och framåt.

Efter VM 1974 sökte Falun VM 1985. Enda konkurrenten var Seefeld som vann omröstningen. Falun sökte tillsammans med flera
andra VM 1991. Efter VM 1974 sökte Falun även VM 1985, men besegrades av Seefeld.
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IOK lade om sommar- och vinterprogrammet efter 1992 till att arrangera separata sommar- och vinter-OS vartannat år. VinterOS ägde rum både 1992 och 1994. FIS anpassade sitt VM-program efter detta och beslutade vid kongressen 1988 att rösta om
VM 1991 och 1993 samtiidgt.
Val di Fiemme tilldelades arrangemanget 1991 och Falun 1993. Efter VM 1993 har Falun ansökt om VM 2005 och 2013,
innan man fick VM 2015, vilket framgår av ovanstående översikt.
Förutsättningar kandidatur och process
Information kring ansökan till FIS World Championships med mer specifik information för de olika VM-tävlingarna
har nyligen utkommit och distribuerats av FIS.
Ansökningar till Nordic World Ski Championships 2023 skall skickas till FIS Generalsekreterare senast den 1 maj 2017 tillsammans
med en registreringsavgift på 150 000 CHF (1,4 MSEK enl. Aktuell växelkurs) och en garanti om att arrangera 200 träningsdagar
för utvecklingsländerna.
Kandidaterna skall inte producera en detaljerad broschyr över sitt koncept/projekt, utan FIS kommer efter den 1 maj att skicka
ett officellt och detaljerat frågeformulär till det Nationella Skidförbundet och kandidaterna, som skall ifyllas av varje kandidat.
FIS World Championships Questionnaire
Så fort som möjligt efter den 1 maj kommer FIS att förse de sökande kandidaterna och de nationella skidförbunden med ett
detaljerat frågeformulär som skall vara färdigställt den 1 augusti av de sökande innan mötet med FIS Inspection Group.
Frågeformuläret innehåller bl.a. nedanstående ämnesområden:

Efter att frågeformulären har besvarats kommer dessa att gås igebnom av FIS Inspection Group. Vid behov arrangeras möten
med kandidaterna för att diskutera specifika frågeställninmgar kring projektet.
Regler för att organisera FIS VM-tävlingar finns tillgängliga på FIS hemsida och nedanstående länk:

http://www.fis-ski.com/inside-fis/document-library/major-events/
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För upprepade kandidaturer efter varandra får kandidaterna en reducerad registreringsavgift med 25% för sin andra raka
kandidatur och 50% reduktion vid tredje eller fler raka ansökan.
Beslut om arrangör fattas vid FIS Congress i maj/juni 2018, vilket innebär ett års offensivt kampanjarbete först och därefter
nära fem års tid av förberedelser för själva VMs genomförande, precis som inför Falun2015.
Efter att en arrangör utsetts vid FIS Congress måste denne betala en icke återbetalbar arrangörsavgift på 400 000 CHF
och garantera ytterligare 600 träningsdagar.
Hosting Contract
Omedelbart efter FIS Presidentens tillkännagivande vilken arrangör som tilldelats VM skall utsedd arrangör, representerat av
det Nationella Skidförbundet och arrangörsstaden, skriva på det s.k. Hosting Contract med FIS. Det är ett omfattande kontrakt
som reglerar samtliga rättigheter och skyldigheter som gäller för den Lokala Organisationskommittéen fram till och med VM.
Det är särskilt värt att understryka att det man utfäst under kampanjtiden gäller också enligt Hosting Contract.
”All representations, warranties and covenants contained in the City´s bid documents as well as
all other commitments made, either in writing or orally, by either the City´s candidature committee, the NSA or the City to the
FIS including those made to the FIS Congress, shall be binding”.
Nya krav
Vad som är nytt i Hosting Contract mot tidigare är att den som utses att arrangera ett VM också tar på sig ansvaret
för att genomföra ett Junior-VM (ålder 21 år) samt Ungdoms-VM (ålder 23 år). Ett beslut som FIS tog på sin kongress 2016.
Tidpunkten för detta mästerskap fastställs i dialog mellan FIS och arrangören.
Normalt blir det året före eller året efter genomfört VM och då på samma plats. Normalt kostar ett JVM/UVM
ca 7 MSEK att genomföra och visst stöd och bidrag från FIS kan erhållas.
Arrangörsavgiften är höjd och antalet fria träningsdagar har också utökats väsentligt.
En av de viktigaste elementen i Hostin Contract är det bidrag arrangören får för de kommersiella TV-rättighterna.
Det TV-bolag som i förhandling med FIS får dessa rättigheter betalar en avgift till FIS för detta, som fastställer ersättningen till
arrangören. Falun2015 erhöll ca 67 MSEK (beroende på valutautvecklingen) i marknadsbidrag för de kommersiella TVrättigheterna. Inför VM 2021 har detta ökat och att det är realistiskt att tro att bidraget idärefter ligger på nivån minst nivån
100 MSEK.
Under denna länk redovisar FIS sina regler för kommande VM-arrangörer:
http-//www.fis-ski.com/m#3FB675

