
VÄGEN TILL SKID-VM 2015
Entusiasmen – Förberedelserna – Utmaningen

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd 
– men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Så skriver Karin Boye i sin dikt I rörelse. Det passar också in på den långa färden mot skid-VM 2015. En vision och en dröm som 
funnits ända sedan 1993, då Falun senast arrangerade skid-VM, blir verklighet den 18 februari 2015. Vägen till skid-VM 2015 
är unik och fylld av händelser, dramatik, spänning och entusiasm. Det har varit en väg som innehållit många hjältar: De som 

förverkligade VM-idén och Beyond Skiing, de byggjobbare som under tuffa förhållanden skapade en ny modern skidanläggning, 
de eldsjälar som haft en passion för skid-VM och därför jobbat så hårt för att evenemanget skulle bli verklighet. Vägen till detta 

mästerskap har också innehållit debatter, kritik, hyllningar, glädje, besvikelser, frågor och svar.

Det är denna väg som vi vill skildra i den här boken och i den medföljande filmen. Vi har i fem år samlat på oss material, 
bakgrundsfakta och intervjuer för att förverkliga vår idé om att göra den här boken och filmen.  Här berättar vi hur det egentligen 
gick till när Falun fick VM och det följande arbetet med att skapa den stora skidfesten. Genom att ta med er på denna VM-resa, 

bakom kulisserna, hoppas vi kunna ge er en inblick i vad som egentligen hände. I den kommande officiella VM-boken, som 
kommer ut efter VM-tävlingarna, beskrivs hur VM-organisationen tog form och tillsammans med hela regionen kunde förbereda 

sig inför detta stora evenemang. I det sammanhanget vill vi tacka VM-organisationen för ett gott samarbete.

Ulf Palm       Anders Hansson       Ulf Palenius
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DDet är vår/vinter 2014. Nybygget och renoveringen av skidstadion på 
Lugnet i Falun är nästan klara.

Hopptornen har fått en ny form och ljuset flödar över dem på ett sätt 
som märks över hela Falun. VM-flaggorna vajar på rad. Det är resultatet 
av flera års hårt arbete.

För-VM 2014 blev en arrangörsmässig fullträff och för många falubor 
känns det nu mer konkret att snart stundar ännu ett skid-VM i Falun. 
Spänningen och förväntningarna stiger.

En vision som funnits i över 20 år håller på att bli verklighet…
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DDet är februari 1993. Lugnets skidstadion kokar sedan 
Torgny Mogren vunnit VM-guld på fem-milen. Det sägs att 
jublet på Lugnet hördes långt ner över centrala Falun. Det är 
ett av de största ögonblicken i svensk skidhistoria. Torgny 
Mogren räddade den svenska äran i ett skid-VM som blev en 
organisatorisk fullträff.

Redan dagen efter avslutningen fanns tankar på att få 
arrangera ett nytt skid-VM år 2005 eller 2007.

– Det skulle vara en möjlighet, sa dåvarande VM-chefen 
Sven von Holst i en FK-intervju den 1 mars 1993.

Falun gjorde också ett bra och seriöst försök att få skid-VM 
2005. Men i samband med omröstningen i Melbourne, den 
1 juni 2000, förlorade Falun till Oberstdorf. Men Falun vann 
ändå en seger den kvällen. Direkt efter röstningen drog 
representanter för Faluns kampanjledning, Falu kommun och 
Svenska skidförbundet sig tillbaka till ett hotellrum för att 
samla tankarna. Den kvällen föddes idén att flytta Svenska 
Skidförbundets kansli från Stockholm till Falun. Det blev 
också verklighet.
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MMikael Rosén, Moderaterna och Jonny Gahns-
hag, Socialdemokraterna. Det är en bild som 
visar att det genom alla år har funnits en stor 
politisk enighet för ett skid-VM i Falun. Men 
nu avslöjar Jonny Gahnshag att det under en 
period fanns långt gångna politiska planer på 
att Falun istället skulle göra en kultursatsning 
som i så fall ytterligare skulle kunnat fördröja 
tankarna på ett nytt skid-VM:

– Under åren 2005 och 2006 var Falun i en 
brytningstid i det här sammanhanget. Då hade 
vi diskussioner om Falun skulle försöka bli 
Europas kulturhuvudstad 2014. Jag vet inte hur 
offentliga dessa planer blev, men det var långt 
gångna diskussioner inom kommunstyrelsen. 
Fler svenska orter, som också hade dessa 
seriösa planer, var bland annat Kalmar, Umeå, 
Gävle och Lund. Men vi backade ur eftersom 
den politiska samsynen inte var tillräcklig, säger 
Jonny Gahnshag och ställer själv frågan:

– Man kan då fråga sig om Falun orkat med 
att också satsa på skid-VM ifall vi bestämt oss 
för att försöka bli kulturhuvudstad, likt det som 
Umeå nu blev? Var vi då på väg att välja ett 
kulturspår istället för ett idrottsspår?

Mikael Rosén, ledare för Moderaterna i Falun:

– Jag minns dessa diskussioner och vi upp-
skattade inte idén. För oss var det viktigare att 
profilera oss som en bra skidstad med skid-VM 
och som följs upp av årligen återkommande 
världscuptävlingar. Det är denna regelbunden-
het som får genomslag i omvärlden. Därför 
var vi tveksamma till tanken på att bli kultur-
huvudstad.
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SStora bilden: Ett dokument från den 5 maj 2008 som visar planeringen 
inför FIS-kongressen som genomfördes i Kapstaden i juni 2008. Då 
bestämdes var VM för de nordiska skidgrenarna 2013 skulle avgöras. 

