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Den 18 februari 2015 invigs skid-VM 2015 i Falun, 
Dalarna. Då inleds en idrotts- och folkfest som 
under några veckor kommer att sätta hela vår 
region i fokus för världens intresse.

Under ansökningskampanjen lades stort fokus 
på att involvera hela Dalarna i ett kommande VM. 
Med detta i åtanke lades grunden till företagsnät-
verket Beyond Skiing 2015 Foundation, vars syfte är 
att med VM som drivkraft skapa olika mötesplatser 
för af färer, turism och umgänge, som blir till gagn 
för hela Dalarna.

Tillsammans har vi förutsättningarna, viljan och 
längtan att göra något riktigt bra. Jag är övertygad 
om att vi kommer att lyckas, förutsatt att vi alla 
arbetar mot samma mål, tror på oss själva och på 
varandra.

Våra ambitioner att göra något riktigt bra 
sträcker sig även bortom 2015. När skid-VM 2015 
är över ska vi ta tillvara de värden som skapats, 
förvalta och utveckla dem till nytta och glädje för 
näringslivet, besökare och boende i Dalarna.

Sven von Holst



Vad vi ska göra
Visionsdokumentet som du håller i din 
hand ska ligga till grund för allt strate-
giskt arbete som genomförs inför och 
under skid-VM 2015 i Falun. Det berättar 
om vårt uppdrag, vår vision, våra värde-
ringar och våra fokusområden.

– Visionen skall skänka mening i  
 vardagsarbetet, ge energi, alstra  
 lust, utveckla viljekraft och skapa  
 engagemang.

– Visionen skall påverka organisationens  
 beteende och agerande genom att  
 vara väl känd av alla involverade.

Visionsdokumentet togs fram genom 
ett omfattande arbete av represen-
tanter från VM-organisationen, Falu 
kommun, Svenska Skidförbundet, samt 
näringsliv och idrott i Dalarna under 

2011. Som en del i arbetet genomfördes 
en målgruppsundersökning för att få en 
bild av vad målgrupperna förväntar sig 
av skid-VM 2015.

Hur vi ser ut
Visionsdokumentet kompletteras av 
den grafiska profilen.

Hur vi ska göra det
Aktiviteter som ska genomföras i vårt 
uppdrag f inns beskrivna i strategiska 
planer som beskriver mål och strategier 
för de olika arbetsområdena.

Skid-VM 2015 innebär:

– 21 världsmästare ska koras.

– Fler än 200 000 besökare inom  
 tävlingsområdet.

– Fler än 500 miljoner TV-tittare.

– Engagerade och stolta invånare i  
 Dalarnas 15 kommuner.
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Vårt uppdrag består i att genomföra ett 
världsmästerskap i de nordiska skidgre-
narna längdåkning, backhoppning och 
nordisk kombination. Skid-VM 2015 ska 
vara banbrytande, d.v.s. evenemanget 
ska präglas av nytänkande som tar 
skid-VM till en ny nivå. 

Vi ska ta tillvara på den unika möj-
lighet till kraftsamling för Dalarna och 
skid-Sverige som VM innebär. Det är en 
motivationsfaktor för utveckling och 
det ska bidra till att Dalarna uppfattas 
som en attraktiv region för boende och 
företagsetableringar, samt till att f ler 
personer lockas till skidsporten, både 
som utövare och som åskådare.

att genomföra ett banbrytande 
världsmästerskap som skapar 
framtidstro och bidrar till  
utveckling av näringsliv, idrott  
och hälsa
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Värdegrund
Värdegrunden berättar om vår person-
lighet och det förhållningssätt som 
råder i organisationen. 

Den är basen för hur vi tänker, hur vi 
beter oss och hur vi agerar. Skid-VM:s 
arbete ska bygga på värderingarna:

– Välkomnande
 Varje person ska bemötas med en  
 öppen och varm attityd.

– Innovativt
 Uppmuntra alltid nya idéer och  
 kreativt tänkande.

– Professionellt
 Inge förtroende och leverera hög  
 kvali tet oavsett din roll.

– Entusiastiskt
 Utstråla passion och glädje för  
 uppdraget.

Målgruppernas samlade intryck och 
upplevelser av arrangemanget ska vara 
bättre än den förväntansbild man hade 
före skid-vM. vi ska därför sträva efter 
att utföra varje uppgift bättre än vad 
som förväntas.