Beslutsprocess
Svenska Skidförbundet
FIS överlåter till det nationella skidförbundet, Svenska Skidförbundet, rätten att ansöka om kommande VM-arrangemang för
de nordiska grenarna. Svenska Skidförbundet har en okomplicerad beslutsordning och kan själva i styrelsen fatta beslut om man
vill medverka till att stödja en ny VM-kandidatur.
Viktigt att framhålla är att initivet till en ny VM-ansökan måste komma från Falu kommun eller anläggningsägaren.
En ideell organisation som Svenska Skidförbundet tillåter inte och har inga möjligheter att engagera sig i ett projekt, där man
skall investera i anläggningar. Delägarskap i likhet med Falun2015 kan Svenska Skidförbundet överväga, men det måste finnas
både logik och relevans i en ny VM-ansökan. Efter Falun2015 finns det alla förutsättningar för detta.
Eftersom alpina VM går i Åre 2019 kommer ett nordiskt VM på 2020-talet inte att vara ett hinder.
Falu kommun
Falu kommun har en mer omfattande process för att godkänna en ny VM-kandidatur. Ytterst är det Kommunfullmäktige eller
Kommunstyrelsen som beslutar om detta. Vägen dit är mer tidskrävande än för Svenska Skidförbundet.
Falu kommun måste få svar på en mängd frågor kring en kandidatur, inte minst de ekonomiska villkoren och övriga
förutsättningar. Ju förr Falu kommun kan ta ett beslut i frågan desto bättre, det bör helst tas någon gång under 2017.
Längre fram beskrivs mer ingående vad Falu kommun bör vidtaga för åtgärder härnäst.
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Konkurrentanalys
Det finns inte någon etablerad turordning för VM-arrangörer, men inofficiellt existerar vissa grupperingar som stöder
varandra och därmed påverkar utgången till en viss del. Sverige har sedan en tid tillbaka ett utvecklat samarbete med
Norge och Finland. Närmast i tur för ett nytt VM står Norge. Ansökningar till alpina VM kan ibland ha en betydelse
för utgången av vem som får nordiska VM. Detta har ingen betydelse för svensk del inom överskådlig
tid, då alpina VM hålls i Åre 2019. Genom att stödja vissa länder i deras strävan att få alpina VM kan man skaffa sig
bundsförvanter, som i sin tur kan ge tillbaka stöd för ens egna mål om ett nordiskt VM.
Det är viktigt att man förstår processen och den inofficiella turordningen. Lika viktigt är att bedriva ett mycket aktivt arbete
med sin kandidatur innan man kommer till den beslutande FIS-kongressen. Att synas och vara aktiv i internationella
sammanhang kan inte nog understrykas. Relationer och förtroende är mycket avgörande. Det gäller att dra nytta av de personer
som har dessa kontakter.
VM 2023
I dagsläget finns endast två officiella kandidater. Det är Trondheim (NOR) och Planica (SLO). Fler kandidater kan dyka upp till den
1 maj 2017, då ansökan skall vara FIS tillhanda. Möjligen kan någon kandidat från Nordamerika tillkomma.
Ingen asiatisk kandidat i sikte då vinter-OS avgörs i Pyongyang 2018 och Bejing 2022. FIS beslutar om att utse VM-arrangör 2023
vid sin kongress i maj/juni 2018.
Den stora frågan är hur skidvärlden ser på Planica som ansökt tre gånger tidigare.
Falun bör inte kandidera till 2023, utan istället stödja Trondheim. Ju förr Trondheim får ett VM, desto tidigare kan Falun få ett
nytt VM.
VM 2025
Utgå ifrån att den eller de kandidater som förlorar omröstningen till VM 2023 kandiderar igen för 2025.
Val di Fiemme (ITA) kommer sannolikt att kandidera för 2025. De anses vara mycket förhandlingsskickliga och har ett gott
renommé i skidvärlden. Det kan också bli aktuellt med någon från Nordamerika, främst Kanada.
Ansökan skall vara inlämnad till FIS senast den 1 maj 2019. Beslut fattas på FIS- kongressen 2020.
Åre2019 har genomfört sitt alpina VM i februari 2019 och IOK utser arrangör av vinter-OS 2026 vid sin kongress sommaren 2019.
Falun bör överväga att denna gång officiellt kandidera, vilket överensstämmer med visionen Beyond Skiing 2019.
Om Trondheim inte får VM 2023 bör Falun överväga om att avstå sin kandidatur denna gång till förmån för Trondheim som då
kommer att vara storfavorit.
Falun kan i lugn ocxh ro avvakta FIS kongressen 2018 och därefter bestämma när man skall lämna sin ansökan,
dvs för 2025 eller 2027.
VM 2027, 2029 och 2031
Man skall utgå från att de som ej utses till VM 2025 fortsätter sina kandidaturer för framtida VM.
Beroende på hur utvecklingen ser ut och vem som tilldelas mästerskapen bör Falun vara aktiv med sin kandidatur.
FIS kan av geografiska taktiska skäl arbeta för att VM också hamnar i Nordamerika under denna period.
Detta för att bryta den europeiska dominansen.
Principen idag är den att kandidater skall lämna sin ansökan till FIS den 1 maj året före aktuell kongress, dvs udda år.
Året efter på kongressen utses VM-arrangör, dvs vid jämna år. Se nedanstående tabell.
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Det som händer vid omröstningarna för VM 2023 och 2025 kommer att påverka Faluns taktiska överväganden när man skall
kandidera första gången.
Det kan ta flera kampanjer innan man når målet. Det mest realisitiska scenariot är att Falun kan få ett nytt VM under perioden
2027-2031.
För att få fram Falu kommuns verkliga intresse till en ny ansökan om ett framtida VM behöver kommunen fördjupa sig i ämnet
och frågan. Detta är ett stort projekt med många intressenter och olika synpunkter. Därför bör kommunen inleda en förstudie.