Svenska Skidförbundet presenterade en ansökan och kampanj som var 
spretig och otydlig. Den svenska tanken var först att skid-VM 2013 skulle 
avgöras i Falun med sprinttävlingar i Stockholm. Därefter justerades 
konceptet till att Falun skulle bli huvudarena med sprinttävlingar som 
skulle gå i Borlänge. Allt slutade sedan i ett slutkoncept med alla tävlingar 
i Falun.

Faluns delegation åkte till FIS-kongressen i Kapstaden och såg Val di 
Fiemme vinna en säker seger.

Foldern på den lilla bilden är ett bevis på att Faluns delegation inte var 
alltför segerviss inför omröstningen i Kapstaden 2008.

Visst gjordes ett intensivt arbete i Sydafrika med bland annat den färska 
VM-guldmedaljören Emelie Öhrstig som hade en viktig profilroll. Med i 
bagaget fanns också nytryckta exemplar av den här foldern som visar 
att Falun var kandidat inför skid-VM 2015. Så redan samma kväll, när 
internationella skidförbundets ordförande Gian Franco Kasper utropade 
Val di Fiemme som vinnare delade svenskarna ut den här skriften som 
visade att Falun var kandidat till skid-VM i de nordiska grenarna 2015. 
Tala om offensiva förlorare.
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Besvikelsen efter nederlaget i Kapstaden förbyttes 
snabbt till en stark revanschlust. Det fanns nu en stor 
drivkraft att Falun verkligen skulle ha ett skid-VM. Men 
efter två kampanjförluster inom åtta år var det dags för 
en grundlig genomgång om vad som gjorts för fel och 
hur en ny kampanj skulle se ut.

I mars 2009 träffades därför representanter från bland 
annat Svenska Skidförbundet, Falu Kommun, Falun 
Borlänge-regionen och Visit Södra Dalarna för ett 
stormöte på Lugnet i Falun. Där släpptes tankarna loss 
och idéerna flödade. Allt slutade sedan i insikten om 
att i en ny kampanj skildra vad ett skid-VM skulle tillföra 
och utveckla internationella skididrotten, regionen och 
näringslivet. Här gavs ett stort stöd för VM-tanken. 

Forts. >>
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Det var viktigare att ge 
signaler om att ett skid-VM 
i Falun 2015 skulle innebära 
så mycket mer än enbart 
skidåkning. Skidvärlden 
visste redan att Falun har en 
bra anläggning och är bra 
arrangörer. Den delen skulle 
därför tonas ner.

På bilderna här intill syns de 
spontana vägganteckningar 
som gjordes i samband med 
det mötet.
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VVåren 2009 var Tomas Ringsby förbundsdirektör för Svenska 
Skidförbundet men hade då bestämt sig för att återvända till 
det privata näringslivet. Därför blev ett av hans sista uppdrag 
på skidförbundet att skapa den formella ansökan som visar att 
Falun söker skid-VM 2015.

Så kom det sig att den 30 april 2009, på sin sista dag som 
förbundsdirektör för Svenska Skidförbundet, postade Tomas 
Ringsby den formella VM-ansökan. 

– Det var en speciell dag på många sätt, berättar Tomas, som 
ändå fanns kvar inom Faluns kampanjledning ända fram till 
VM-omröstningen i Antalya 2010. Det är många som vittnar om 
att han under sommaren (maj–augusti) 2009 gjorde ett mycket 
viktigt arbete med att starta upp kampanjgruppen och sedan 
tillsammans med Kent Lövgren skapa det koncept som låg till 
grund för det fortsatta kampanjarbetet.
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DDet var Sven von Holst som ledde arbetet med skid-VM 1993. 
Ett uppdrag som alltid gjort honom stolt och som fyllt honom 
med trevliga minnen.

År 2009 jobbade Sven von Holst som ansvarig för Stora Ensos 
försäljningsbolag och agenter runt om i världen. Om drygt 
ett år skulle han gå i avtalspension. Men den här våren skulle 
hans yrkesliv ta en ny vändning. Sven fick förfrågan om att leda 
Faluns VM-kampanj. På förmiddagen den 28 maj träffade han 
Tomas Ringsby på Stora Ensos huvudkontor i Stockholm. När 
Tomas åkte hem på eftermiddagen hade Sven definitivt tackat ja 
och arbetet var i gång.

– Jag tyckte det var ett spännande projekt som skulle betyda 
mycket för Falun. När sedan min arbetsgivare gav klartecken 
var det bara att sätta i gång. Bland mina första uppgifter var att 
etablera styrgrupper. Men då hade jag aldrig någon tanke på att 
också leda VM-arbetet. Mina planer sträckte sig enbart till själva 
VM-omröstningen, säger Sven von Holst.
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KKent Lövgren är en av Dalarnas mest kompetenta personer inom 
området för kommunikation och marknadsföring. Han har genom 
åren stått bakom marknadsföring av flera kända produkter, företag, 
organisationer och evenemang. 

Han var marknadsansvarig i samband med skid-VM 1993 och hade 
också en viktig funktion när Stockholm ansökte om OS 2004. På 
våren 2009 var Kent en av delägarna i reklambyrån United Power (UP). 
Kent Lövgren fick snabbt en viktig funktion i uppbyggnaden av VM-
kampanjen. Han berättar:

– I juni 2009 hade vi på UP ett möte med bland annat Sven von Holst, 
Tomas Ringsby, Ann-Louise Skoglund och Tomas Jons. Mötet handlade 
om hur vi konkret skulle skapa formen för en ny kampanj. Vi beslutade 
oss för att göra en kampanj som innehöll en ny standard för skidsporten 
med nya dimensioner för media. 

