
Ski-VM Trondheim 2025

Et mesterskap i verdensklasse – OG
…en «game changer» innen bærekraft og 
teknologi





Ny suksess i 2025?



Overordnet tidslinje – prosjektet er nå i utforskerfasen



Vi har fått nyttige innspill på hva som ønskes av Ski-VM fra Rindal til 
Bindal



SKI-VM 2025 –

SKIHØYE 
AMBISJONER

Gjennomføring i verdensklasse

Mer enn et mesterskap på ski

Mer enn en folkefest i 2 uker

Arven etter VM er viktig

VERDENS MEST BÆREKRAFTIGE 
IDRETTSARRANGEMENT

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

Alle utøvere deltar i sitt livs mesterskap

ØKT ENGASJEMENT OG INTERESSE 
FOR SKISPORTEN – I NORGE OG 

VERDEN

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

og neste generasjons frivillige

UFORGLEMMELIG FOLKEFEST 
HVOR ALLE ER MED – BÅDE PÅ 

VEIEN MOT 2025 OG I VM

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

VM SOM LOKOMOTIV OG 
SAMARBEIDSARENA FOR 

INNOVASJON OG NYE KONSEPTER 

Samarbeidspartnere griper muligheten 
til å skape utvikling ved å gjennomføre 

prosjekter sammen med VM

FREMTIDSBILDE 2025



MEDIA

Åpen formidling 
av store 

prestasjoner og 
opplevelser

SAMARBEIDS-
PARTNERE

Skape verdi 
tilbake til 

lokalsamfunnet 
og egen 

organisasjon

UTØVER
Hovedperson i 
arrangementet FRIVILLIGE

Hjertet i 
organisasjonen

PUBLIKUM
Minne for livet 
– uforglemmelig 

folkefest

NESTE 
GENERASJON

Kompetanseløft, 
inspirasjon og 

bærekraft

Målgrupper



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

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

VERDENS MEST 

BÆREKRAFTIGE 

IDRETTSARRANGEMENT
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Teknologiprosjekter –
vi søker samarbeidspartnere

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

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

• Denne oversikten er under arbeid og 
er ikke uttømmende
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PÅGÅENDE AKTIVITETER/PROSJEKTER:

• Utbygging av Granåsen

• Rekruttering av frivillige

• Transport

• Matkonsept

• Overnatting

• Arenakart

• Rennprogram

• Løypekart

Planlegging av arrangementet er godt 
i gang



Ny målinngang – mer spennende for publikum, bra TV og utfordrende 
for utøverne

Vi ønsker å inkludere
• Ny inngang til mål
• Sprintløype hvor det er mulig å se alt fra stadion
• Søremsåsen
• Litjåsen

Jobber med å få opp forslag til
• Sprintløype
• Basis-5 km løype til langrenn
• Basis 2,5 km til kombinert
• 8,3 km til lengre langrennsdistanser



trondheim2025.no