Förstudie Falu kommun
Det är visserligen Beyond Skiing, där Falu kommun ingår som delägare, som gett uppdraget till denna rapport.
Falu kommun är en sådan viktig och nödvändig part i en kandidatur att de behöver tränga djupare in i vad som krävs och vad
som skall åstadkommas. Detta kan lämpligen göras i en förstudie under våren 2017. Parallellt med denna bör kommunen inleda
en övergripande och förutsättningslös diskussion med Svenska Skidförbundet. Det är ju Svenska Skidförbundet som sitter på
merparten av de internationella kontakterna och relationerna och är den som officiellt står bakom en ansökan.
En av de första åtgärderna kommunen bör göra är att delge samtliga politiska partier kunskaper och erfarenheter vad en
kandidatur innebär. Detta kan göras genom en workshop och kan här ge många möjlighet att utbyta mer informella synpunkter
mellan varandra.
Med workshopen som grund skriver någon tjänsteman ett förslag till yttrande från kommunen. Yttrandet kan innehålla
kompletterande information som kommunen tagit fram och/eller önskemål om kompletteringr av rapporten Beyond Skiing
presenterat.
Beyond Skiings rapport och Falu kommuns eget yttrande går till KS för beslut. Det bör då klargöra kommunens ställningstagande
om att gå vidare i processen eller om kommunen väljer att avstå att kandidera för ett nytt VM.
Ett positivt besked i detta läge ger trygghet för det fortsatta arbetet med en slutlig ansökan. Innan en sådan lämnas in bör den
godkännas av kommunen, sannolikt av KF. Om den slutliga ansökan tillgodoser de krav och önskemål kommunen haft i sitt
yttrande över Beyond Skiingrapporten underlättar detta ett slutgiltigt stöd för en ny VM-kandidatur.
Falu kommun har nyligen aviserat att man kommer att sjösätta egna utredningar för detta, vilket är mycket bra.
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Beyond Skiing Foundation
Beyond Skiing 2015
Ett av syftena med tillkomsten av Beyond Skiing var att bygga en stark medverkan av lokala och regionala företag för att visa
vilken bred uppslutning för Falun2015 som fanns hos näringslivet. Många företag ville visa att de stod bakom ett VM och att
man trodde att ett VM skulle kunna utveckla det lokala och regionala näringslivet.
Ett annat syfte var att skapa en plattform av företag som genom sin medverkan lade grunden till en ekonomi som skulle
möjliggöra att skapa, fördela och öka ekonomiska möjligheter för att genomföra attraktiva event även i framtiden efter att
Falun2015 genomförts.
En av målsättningarna med Beyond Skiing var, med Falun2015 som motor, att driva på samhällsutvecklingen i Dalarna.
Detta skedde genom en uppslutning av 465 företag främst med regional anknytning. Dessa bidrog i allra högsta grad till att
stödja både VM-arrangemanget och den regionala utvecklingen genom att engagera sig i olika projekt och aktiviteter.
Det bidrog till att stärka varumärket Dalarna. Följande projekt genomfördes :
o Taste of Dalarna
o Sports of Dalarna
o Culture of Dalarna
o Knowledge of Dalarna
o Friends of Dalarna Falun2015
o Welcome of Dalarna
o House of Dalarna
Flera möten arrangerades för medlemsföretagen under de förberedande åren mot VM 2015. Det gavs möjligheter
till regionala B2B aktiviteter, seminarier, utställningar och VIP Hospitality. Medlemsföretagen utgjorde mycket viktiga kunder för
biljetter, promotionkläder och souvenirer m.m.
Efter Falun2015 omvandlades Beyond Skiing 2015 till Beyond Skiing 2019.
Beyond Skiing 2019
Redan innan Falun2015 hade avslutats formades konceptet för ett fortsatt
Beyond Skiing. Målet sattes några år framåt.
Vid den avslutande träffen med medlemsföretagen i maj 2015 presenterades
tankarna med Beyond Skiing 2019.
Presentationen mottogs mycket positivt bland medlemsföretagen.
Utifrån detta koncept och innehåll bildades Beyond Skiing 2019 med Svenska
Skidförbundet som majoritetsägare,
Visit Södra Dalarna och Falu kommun som övriga delägare.
Beyond Skiing kan aktivt bidraga till att :
1. Driva visionen och målsättningarna :
a. Falun del i svensk OS- ansökan
2017
b. Utveckla Faluns internationella
WC status
2016-2019
c. Falun lämnar in VM- ansökan
2019
d. Beslut VM 2025
2020
e. Beslut vinter-OS 2026
2019
2. Årligen hantera kommersiella rättigheterna
för WC- tävlingarna
3. Bidraga ekonomiskt för utvecklingsprogram inom
Svenska Skidförbundets landslagsverksamhet
4. Tillsammans med Visit Södra Dalarna utnyttja den kraft och kompetens som finns inom Beyond Skiing till gagn för stora
evenemang i Dalarna
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Övrigt
Till Falun2015 knöts 465 medlemmar med kommuner, företag och andra organisationer. Idag uppgår antalet medlemmar
till 135. Företagen erbjuds associationsrättigheter till Beyond Skiing, Längdlandslaget och World Cup.
För den breda allmänheten är Beyond Skiing ett känt begrepp, men väldigt få vet vad det innehåller, dess roll och vad de arbetar
med och för. Ett tydligörande skulle underlätta och en utvecklat Beyond Skiing är nog en nödvändighet för framtiden för att det
skall spela den betydelsefulla roll som man gjorde inför och under Falun2015. Då ingick Beyond Skiing i den officiella
organisationsstrukturen.
Beyond Skiing är alldeles för bra och viktig för att inte tillvaratas fullt ut. Men då måste man tänka i nya banor bortom
horisonten 2019 och göra en helt ny paketering och kanske vara öppen för att bredda inriktningen och kommande event till att
omfatta fler arrangörer och organisationer även för andra större event på Lugnet.