– Vi insåg att framgången för vår kandidatur handlade om hur bra vi 
skulle lyckas kommunicera vår vision om hur skid-VM skulle se ut 2015. 
Det innebar att vi på UP fick i uppdrag att göra ett material som skulle 
bli grunden till hela kampanjen. Under den sommaren skapade vi det 
koncept som skulle prägla kampanjen och nu det nuvarande VM.

Hur får vi nu ett nytt skid-VM till Falun? Det var kärnfrågan under 
sommaren 2009. Samtliga inblandade var överens om att Falun inte 
skulle tilldelas mästerskapet enbart för sitt tekniska kunnande. Detta 
kunnande hade alla starka kandidater. 

För Faluns del handlade det om att presentera ett koncept som 
skulle förädla mästerskapet så att skid-VM skulle vara mer värt för 
Internationella skidförbundet när Falun lämnar över mästerskapet till 
nästa VM-värd. Det handlade om att skapa en ny dimension bortom 
skidåkningen.

Det var kring dessa termer som United Power resonerade när de skulle 
ta fram ett samlingsnamn. Det pratades om ”Bortom skidor”, ”New 
generation” ”More than Skis” och till slut fastnade man för ”Beyond 
Skiing”. Mikael Lindberg på UP hade en stor betydelse för tillkomsten av 
namnet. Han antecknade och funderade. Till slut fanns ”Beyond Skiing” 
där. 

– Det är också Mikaels egen handstil som är Beyond Skiings logotype, 
det är också han som på fri hand ”målat” hoppbackarna i VM-logotypen, 
berättar Kent Lövgren.
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DDet första uppdraget sommaren 2009 handlade om att skapa fyra 
viktiga dokument:

FIS Questionnaire Svarsformulär till Internationella Skidförbundet som 
på ett tydligt sätt redogör för och svarar på de basfrågor inom 18 olika 
områden som ställdes till varje kandidat. Det var mycket viktigt att 
detta gjordes tydligt och proffsigt eftersom Falun presenterade ett nytt 
koncept.

Aktivitetsplattform/budgetplan Där fastställs hur kampanjen ska 
genomföras. Det är ett internt material.

Kommunikationsplattform Hur kampanjen ska kommuniceras.

Budget Här var det viktigt att kampanjen också fick ett stöd från 
näringslivet. En intressant jämförelse är att kampanjbudgeten för 2013 
bara var 15 procent av den budget som skapades för kampanjen inför 
2015.

– Allt detta innebar att vi redan från början fick en plan att följa och den 
planen blev sedan grunden för hela vårt arbete under kampanjen. Detta 
är ett exempel på hur viktigt det var att göra rätt från början. Vi satte 
planerna redan i augusti 2009 och sedan var det bara att genomföra 
dem. Därför blev det så organiserat och strukturerat, säger Kent 
Lövgren.

Bilden här till höger visar delar av den verkställande kampanjgruppen 
för skid-VM 2015. Från vänster Tomas Ringsby, Kent Lövgren, Tomas 
Jons, Katarina Medveczky och Sven von Holst. Bilden är tagen i 
samband med ett internt kampanjmöte i januari 2010. På dagordningen 
stod: Upplägg av kampanjspurten. 

Det är flera som vittnar om att under 2009 var Tomas Ringsby, Kent 
Lövgren och Sven von Holst motorerna för att lägga grunden till 
kampanjen som sedan sjösattes hösten 2009. De gjorde ett mycket 
viktigt arbete.

– Vi gjorde vår hemläxa rätt redan från början. Det blev sedan 
avgörande för att hela kampanjarbetet flöt på så bra ända fram till 
omröstningen i Antalya 2010, säger Kent Lövgren.
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II slutet av september 2009 gick startskottet för Faluns och Dalarnas VM-kampanj som 
döptes till Beyond Skiing 2015. Då reste en delegation från Dalarna till Internationella 
Skidförbundets (FIS) Autumn Meetings i Zürich för att träffa FIS Inspection Group. I det här 
fallet är det viktigt att poängtera att delegationen kom från Dalarna – inte bara från Falun. 
Detta var ett skid-VM som skulle bli hela länets angelägenhet.

Det var många i den internationella skidvärlden som redan första kampanjdagen noterade 
att konceptet Beyond Skiing innehöll en sådan glöd och kraft.

– Vi var direkt på tårna. Jag tror att det blev en av våra framgångsfaktorer. Internationella 
Skidförbundet märkte genast vår ärliga vilja och drivkraft att få skid-VM i de nordiska 
grenarna, säger Sven von Holst och fortsätter:

– Detta backades sedan upp av det företagsnätverk som under kampanjen kom att bestå 
av 120 företag. Där fick FIS ytterligare ett bevis på att det fanns en vilja och en längtan att 
få mästerskapet till Falun. Alla såg tydligt att det fanns en bred uppslutning. Detta kom 
sedan att prägla hela kampanjen.

FIS fick också ett tydligt besked att Falun satsade allt på 2015. Nu var det dags för Falun 
och här fanns en idé och ett koncept som skulle lyfta evenemanget till en ny nivå. Vi kan 
bara föreställa oss vad konkurrenterna Lahtis, Zakopane och Oberstdorf tänkte när de i 
Zürich såg Faluns koncept för första gången.