VM 2015 – överträffar  
alla förväntningar
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Skid-VM består av f lera olika aktörer 
med delvis olika mål med vad man vill 
uppnå med skid-VM. Aktörerna och deras 
fokusområden:

LOC (Local Organising Committee)
Evenemanget

Svenska Skidförbundet
Sporten

Falu kommun
Arenan

Falu kommun och Borlänge kommun
Städerna

Beyond Skiing Foundation AB
Regionen

evenemanget
Skid-VM ska:
– fokusera på aktiva och ledare
Aktiva och ledare är den viktigaste av 
evenemangets målgrupper och den 
främsta förutsättningen för att skid-VM 
ska kunna genomföras. Därför ska stort 
fokus ligga på att skapa bra förutsätt-
ningar för denna målgrupp.
– skapa intresse hos medier och  
 partners
Medialt intresse skapar medvetenhet 
om och intresse för skid-VM hos publik 
och partners. Intresse hos partners 
skapar ekonomiska förutsättningar att 
genomföra skid-VM.
– bemanna organisationen med väl- 
 motiverade och professionella med- 
 arbetare och frivilliga
Både anställda och funktionärer som 
arbetar med evenemanget ska sträva 
efter att alltid göra sitt bästa och ska 
genomföra sitt uppdrag på ett ansvars-
fullt sätt.
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– skapa folkfest genom tävlingar  
 i världsklass och attraktiva  
 kringarrangemang 
En festlig atmosfär och ett prof fsigt 
genomfört evenemang både på och 
utanför tävlingsarenan skapar minnen 
för livet. Genom aktiviteter utöver täv-
lingarna tilltalas en ny publik.
– locka en bred och ung publik
Oavsett personens ålder, intressen, 
vanor etc. ska det f innas något med VM 
som lockar. Evenemanget ska genom-
föras på ett nytänkande sätt som 
lockar även en yngre publik.
– betona hållbarhet, samt socialt och  
 ekonomiskt ansvar
Evenemanget ska genomföras på 
ett sätt som beaktar miljömässiga, 
sociala och ekonomiska aspekter och 
ska därmed bidra till att bygga ett 
långsiktigt stabilt och dynamiskt 
samhälle, samt hålla sig inom uppsatta 
budgetramar.



sporten
Skid-VM ska:
– öka intresset för längdskidåkning  
 och backhoppning 
Genom framgångsrika landslag, välorga-
niserade föreningar, glada och stimule-
rade åkare/hoppare, tillgängliga arenor/
miljöer och medialt fokus ökar intresset 
för skidåkning.
– stimulera barn till att åka och  
 hoppa med skidor
Genom välmående föreningar och att-
raktiva miljöer stimuleras barn till att 
åka skidor.
– utveckla den höga nivån på svensk  
 längdskidåkning både inom bredd  
 och elit
Genom att säkerhetsställa en god 
rekryteringsgrund och hög utbildnings-
nivå för både aktiva och ledare samt 
värna om befintliga ledare och aktiva.

– utveckla svensk backhoppning  
 nationellt och internationellt
Genom att säkerhetsställa en pro-
fessionell organisation, skapa medialt 
intresse och tillgängliga miljöer.

arenan
Skid-VM ska:
– befästa Lugnet som nationalarena för  
 nordisk skidåkning.
– utveckla Lugnet till en av de bästa  
 och mest funktionella multiarenorna 
 för idrott och stora evenemang.
– marknadsföra Lugnet som en av de  
 mest utvecklade arenorna för elit- 
 idrott, motion, nöje och rekreation.



städerna
Skid-VM ska:
– stärka Falun/Borlänge som  
 aktiva städer
I en aktiv stad ges människor förut-
sättningar för en hälsosam vardag med 
tillgång till kultur och friluftsliv. Här f inns 
något för alla, både elit och motionär.
– engagera invånare
Engagerade invånare är stolta över sin 
stad, känner delaktighet i och glädje för 
evenemanget.
– öka Falun/Borlänges attraktivitet
Attraktiva städer lockar besökare, 
inf lyttare och företagsetableringar, 
vilket skapar tillväxt.
– synliggöra Falun/Borlänge som 
Dalarnas ”stora” stad

regionen
Skid-VM ska:
– stärka Dalarnas varumärke nationellt  
 och internationellt ”Dalarna en  
 dynamisk region”.
– stärka ”vi-känslan” och möjligheterna  
 för näringslivet i Dalarna att göra bra  
 af färer.
– öka Dalarnas attraktionsvärde för  
 invånare, företag och besökare.
– ge invånare och företagare möjlighet  
 att visa sin kompetens.



Riksskidstadion SE–791 19 Falun, Sweden
www.falun2015.com – www.facebook.com/Falun2015 – twitter.com/Falun2015