STRATEGISK HANDLINGSPLAN KANDIDATUR
Om vi antar att Falu kommun och Svenska Skidförbundet gemensamt beslutar, efter att ha analyserat frågan ytterligare genom
fördjupade studier, att ansöka om ett nytt VM redovisas här en del tankar kring hur det strategiska arbetet för detta kan
läggas upp.
En strategi för ett kampanjarbete skall vara enkel och tydlig. Några områden identifierade för detta arbete :
1)
2)
3)
4)
5)

Organisationsstruktur
Partnerstruktur
Potentiella partners
Aktivitetsplan
Tidplan

1. Organisationsstruktur
Det är viktigt med en enkel men tydlig organisationsstruktur för projektet. Initialt måste ägarbild och ekonomiskt ansvar
klargöras för kampanjen. Eftersom det kan ta flera år innan Falun tilldelas ett VM får organisationen med strukturen för
förberedelser, planering och avveckling av VM fastställas när väl Falun utsetts till arrangör av VM.
En styrgrupp för kampanjarbetet utses med företrädare för kommunen, Svenska Skidförbundet och några av övriga
huvudintressenter.
En enkel kampanjorganisation sätts upp. Den bör bestå av personer med god kännedom om FIS, bra kontakter med näringslivet
lokala politiker och de myndigheter som finns i närregionen, kännedom om stora event och dess betydelse, kunskap om Lugnet,
och gärna med erfarenhet från liknande projekt.
Man bör räkna med att ett kampanjarbete omfattar minst 18 månader. De första 6 månader behövs för att sätta samman
kampanjorganisationen, engagera rätt partners, förbereda svaren till FIS och fastställa en aktivitetsplan för de sista tolv
månaderna, vilket innebär mycket nära kontakt med FIS och närvaro på deras internationella tävlingar och möten.
Se över organisationsformen och ansvarsfördelningen för större event på Lugnet i framtiden.
Vilka uppgifter kan med fördel outsourcas till andra med högre kompetens för att få en effektivare organisation.
Sammanför olika rapporter om stora event på Lugnet med kommunens egen förstudie för att ta fram vilka utvecklingssteg
som kan tas i framtiden.
Kampanjledning
Styrgruppen för kampanjen utser en ansvarig ledare för arbetet. Hen i sin tur omger sig med lämpliga medarbetare och
kompetenser för att etablera en verkställande operativ kampanjledning.
Kampanjledningens prioriterade uppgifter :
o Anordna en workshop för att ta sig an den strategiska utmaningen
o Säkerställ kampanjens finansiering genom partnerskap
o Fastställ innehåll och rättigheter i partneravtalen, samt upprätta enkla avtal
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o
o
o
o

Förbered svaren till FIS World Championship Questionnaire
Kartlägg och föreslå vilka PR- och marknadsaktiviteter som skall genomföras nationellt och internationellt
Inled dialog med FIS och dess kommersiella partners och medierättsinnehavare
Diskutera och förbered hur den lokala opinionen skall hanteras

Det är en stor fördel om kampanjledaren har erfarenhet av liknande genomförda projekt, samt förstår näringslivets betingelser
och samtidigt har bra etablerade relationer med lokala politiker och med betydelsefulla företag och organisationer lokalt och
nationellt.
Workshop strategi
Efter en inledande och förberedande översikt diskuteras i workshopformat den övergripande strategin för uppdraget,
målgrupper, budskap, kanaler, talespersoner, publicitetsmål och tidplaner m.m.
Förutom den strategiska delen innehåller workshopen en handlingsorienterad del som är viktig för slutresultatet. Bestäm ett
antal aktiviteter som kan genomföras under året, för att bidra till en ökad och förbättrad publicitet.
Den förberedande analysen och den gemensamma workshopen genererar en rad PR-uppslag. Dessa omvandlas till konkreta
förslag och aktiviteter som i sin tur ligger till grund för en detaljerad och kronologiskt uppbyggd handlingsplan. I handlingsplanen
är det klart uttalat och fastställt vem som är ansvarig för vad. Handlingsplanen innehåller också övergripande strategiska vägval,
prioriterade frågor och de målsättningar som diskuterats vid workshopen. Handlingsplanen blir kampanjens arbetsverktyg i det
dagliga PR-arbetet.
En särskild upprättad plan för hur den lokala opinionen skall hanteras arbetas fram tillsammans med Falu kommun´s och
Svenska Skidförbundet´s infoavdelningar.
Överväg att genomföra ett antal infoträffar kring kampanjarbetet med lokalmedier, partners, politiker och allmänheten.

2. Partnerstruktur
För att identifiera och attrahera samarbetspartners måste en översyn av partnerstrukturen inledningsvis göras.
Alla internationella mästerskap har en form av sponsorstruktur som ibland är given på förhand. För en arrangör
måste man både förhålla sig till och anpassa sitt eget arbete efter den. Men som arrangör måste man också nyttja de egna
rättigheterna.
Falun2015 arbetade metodiskt för att åstadkomma en sponsorstruktur som skulle ge Falun2015 och partners stösta möjliga
nytta på alla områden.
En av de strategiskt viktiga åtgärderna var att etablera bra relationer med tunga näringslivsföreträdare nationellt, regionalt
och lokalt.
Idag blir begreppen innovation, internationalisering, integration, hållbarhet, digitalisering och entreprenörskap alltmer ledord
för näringslivet.
Ett VM i framtiden behöver identifiera vilka företag som då passar bäst in som partners. Det kan mycket väl vara ledande
företag in entreprenörskap och digitaliseringens värld.
Hållbarhet skall omfatta sociala, ekonomiska och milöjömässiga frågor och de får en allt mer växande betydelse hos större
företag.
De stora företagens sponsorpolicy inriktas allt mer på event och motionsidrott, snarare än elit och den enskilde individen.
Corporate Social Responsibility (CSR) växer som enda del av sponsormarknaden. Exponering i TV tappar i värde eftersom
exponering via nätet blir allt billigare. Man kan också konstatera att skidsport och framför längdåkningen lyckats oerhört bra
med sitt sponsorarbete.
Undersökningar hos sponsorerna till Falun2015 visade med eftertryck att man varit mycket nöjd med sitt eget engagemang.
Arbetet med att identifiera några huvudintressenter påbörjas. Vilka kan attraheras till att medverka i en kampanj och senare i
ett flerårigt VM-projekt. Vilka intressenter kan både bidraga med ekonomiska medel och övriga resurser och samtidigt få egen
stor nytta av en aktiv medverkan.
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I en framtid är det ytterst logiskt att bredda ägarbilden av ett så stort projekt som ett skid-VM. Nedan beskrivs ett antal
potentiella samarbetspartners.
För att attrahera intressenter bör en paketering av rättigheter och möjligheter arbetas fram, samt nivån på de ekononomiska
insatserna för medverkan.