Bilden visar falugänget på kampanjresa till Oslo 2010.
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SSkidvärlden blev snabbt intresserad av Falun och Dalarnas 
VM-kampanj – Beyond Skiing 2015 – eftersom det var 
ett koncept som innehöll så mycket mer än enbart skid-
tävlingarna. Stor kraft lades på de olika arenorna som blev 
själva grundidén om ett skid-VM i Falun. De kommunicerades 
på följande sätt:

• Tävlingsarenan där ny teknik ska höja upplevelsen till nya 
nivåer.

• Mediala arenan där nya medier kan användas för att komma 
närmare de aktiva.

• Snöarenan där aktiviteter för barn och ungdomar i hela 
regionen kan initieras.

• Underhållningsarenan där samarbeten med exempelvis 
Peace & Love kan ge en krydda till evenemanget.  

• Opinionsbildande arenan liknande ett Tällberg Forum i 
vinterskrud som ger arrangemanget en ny dimension. 

En annan viktig del av kampanjen var företagsnätverket som 
bidrog till ett starkt engagemang på hemmaplan och en tydlig 
signal till FIS om att det fanns ett tydligt brett stöd för VM-
tanken. Nätverket bidrog naturligtvis också med ett viktigt 
ekonomisk stöd till själva kampanjarbetet.

Många minns säsongen 2009-2010 som en vinter när 
representanter från Falun-Dalarna fanns på plats på de flesta 
heta världscuptävlingar och FIS-aktiviteter. Visserligen var 
det bara de 17 personerna i FIS Council som hade rösträtt, 
men resonemanget inom Faluns kampanjgrupp var att dessa 
naturligtvis skulle påverkas om det fanns ett stort stöd och 
intresse bland övriga som var verksamma inom FIS.
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VVärldscupavslutning i Falun i mars 2010.

En höjdpunkt i VM-kampanjen. Hela Lugnets skidarena kläddes in i 
Beyond Skiings färger. Inget sparades när det gällde att visa skidvärlden 
att detta skulle vara VM-arenan 2015.

– Vi använde alla tillfällen som fanns för att påminna skidvärlden om att 
Beyond Skiing var lika med Falun-Dalarnas kandidatur. Det kändes rätt och 
det blev uppmärksammat. Detta uppskattades av många som på plats 
följde världscuptävlingarna i Falun, säger Sven von Holst.

Få tänkte då att konkurrenten Lahtis precis hade börjat sin kampanjspurt 
som nästan gav dem segern i omröstningen... 
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FFaluns VM-kampanj hade många ambassadörer som marknadsförde 
konceptet Beyond Skiing. Det var allt från svenska skidprofiler och svenska 
längdlandslaget till världsbackhoppare som Simon Amman från Schweiz. 
Han var nybliven olympisk mästare och gav sitt offentliga stöd till Falun. Men 
den mest uppmärksammade ambassadören var Petter Northug.

Historien började under för-VM i Oslo 2010 där Falun hade en delegation på 
plats. Femmilen hade just avslutats och när Petter Northug blev intervjuad 
av media föddes idén hos falufolket att direkt fråga om han kunde tänka 
sig bli ambassadör för Falun. Frågan ställdes till hans far, John Northug, 
som kontaktade Petter. Skidstjärnan sa ja direkt och på målområdet vid 
Holmenkollen gjordes en plan över hur man skulle arbeta tillsammans under 
kommande veckas världscupavslutning i Falun. 

Det var mycket viskande och hemlighetsmakeri eftersom det var tänkt att 
Petters engagemang skulle presenteras som en stor nyhet i Falun. Men 
ingen av de inblandade märkte att en norsk journalist smög sig bakom och 
tjuvlyssnade på samtalet. Därför blev detta en jättenyhet i Norge – redan 
nästa dag.

När Petter Northug kom till Falun stundade en presskonferens på Grand 
hotell. Ett stort pressuppbåd var på plats för att få veta varför han stödjer 
Falun. Petter Northug var samtidigt mycket seriös. Innan presskonferensen 
ville han få detaljerad information om konceptet Beyond Skiing. Därför 
fick undertecknad (Anders Hansson) i uppgift att ge Petter Northug 
en privatlektion om Faluns VM-planer. Det skedde i ett av rummen på 
Scandic hotell i Falun (se bilden). Någon timme senare gjorde han entré på 
presskonferensen och berättade varför Falun borde få VM.

– Vi är oerhört tacksamma för att Petter Northug ställde upp för Falun. Det 
var viktigt för oss. På våren 2014 fick jag frågan av en journalist om Petter 
Northugs bilkrasch (våren 2014) fläckat ner skid-VM i Falun, med tanke på 
hans engagemang under kampanjen. Jag svarade att det var två helt skilda 
saker, berättar Sven von Holst och fortsätter:

– Flera trodde också att vi betalat Petter Northug för att ställa upp på Falun. 
Här vill jag starkt betona att det överhuvudtaget aldrig var aktuellt att betala 
honom någonting för hans engagemang i vår kampanj. Han gjorde detta 
enbart utifrån sin verkliga övertygelse att det vore bra för skidsporten om 
skid-VM gick i Falun 2015.

Under de här dagarna var det också många som upptäckte en trevlig och 
ödmjuk sida av Petter Northug.
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NNaturligtvis fanns det också ett bra samarbete mellan de svenska 
landslagsåkarna och VM-kampanjen. Men det var också viktigt att 
visa att de flesta av de övriga internationella toppåkarna stöttade ett 
skid-VM i Falun. Det skulle visas på en film i samband med FIS-
kongressen i Antalya, dagen innan omröstningen.