3. Potentiella partners
Kartlägg några naturliga och viktiga samarbetspartners som är av strategisk betydelse och som kan vara med och finansiera
en kampanj för en VM-ansökan.
Staten och Riksidrottsförbundet
Historiskt har Svenska Staten inte garanterat eller skjutit till pengar för att söka eller genomföra internationella idrottstävlingar
i Sverige. På senare år har Staten gett Riksidrottsförbundet (RF) medel för att bedriva kampanjer för att få internationella event
till Sverige. Specialförbundet som har, söker eller tilldelas internationella mästerskap, har haft möjlighet att söka medel hos RF
för detta. Falun2015 fick under åren 2011-2015 totalt 0,5 MSEK från RF för att täcka del av kampanjkostnaden, samt för att
dokumentera arbetet inför och under VM, både avseende Beyond Skiing och Falun2015. Faluns arbete och rapport till RF
tillsammans med egna gjorda erfarenheter utgör en bra referens för andra förbund och kommande arrangörer.
RF har arbetat fram en ny strategi för dessa frågor tillsammans med besöksnäringen som antogs 2013.
RF har har under senare år haft täta dialoger med Staten för att förmå Staten att engagera sig än mer i internationella event
i Sverige. Staten visar idag ett större intresse och engagemang i dessa frågor än tidigare.
Under pågående VM i Falun 2015 träffade RF Staten för att diskutera dessa frågor. En samordningsgrupp etablerades som nyss
omarbetats till en styrgrupp. Direktiv och delegationsordning finns nu för styrgruppen. En av punkterna är att RF och Staten
tillsammans med besöksnäringen skall bli mer tydliga opch konkreta i sitt arbete inom detta område.
I styrgruppen finns representation från Staten, RF och besöksnäringen. RF har knutit två specialförbund till styrgruppen,
skidor och simning. Hos Staten finns nu dessa frågor hos tre departement. UD har i sin exportstrategi 22 punkter, varav en punkt
handlar om internationella idrottsevent. De två övriga är Näringsdepartementet och Socialdepartmentet. Utan tvekan har frågor
om internationella idrottsevent I Sverige hamnat betydligt högre på Statens dagordnig, vilket givetvis är positivt.
De har sedan länge funnits en stor förväntan från idrottsrörelsen att Staten skall skjuta till pengar för större internationella
events. Risken är stor att Staten tar stora idrottsevent för givet, eftersom de i regel klarar sig själva.
Idrotten gör nog klokt i att inte ha alltför hög förväntan på att Staten skjuter till pengar för att genomföra arrangemang.
Bättre att lita till den egna förmåga att dra in pengar på egen hand.
Tyvärr ligger Sverige långt efter andra länder i synen på vad stora internationella event har för betydelse. I Norden har Danmark
en mer modern och generös syn, vilket gör att landet arrangerar många stora idrottsvent. Sverige kommer också dit, men vägen
är dessvärre ganska lång som det ser ut idag.
Ta kontakt med RFs internationella sektion för att utröna om det går att få bidrag till arbetet med ny VM-ansökan.
Länsstyrelsen
Länsstyrelsen var en viktig och betydelsefull myndighet redan under Faluns kampanj för att få VM 2015. När det väl var avklarat
arbetade Falun2015 och Länsstyrelsen tätt ihop för att det skulle bli riktigt bra. Länsstyrelsen skapade ekonomiska medel för
prioriterade projekt.
Länsstyrelsen är definitivt en viktig part framöver, då man besitter stor erfarenhet och kunskap på många områden som en
arrangör av ett VM behöver. Länsstyrelsen utdelar också olika tillstånd som en arrangör behöver. Dessutom har man strategiska
relationer och kontakter med viktiga nationella beslutsfattare.
Region Dalarna
Region Dalarna var en mycket betydelsfull och stödjande organisation under kampanjen och förberedelserna med VM 2015.
Falun2015 genomförde också många projekt med ekonomiskt stöd från Region Dalarna. Ett av de viktigaste projekten blev
House of Dalarna i vilket samtliga kommuner i Dalarna medverkade. Det begreppet på samma tema har fortsatt och har nyttjats
under Almedalsveckan. Det ligger i kommunernas näringslivsintresse att genom samarbete stärka varandra och ytterst Dalarna
som en viktig del i svenskt näringsliv.

34

Ett annat viktigt projekt var Taste of Dalarna som omfattade allt och alla från «jord till bord», en manifestation för
lokalproducerad mat och dryck.
På senare år har olika utredningar arbetat med att se över Sveriges nuvarande region- och länsindelningar. Förslaget
var att Dalarna skulle ingå i en storregion med sex län. Det blev i höstas avvisat av politikerna och det är inte aktuellt inom
överskådlig tid.
Region Dalarna är idag ett kommunalförbund med Dalarnas 15 kommuner och Landstinget Dalarna som medlemmar.
Dess primära uppgift är att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet för att ta tillvara länets möjligheter och
främja den regionala utvecklingen inom olika områden, som är betydelsefulla för tillväxt och sysselsättning i regionen.
Istället kommer troligen Dalarna att bilda en framtida Länsregion där kultur, hälsa, sjukvård och regionala utvecklingsfrågor förs
samman i en organisation i likhet med det som redan finns på andra håll. Detta kan bli verklighet från den 1 januari 2019.
Ovanstående förändrar inte det faktum att Dalarna alltid kommer att behöva stärka och hålla sitt varumärke vid liv, vilket med
fördel kan göras genom stora internationella event.
Visit Dalarna
I Dalarna förbereds att sjösätta en ny gemensam organisation för besöksnäringen, «Visit Dalarna»,
där samtliga femton kommuner skall ingå. Det stärker varumärket Dalarna, och gör det lättare och tydligare att hålla ihop
Dalarna för gemensamma större projekt och event, bland dem ett nytt skid-VM i framtiden.
Under Faluns kampanj för att få VM 2015 och hela vägen fram över VM var Visit Södra Dalarna en synnerligen viktig
samarbetspart. Med sin erfarenhet och kompetens ansvarade de för bokningar och administration av boendet och biljetter,
vilket onekligen var en grannlaga uppgift. Dessutom arbetade Visit Södra Dalarna med hospitalityfrågor och var djupt
involverade i Beyond Skiing och alla tillhörande projekt. En motsvarande kompetens kommer med all säkerhet finnas i en ny
organisation Visit Dalarna.
En VM-arrangör behöver en professionell part som ett destinationsbolag utgör och när Visit Dalarna har etablerats
bör de knytas som professionell part till en VM-ansökan. En av uppgifterna blir att få hela Dalarna engagerade.
Besöksnäringen har stor ekonomisk betydelse för Sverige. Politiskt sett har dock näringen en svag ställning och spelar en
undanskymd roll. Stora event kan vara med och lyfta besöksnäringens betydelse. Ett nära och väl utvecklat samarbete med
besöksnäringen är synnerligen viktigt.
Dalarna har en enormt rik kultur att luta sig mot, både inom idrott och musik. Varje år genomförs stora idrottsevent med stort
internationellt deltagande i länet, och genom åren har stora musikarrangemang och festivaler ägt rum.
Bara i Dalarna beräknas besöksnäringen omsätta 7 miljarder och målbilden framöver har satts till 10 miljarder av näringen.
Besöksnäringen har stora möjligheter att växa och fortsätta skapa viktiga jobbtillfällen.
Stora Enso
Stora Enso var en av de internationella sponsorerna till Falun2015 och ansåg sig ha fått mycket stort utbyte och värde av sitt
omfattande deltagande. Erfarenheterna från Falun var så pass bra att man beslutade sig för att bli en än större sponsor i
Lahti2017 genom att bli «Presenting Sponsor».
Stora Enso finansierade till största delen den nya administrativa byggnaden «Stora Ensohuset». Det gav företaget en möjlighet
att introducera nytt byggnadsmaterial i trä och använda det som ett show case för att vinna nya marknader.
Stora Enso kan också i framtiden engagera sig som partner om ett nytt VM arrangeras i Falun. Företaget har sitt ursprung och
sina rötter i Falun och har många viktiga större producerande enheter i närområdet. I anslutning till kontoret i centrala Falun
finns också Bergslagssalongen som är en unik tillgång och som imponerar djupt på de som blir inbjunda. En stor resurs för Falun
och stora arrangörer. Den användes flitigt under Falun2015 och här avhölls Falun2015 Gala Dinner med Stora Enso som värd.
Andra större internationellt verksamma företag som finns etablerade i Dalarna är SSAB och ABB som båda var aktivt med
i Falun2015.
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Falu Energi & Vatten (FEV)
Falu kommuns eget bolag FEV är ett bolag med stora resurser och var en Falun2015s viktigaste samarbetspartners.
Bolaget besitter en unik kompetens inom infrastruktursektorn som är ytterst nödvändig för både en arrangör och för
värdstaden. Tillsammans med FEV arbetade Falun2015 intenisivt med hållbarhets- och miljöfrågor och FEV säkerställde
att de uppsatta inom målen nåddes på detta område. FEV Levererade fjärrvärme, ombesörjde renhållningen och hanterade
avfallet.
FEV var dessutom ett av de bolag som utförde flera av de betydande investeringar som gjordes på Lugnet inför Falun2015.
Svenska Skidförbundet
Förbundet har på kort tid tillsammans med alpina VM i Åre 2007 och nordiska VM i Falun 2015 arrangerat två VM
efter millenniumskiftet, som båda blev synnerligen lyckade. Åre arrangerar dessutom ett nytt alpint VM redan 2019.
Svenska Skidförbundet får mycket TV-tid och har aktiva i dessa dicipliner som håller absolut världsklass, vilket attraherar
samarbetspartners och TV-tittare.
Bara på längdsidan till Ski Team Sweden X-country har ett 70-tal partners knutits och som säkert känner delaktighet
i framgångarna för längdlandslaget. Det borde finnas en möjlighet att få några av dessa att medverka i en kamapnj för
en VM-ansökan.
I Svenska Skidförbundets egen organisation finns utomordentlig kompetens inom sporten, ekonomi, marknadsföring &
försäljning, samt kommunikation & PR. Här finns också den internationella kompetensen och relationer som är nog så viktiga.
Beyond Skiing
Kampanjtemat inför Falun2015 var Beyond Skiing2015 som samlade inte mindre än 465 medlemsföretag under åren fram över
VM.
Det finns så mycket resurser, både ekonomiska och erfarenhetsmässiga som man måste tillvarata för framtida ansökan.
När Falun bestämt att ansöka bör man skyndsamt anordna en seminariedag med medlemmarna och konkret diskutera
hur de kan involveras i en kampanj för ett nytt VM.