Därför byggdes, under sista världscupdagen i Falun, en filmstudio 
i foajén på Scandic hotell som var de aktivas huvudhotell. På 
söndagen, när världscuptävlingarna var avklarade tillfrågades alla 
de passerande toppåkarna om de kunde tänka sig att hoppa in i 
studion och under någon minut berätta varför Falun borde få skid-
VM. Alla ställde upp utom de finska, polska och tyska åkarna som 
naturligtvis stödde sina egna länders kandidaturer. Enda undantaget 
var Dario Cologna, från Schweiz, som inte vågade ställa upp innan 
han rådfrågat sin agent. Italienarna var mycket entusiastiska liksom 
norrmännen.

Men Marit Björgen, den stora skiddrottningen, saknades. Hon var 
försvunnen.

Kontakt togs med en norsk ledare som förklarade att det kunde 
bli svårt eftersom just i dag fyllde Marit Björgen 30 år och hade 
dessutom samma dag vunnit den sammanlagda världscupen. Detta 
skulle Marit fira med en stor fest. Hon befann sig nu på rummet för 
att göra sig fin inför kvällen. Den norske ledaren sa att vi därför inte 
kunde räkna med henne i filmstudion. Men han lovade att gå upp 
till hennes rum och fråga Marit om hon ändå kunde komma ner till 
foajén och säga några fina ord för Falun.

En stund senare kom en glad, uppklädd och stylad Marit Björgen (se 
bilden här intill). Hon gav sitt kraftfulla stöd för ett skid-VM på Lugnet 
i Falun.

– Hon ställde upp på ett fantastiskt sätt vilket naturligtvis hjälpte oss 
att få extra tryck i kampanjen, säger Sven von Holst. 
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DDen andra helgen i mars 2010 var det en stor delegation från Falun 
som besökte Holmenkollen i samband med för-VM i Oslo. Det var en 
energikick för många medarbetare inom kampanjen samtidigt som FIS 
fick ytterligare en tydlig signal att Falun-Dalarna var en stark kandidat. 
FIS generalsekreterare Sarah Lewis omringades av många glada 
faluvänner.

I mitten av mars kändes det som att Falun hade tagit ledningen i racet 
om skid-VM 2015. Beyond Skiing var nu ett väl inarbetat koncept 
inom internationella skidkretsar. Arbetsplanen som hade skapats ett 
drygt halvår tidigare fungerade perfekt. Men det fanns en oro eftersom 
signaler kom att Lahtis fått upp tempot i sitt arbete.

– Vi hade tidigt skaffat oss ett grepp och då är det alltid svårt att 
behålla ledningen. Det är något som många fått erfara genom åren, 
säger Sven von Holst.
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BBackhoppning blev en utmaning för Faluns VM-kampanj. Den grenen har en mycket stark position inom 
FIS. Samtidigt är Sverige en svag backhoppningsnation. Detta kunde leda till förlust i omröstningen. Det 
var viktigt att kommunicera att ett skid-VM i Falun också skulle innebära ett lyft för svensk backhopp-
ning och i förlängningen fin svensk comeback inom internationell backhoppning. Därför gav Falun en 
tydlig signal att det skulle byggas ungdomshoppbackar på Lugnet så att det skulle vara möjligt att få fler 
ungdomar att sedan hoppa i stora hoppbackarna.

Bilden här intill, som togs i maj 2010, är en av de mest kända bilderna från kampanjarbetet. Den visar 
när hela kampanjledningen tar det första spadtaget för ungdomsbackarna. Bilden väckte stor uppmärk-
samhet när den skickades ut över skidvärlden. Tyvärr avstannade sedan arbetet med ungdoms-
hoppbackarna.

– Jag tycker fortfarande att vi gjorde rätt att göra ett stort nummer av ungdomshoppbackarna. Vi var 
tvingade att tydligt lova att också satsa på ungdomsbackhoppning för att fortsätta vara en stark kandi-
dat. Jag anser att det är mycket tråkigt att det inte hänt någonting sedan dess, säger Sven von Holst.

Jonny Gahnshag, kommunalråd i Falun, svarar:

– Oavsett om man är socialdemokrat eller moderat så kan vi vara överens om att detta är det sämst 
skötta projektet inom ramen för skid-VM. Det är kantat av glädjekalkyler och dåligt genomförda upp-
handlingar, förväntningar som inte har infriats, interna konflikter inom sporten och organisationen. 
Projektet har innehållit alla ingredienser som krävs för att det ska blir grus i maskineriet. Det är sporten 
som blev förlorare. Vi måste hitta en lösning eftersom det är en anständighet för att kunna legitimera de 
stora backarna.

Sven von Holst kommenterar:

– Här sätts Faluns trovärdighet på spel. I kampanjen lovade vi att bygga ungdomsbackarna för att lyfta 
svensk backhoppning. Det var viktigt. Därför bör dessa byggas, speciellt om vi ska söka ett nytt skid-
VM inom några år för att dra extra nytta av investeringarna på Lugnet. Den trovärdigheten är det viktigt 
att ha med sig inför planerna på ett kommande skid-VM i framtiden.

I mitten av oktober 2014, i samband med Internationella skidförbundets slutinspektion av VM-arrange-
manget, tog Falu kommun beslutet att bygga två eller tre ungdomsbackar. Det byggprojektet inleds 
direkt efter VM-tävlingarna.
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SEGERN I ANTALYA
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TTorsdagen den 3 juni 2010. Platsen är turistorten Antalya i Turkiet där Internationella 
Skidförbundet hade kongress. Faluns delegation jublar sedan segern i omröstningen 
om skid-VM 2015 var klar. 