4. Aktivitesplan
Det är viktigt att upprätta en övergripande aktivitetsplan som innehåller de olika aktiviteter som skall genomföras,
på vilket sätt, när i tid och vem som har ansvaret för att deadlines skall hållas och att det inryms inom fastställd budget.
Vilka tävlingar med internationell status skall Falun arrangera i framtiden. Här har Svenska Skidförbundet en stor strategisk
uppgift att lobba hos FIS. På samma sätt diskutera och besluta vilka internationella tävlingar och FIS-möten skall Faluns
kampanjledning närvara vid. Upprätta en budget för dessa aktiviteter och säkerställ finansieringen.
Genom att arrangera internationella skidtävlingar och ett nytt VM i framtiden kan man dra nytta av tidigare gjorda investeringar.

5. Tidplaner
Kampanjperioden blir relativt kort men kan indelas i :
1) En förberedande period för att ta fram samtliga underlag som ligger till grund för ett beslut om en officiell ansökan.
Bör klaras av inom 6-12 månader.
2) En operativ kampanj- och marknadsperiod efter inlämnad ansökan fram till över FIS kongress året efter.
En period på 18 månader står till buds.
Långsiktig planering
De två huvudparterna Falu kommun och Svenska Skidförbundet har ett gemensamt ansvar att tänka långsiktigt med en
kandidatur och ansökan som skall leda fram till ett nytt skid-VM i nordiska grenar. En realistisk tidshorisont för ett VM igen ligger
i intervallet 2025-2031. Det är en resa under många år med satsning på årliga internationella tävlingar inom de nordiska
skidgrenarna.
Lugnet behöver bli en arena för arrangemang även under sommartid. Jämför Vasaloppet som med de tre kommunerna MalungSälen, Älvdalen och Mora har utvecklat Vasaloppsarenan till både en lämpad vinter-och sommararena. Sommarveckan har störst
tillväxtpotential.
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NÄSTA STEG
Om Falu kommun beslutar sig för att ansöka om ett nytt VM inleds en mer konkret diskussion med Svenska Skidförbundet om på
vilket sätt en kampanj skall bedrivas och hur den skall finansieras. En viktig fråga är också att få med andra intressenter i
kampanjen. FIS ser positivt på om det är fler intressenter som står bakom ansökan om ett nytt VM. Tidigare nämnda företag och
organisationer utgör en bra grund.

Rekommendationer
Nedan lämnas ett antal rekommendationer hur man kan gå vidare med att komma fram till om Falun skall
ansöka om ett nytt VM. Det är många faktorer som behöver tydliggöras, vilket är nödvändigt då ett skid-VM
är ett mycket stort projekt för Falun och Svenska Skidförbundet. Det påverkar också kommuninvånarna väldigt mycket.
1. Inled förstudie
Falu kommun tillsätter en arbetsgrupp för att inleda en förstudie i enlighet med tidigare beskrivning.
Innehåll i förstudie
Några av de frågor som bör vara av särskild vikt för kommunen och som bör belysas :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Organisationsform och intressenter för en kampanj och ett framtida VM-bolag och kommunens del i bolaget.
Ansvarsfördelning VM-bolaget - kommunen (finns erfarenhet från Falun2015)
Förväntat investeringsbehov i fasta anläggningar
Visa hur ett nytt VM ökar ”avkastningen” av tidigare gjorda investeringar inför Falun2015,
vilket kan jämföras med Högskolans Magisteruppsats (Remigiusz Biedrzycki, se sid 16).
Tidplan för kandidatur och hur en svensk vinter-OS-ansökan 2026 med och utan Falun påverkar tidplanen
Redovisning av tillkommande tävlingar pga FIS krav utöver vanliga Svenska Skidspel/VC-tävlingar såsom Junior-VM,
internationella backhoppningstävlingar och nordisk kombination m.fl.
Kostnader och principiell fördelning av ansvar för att finansiera tillkommande tävlingar mellan bolaget, kommunen
och Svenska Skidförbundet
Tänkbara intäkter och bidrag
Vilken vision vill kommunen ha med ett nytt VM och med Lugnet
Vilka ekonomiska resurser krävs för en kampanj och hur skall detta finansieras
Inled dialog mellan Falu kommun och Svenska Skidförbundet för att utröna vilket gemensamt intresse till ny VMansökan som finns och huruvida en svensk ansökan till vinter-OS 2026 påverkar en framtida VM-ansökan.
Hur förankras en ansökan politiskt och bland allmänheten kort- och långsiktigt

2. Formulera nya visioner
Vad som efterlys av många är att få klarhet i vad framför allt Falu kommun har för målbild och vision rent allmänt kring Lugnet
som Nationalarena och mer specifikt vilken vision kommunen har med ett nytt VM. Dessa två visoner sammanfaller i högsta grad
med varandra.
Kommunen måste också säkerställa att Lufab och Kultur- och Fritidsförvaltningen Falun har samma bild med hur Lugnet skall
utvecklas och drivas.
Svenska Skidförbundet bör vara aktiv i samarbetet med Falu kommun för att bidraga till att denna vision kommer fram. I den
skall det klart framgå vad Svenska Skidförbundets vision med ett nytt nordiskt VM är. Ju mer man kan enas om vissa
gemensamma delar i visionerna, desto större är möjligheten att bra och realistiska visioner kan tas fram. Detta gynnar
utvecklingen av Lugnet och då är förutsättningarna för ett nytt VM ännu bättre.
Då blir det lättare att hitta samarbetspartners framåt. Ett samarbete som bör ske under en lägre tid med årliga event, och inte
bara vid enstaka tillfällen.
Falu kommun utarbetar en vision för Lugnet och en vision med ett nytt VM.
Involvera Svenska Skidförbundet och även personer utanför kommunens egen organisation i visionsarbetet.
3. Kunskapsinhämtning
Studera noggrant innehållet i «Rules for the organisation of FIS World Championships« och «Hosting Contract«
samt «FIS World Championships Event Bid Informatio» med dess innebörd och konsekvenser.
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4. Nyttja forskningsstudier
Diskutera med Högskolan Dalarna vilka studier/forskning som kan bedrivas för att ta fram viktig och nödvändig fakta
inför en VM-ansökan.
5. Omstart svensk backhoppning
Överväg att nappa på FIS utsträckta hand om stöd och medverkan till att få fart på svensk backhoppning.
Ta fram ekonomiska underlag vad som krävs för att få igång sommarbackhoppningen på Lugnet. Det finns en stor efterfrågan
framför från utlandet att komma till Falun på träningsläger.
6. Följ Stockholms OS-ansökan
Följ Stockholm stads projekt kring ansökan om vinter-OS på nära håll genom att underhålla de etablerade kontakterna
med projektorganisationen och SOK.
7. Framtidens Beyond Skiing
Se över innehållet i Beyond Skiing och hur detta kan breddas och kopplas till nya event.
En långsiktig aktivitesplan med nytt innehåll arbetas fram.
Se över tävlingsprogrammet åren 2018-2029 för att få ett underlag vad en väl avvägd paketering bör innehålla.
8. Kandidatansökan
Avvakta FIS Kongress 2018, då beslut om VM 2023 fattas. Fatta beslut snarast möjligt direkt efter kongressen om man avser att
kandidera för VM 2025. Då vet man också om Stockholms stad är kandidat till vinter-OS 2026.
Ovan nämnda rekommendationer kan kompletteras med andra åtgärder, men de bör diskuteras mer konkret under 2017.

SLUTSATSER


Falun har efter VM 2015 stärkt sitt varumärke som arrangör och lämnat ett mycket stort fotavtryck



Faluns Nationalarena Lugnet har arenor för nordisk skidsport som håller högsta internationella standard



Hela Lugnetområdet har en suverän infrastruktur för stora internationella event



Fler utredningar behöver göras för att få ett komplett underlag för ett beslut om ny VM-ansökan



Falun bör ansöka om VM tidigast 2025



Falun måste vara väl insatt i Stockholms vinter-OS-projekt



Förhållandevis måttliga investeringar behövs för ett nytt VM



Det går att tjäna pengar på ett VM-arrangemang



FIS marknadsbidrag för kommersiella TV-rättigheter antas höjas successivt



Beyond Skiing en viktig resurs och part även framledes, men konceptet behöver utvecklas



Lugnet bör utvecklas till en «året runt multiarena» för ökad effektivitet och för att upprätthålla varumärket



Falun måste hålla högsta internationella klass med samtliga FIS-tävlingar i nordiska grenar (,VC, JVM/UVM, m.fl.)
som skall genomföras långsiktigt 2018-2029
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AVSLUTNING
I Beyond Skiing Foundation ABs bolagsordning § 3 står det bl.a ;
”Bolaget skall verka för en utveckling av nordiska skidgrenar genom att stödja utvecklingen av
VC-tävlingar i Falun (Dalarna), bidra till ett talangprogram för landslagen i nordiska grenar
samt verka för fortsatta VM i nordiska grenar i Falun (Dalarna).”
Vidare står det i aktieägaravtalet punkt 1.4. mellan aktieägarna till Beyond Skiing Foundation AB ;
«Bolaget skall härvid verka för utvecklingen av nordisk skidsport genom att i) stödja talangprogram inom ramen för
Skidförbundets verksamhet, ii) bidra till vidareutvecklingen av världscuptävlingar i nordisk skidsport vid nationalarenan Lugnet i
Falun, iii) bidra till att Falun/Dalarna tilldelas Skid-VM (primärt avseende en ansökan under 2019 avseende Skid-VM 2025) iv)
stödja Falun/Dalarna som en del av en svensk ansökan om anordnande av vinter-OS (primärt avseende 2026)».
Denna rapport beställd av Beyond Skiing Foundations styrelse skall ses som ett första steg i detta arbete. Presenterad rapport
pekar på ett antal förutsättningar och bör leda till fler fördjupade studier för att få fram så mycket fakta som möjligt. Detta för
att ge politikerna i Falun en så realistisk bild som möjligt om vad som krävs av ett projekt med en tidshorisont på 10-15 år.
Parallellt och helt oberoende av denna rapport pågår ett arbete med att identifiera andra större internationella event på Lugnet.
Den rapporten bör också studeras och vävas in i den sammanlagda bilden för en ny vision med Lugnet och större event till Falun
och Dalarna.
En anläggning för stora internationella idrottsevenemang måste ständigt utvecklas och anpassas till aktuella behov. Att Lugnet
nu studerar förutsättningarna att etablera sig som Nationalarena för MTB Cross Country är ett logiskt nästa steg i denna
utveckling. Förutsättningarna för Falun och Lugnet finns att ”ta sig an en sport till” förutom de nordiska skidgrenarna (längd,
nordisk kombination och backe).
Ett naturligt steg är att skapa en gemensam organisation som skulle kunna samla erfarenheten och kunskapen som finns för att
utveckla visionen om framtida VM på skidor, en framtida medverkan som arrangör i ett vinter-OS och i ett framtida VM
Mountainbike på Lugnet i Falun, Dalarna och Sverige.
Med tålamod kommer Falun att tilldelas ett nytt FIS Nordic World Ski Championships om Falu kommun själv vill ha detta
stora idrottsevent.

Sven von Holst