Detta var kulmen på en oerhört dramatisk vecka där Faluns kampanjarbetare flera 
gånger svävade mellan hopp och förtvivlan. Kampen om segern blev hårdare än 
någon kunnat ana.

– När vi kom till Antalya var jag övertygad om att polska Zakopane var vår 
huvudkonkurrent. De har inte haft skid-VM sedan 1962 och det kändes som om 
de hade ett starkt koncept med ett stort intresse i landet för både backhoppning 
och längdskidåkning. Men det ändrades plötsligt mitt i veckan och på onsdagen, 
dagen innan omröstningen, kände vi: Hallå! Det är inte Zakopane som är vår 
huvudkonkurrent. Det var ju Lahtis, berättar Sven von Holst.

Lathis hade, utan att många utomstående tänkt på det, gjort en stark avslutning på 
sin kampanj. Dramatiken och nervositeten var påtaglig bland alla som höll på Falun.
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AAnki Kjellberg och Katarina Medveczky bär väggarna till Faluns monter 
som användes under FIS-kongressen. Allt material fraktades med flyg 
till Turkiet. Tanken med montern var att den självfallet skulle präglas av 
konceptet Beyond Skiing.  Känslan skulle vara enkel, men välkomnande. 
En stor tv-skärm var den centrala platsen i montern. Där visades hela 
tiden film från Falun.

En kul händelse inträffade dagen innan kongressen inleddes. Lahtis, 
som hade sin plats bredvid Falun, hade precis byggt färdigt sin monter 
när de gick ut, beskådade sitt verk och fick för första gången möjlighet 
att jämföra den med Faluns monter. Då kom generalorder från Lahtis 
kampanjledning att riva sin egen monter. Medarbetarna sprang sedan ut 
i Antalya och skaffade material till en ny monter som byggdes upp under 
kvällen. Den kom sedan att likna Faluns idé, men färgerna gick i ljusblått. 
En psykologisk poäng till Falun.

Det var inte bara medarbetare i kampanjgruppen som fanns på plats i 
Antalya. Där fanns också medarbetare från flera av de företag i Dalarna 
som ingick i Faluns supportergrupp. De hade flera viktiga uppgifter. 
Bland annat var näringslivets stöd och engagemang i supportergruppen 
ett viktigt ekonomiskt stöd för kampanjen. Dessutom innebar deras 
närvaro i Antalya en viktig psykologisk signal till delegaterna på 
kongressen att längtan efter ett skid-VM var så stort att det därför var 
många som åkte ner till Turkiet för att också stötta kampanjen på plats. 
Deras entusiasm blev en färgklick under FIS-dagarna.
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Dagen innan kongressen inleddes hände något riktigt spännande. Då 
kom Internationella skidförbundets ordförande Gian Franco Kasper 
på ett spontant besök till Faluns monter. Han bara dök upp, log och 
ville se hur det gick för Falun. Då frågade vi om det gick att ta den 
här bilden vid Faluns monter tillsammans med falufolket. Gian Franco 
Kasper sa att det var okej. Men efteråt bad han oss att inte använda 
bilden under kongressdagarna. Han ville inte att vi skulle nämna detta 
möte i det nyhetsbrev på engelska, som Falun gav ut varje dag till 
alla kongressdeltagare. Det var viktigt att han hade en officiell neutral 
hållning. Men för flera i Faluns kampanjledning var hans spontana besök 
en intressant signal.

Sven von Holst berättar:

– För hela projektet var det oerhört viktigt hur Gian Franco Kasper skulle 
rösta. Därför är jag glad över att han röstade på oss. Det hängde säkert 
samman med att det var dags för Falun och att det inte var moget för 
Finland att få VM med tanke på dopingskandalerna 2001. 

Det var en brokig samling som ständigt fanns i Faluns monter. Allt från 
medlemmar i kampanjgruppen till skidstjärnor och en landshövding. Det 
var viktigt att de som stod i montern också kände igen de 17 medlem-
marna i FIS-council som hade rösträtt. Därför gavs det en hemläxa som 
gick ut på att lära känna deras utseende, namn, nationalitet och kanske 
ytterligare bra fakta om dem.  På det viset kunde vi ge medlemmarna i 
FISA council ett extra bra bemötande när de kom till montern.

Det lär ha hänt att en person från en annan konkurrentkampanj för-
växlade delegaten från Sydkorea med den japanske kollegan. Det blev 
inte uppskattat. Men falufolket hade koll på både namn och land.
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DDet var självklart att fråga backhopparen Jan Boklöv om han ville 
resa till Turkiet och vara ambassadör för Falun. Boklöv tackade ja och 
anlände till Antalya när kongressen hade pågått under ett par dagar. 
Då fick medlemmarna i Faluns delegation en stor överraskning. Ingen 
av svenskarna hade förstått hur stor Jan Boklöv är i den internationella 
skidvärlden. När Boklöv kom in i ett rum, var det många som tystnade 
och gick bara för att hälsa. När Falun hade sina ”kortpresentationer” 
av Beyond Skiing hände det ett par gånger att åhörarna reste sig och 
applåderade när Jan Boklöv gick upp på podiet.

När den slutliga stora presentationen av Falun var över reste sig FIS-
ordföranden, vände sig mot publiken och sa: Var är Jan Boklöv? Jag har 
hört att han är här i dag. Jag skulle vilja hälsa på honom!

Att journalisterna stod i kö att intervjua honom var en självklarhet.

AAlla konkurrenter fick draghjälp av skidprofiler. Falun hade de bästa. 
Charlotte Kalla, Emil Jönsson samt Anna Haag. De gjorde ett strålande 
jobb och var otroligt bra ambassadörer för Falun. En viktig fråga under 
planeringen inför kongressen handlade om vad Falun skulle bjuda på. 
Enklare snittar och godis var självklart. Så kom förslaget som blev en 
succé: Vatten. Det kanske låter enkelt, med det gav en enorm effekt.

Detta var mitt under en turkisk värme i juni. Flera hundra delegater satt i 
möten hela dagarna. De blev törstiga och blev för det mesta bjudna på öl 
och vin av de andra kampanjerna (Notera att det fördes också kampanjer 
för att få VM i alpint och snowboard). Men det fungerar inte i längden att 
bara dricka öl och vin på dagarna. Därför sökte sig de flesta till Faluns 
monter för att få vattenflaskor med Beyond Skiing-etiketter – som hade 
fraktats dit från Sverige. Dessa flaskor hade en strykande åtgång samtidigt 
som det gav en annan effekt.

Reglerna tillät inget organiserat kampanjande utanför egna monterområdet. 
Men alla tänjde på reglerna. Falun delade ut vattenflaskor till törstiga 
delegater. Dessa vattenflaskor med Faluns Beyond Skiing-etiketter fanns 
sedan på alla bord i alla konferensrum. Det var ju tillåtet att släcka törsten.
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DDen alpina stjärnan Anja Pärson var på plats på FIS-kongressen i 
egenskap av de aktivas representant i de alpina grenarna. Men hon 
nöjde sig inte med detta. Anja tog snabbt på sig Beyond Skiing-blusen 
och inledde ett intensivt lobbyarbete för Falun. Det var roligt att se 
hur en alpin stjärna verkligen ville att Sverige skulle få ett skid-VM i de 
nordiska grenarna. Ett bra exempel på när grenarna inom Svenska 
Skidförbundet hjälper varandra och bildar en gemensam skidfamilj.

Under hela Beyond Skiing-kampanjen var det självklart att ha en 
öppenhet och bra relation till media. Tack vare medias intresse så 
skapades det också ett stort engagemang i hela Sverige för Falun och 
Dalarnas ambitioner att få ett skid-VM. Till höger intervjuas Sven von 
Holst av radiosportens Eric Lundin, som var på plats i Antalya.
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IIbland blev det extra festligt i Faluns monter. Som denna gång när två spelemän 
från München gick förbi och spelade dragspel. Då blev Maria Norrfalk, lands-
hövding i Dalarna, uppbjuden till dans av Kaj Hansson. Det blev en minnesvärd 
stund som uppmärksammades av många.

Landshövding Maria Norrfalk var också en viktig symbol för det stöd som Faluns 
kampanj hade från samhället. I det här fallet kändes Maria Norrfalks närvaro extra 
mycket. Hon visade ett härligt personligt engagemang och en vilja att hjälpa till, 
även i det praktiska arbetet. Det blev en extra kick för alla som den här tiden 
jobbade med kampanjen.
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TTisdagen den 1 juni – dagen för det stora slutliga föredraget inför FIS-council. Alla kandidater lägger ner 
mycket tid och energi på just den presentationen. Det var den enda gången som de olika kandidaterna 
fick en officiell möjlighet att tala direkt till alla medlemmar i FIS-council. Allt måste fungera. Inget fick gå 
fel. Falun satsade stort och gick in med en ambitionsnivå som överraskade många. Kent Lövgren, som 
var arkitekten bakom föreläsningen berättar:

– Vår presentation blev en film där vi byggde allt på sekunder där våra sex talare skulle komma in vid 
exakt rätt tillfälle. Ingen fick prata i mun på varandra. Normalt anpassas ett bildspel efter talaren. Vi 
gjorde tvärtom och dessutom till en film. När representanterna från Oberstdorf såg detta sa de: ”Hur 
vågade ni?”

Det ställdes stora krav på Faluns presentationsteam att säga rätt saker på exakt rätt tidpunkt – på 
engelska. Kent Lövgren erkänner att han blev mycket nervös efter generalrepetitionen:

– Då kunde inte de lokala teknikerna synka ljudet med de som skulle tala till de olika avsnitten. Jag fick 
göra en specialgenomgång med teknikerna – med hjälp av en engelsk tolk. Det var nervöst innan jag 
kände mig säker på att de förstått.

Men mest nervös var Charlotte Kalla. Hennes generalrepetition fungerade inte perfekt. Men när det 
var skarpt läge måste hon kunna läsa sin text utantill. Därför ägnade Charlotte tiden innan den stora 
presentationen åt att stå för sig själv med ansiktet tätt mot en vägg. Charlotte blundade när hon gång 
på gång sa sina meningar samtidigt som hon lite lätt slog sin panna i väggen. Det var totalfokus. Sedan 
stoppade hon lappen i fickan och gjorde en strålande slutpresentation tillsammans med sina aktiva 
skidkamrater Emil Jönsson och Anna Haag.

– Där såg vi vilken otrolig idrottsperson Charlotte Kalla är. Hon lämnade inget åt slumpen, utan ville 
verkligen hjälpa oss efter bästa förmåga. Det är vi tacksamma för i dag, säger Sven von Holst.

De som presenterade Falun var Mats Årjes, Sven von Holst, Maria Norrfalk, Emil Jönsson, Anna Haag, 
och Charlotte Kalla.
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TTorsdagen den 3 juni – dagen för omröstningen. På förmiddagen åkte de flesta kongressdeltagarna 
ut på en kort båttur på Medelhavet. På bilderna här intill ser det lugnt och harmoniskt ut. Bara några 
timmar återstår till omröstningen. Men det är ganska dramatiska bilder. För bakom kulisserna pågick 
då ett intensivt kampanjarbete. Det handlade om att säkra de sista rösterna. Samtalen präglades av 
kommentarer som: Om ni stödjer vårt arbete för VM i nordiska grenar så stödjer vi ert arbete för alpina 
VM. Flera vänskapsband mellan personer inom den yttersta ledningen för FIS sattes på prov. Här fanns 
tre personer som hade extra viktiga roller: 

• Carl Eric Stålberg som då var avgående vice ordförande i FIS och medlem i FIS-council.

• Mats Årjes, ordförande i Svenska Skidförbundet och stod i tur att bli inröstad i FIS-council.

• Sven von Holst, ledare för Faluns kampanj.

Sven von Holst berättar vidare:
– Vi delade upp oss. Jag följde med båten ut på havet och markerade min närvaro inför kongressens 
deltagare. Samtidigt var Mats Årjes och Carl Eric Stålberg kvar på hotellet för att vara på plats om 
de behövde samtala med de medlemmar i FIS-council som inte följde med på båten. Vi hade flera 
telefonsamtal med varandra under den utflykten. Flera av de andra kandidaterna gjorde likadant.

På båten gjorde falufolket sedan beräkning över hur det skulle tänkas gå i omröstningen (se bilderna). 
Det var första gången som falugänget gjorde detta på riktigt. Resultatet blev att Lahtis såg ut som 
vinnare. Det fattades en röst för att Falun skulle kunna känna sig säker på seger. 

– Då var jag långt ifrån säker på att vi skulle vinna, minns Sven von Holst.
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KKvinnan på bilden intill heter Tina Tanaka Sundekvist. Av en ren tillfällighet gjorde hon en mycket viktig insats 
för Faluns kandidatur – bara några minuter innan medlemmarna i FIS-council stängde in sig i ett rum och 
genomförde omröstningen. Hennes oväntade roll i dramat kan ha varit avgörande för omröstningen. Tina 
Tanaka Sundekvist, som har ett japanskt ursprung, var på plats i Antalya i egenskap av japansk delegat i FIS 
freestylekommitté. Hon är gift med Ola Sundekvist, som är svensk delegat i FIS snowboardkommitté. De har 
haft sina uppdrag i flera år. Därför har de också haft möjlighet att skaffa sig egna kontaktnät inom internationella 
skidvärlden. Här berättar Tina Tanaka Sundekvist vad som hände på eftermiddagen den 3 juni 2010:

Jag och min man Ola kom tillbaka till hotellet efter en promenad. Där mötte vi en stressad Mats Årjes 
(ordförande i Svenska Skidförbundet) som frågade om vi var närmare bekant med några av medlemmarna i 
FIS-council. Det märktes att han var nervös. Jag berättade att, förutom den japanske FIS-councilmedlemmen 
Yoshiro Ito, kände jag Dr Sung-Won Lee från Sydkorea. Vi hade pratat med varandra flera gånger och även 
sjungit karaoke tillsammans. Mats Årjes frågade om jag kunde kontakta Dr Lee eftersom han var en av 
medlemmarna i FIS-council som inte berättat hur han tänkte rösta. Det kunde inte skada att ställa en sista fråga 
till honom. Eftersom det var mycket bråttom, bara några minuter före omröstningen, gick jag till receptionen 
och ringde Dr Lee som fanns på sitt rum. Jag frågade direkt Dr Lee hur han skulle rösta och vad han ansåg om 
den svenska kandidaturen. Dr Lee svarade med att fråga om jag visste hur den japanske delegaten Yoshiro Ito 
tänkte rösta. Jag gav honom beskedet att det visste jag inte, men det var tänkbart att han skulle rösta på Falun 
eftersom Sverige och Japan genom åren haft bra skidrelationer. Mycket talar också för att Sverige för några år 
sedan gav sin röst på Japan när Sapporo fick skid-VM 2007. Dr Lee lyssnade och sa: Tack då vet jag det, och 
nu måste jag gå till omröstningen.

Senare på kvällen blev det klart att Falun fick skid-VM 2015 med en rösts marginal. Då kom glädjetårarna hos 
Tina Tanaka Sundekvist.

– Jag vet inte om min insats gjorde någon nytta eftersom ingen vet vad Dr Lee röstade på. Kanske han la sin 
röst på Sverige. Men det var roligt att få hjälpa Falun där jag och Ola har bott i flera år. Det kommer att bli ett fint 
skid-VM i Falun, säger Tina Tanaka Sundekvist.
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PPå kvällen den 3 juni går FIS-council upp på ett podium i ett litet 
rum på Sheraton Voyager, Antalya. Många är nervösa i Faluns 
delegation när Gian Franco Kasper kliver fram och plockar fram 
kuvertet, tar fram en lapp och säger:…..”Falun!”

Då utbrister dalfolket ut i ett otroligt jubel:

– Det är en av de starkaste känslor som jag haft i mitt yrkesliv. 
Det var en oerhörd lättnad och befrielse eftersom inget var klart 
i förväg. Men den som var mest nervös innan och mest lycklig 
efteråt var Katarina Medveczky, berättar Sven von Holst och 
fortsätter:

– Det var en oerhört skön mental känsla eftersom vi alla visste 
hur viktigt det var för Falun att få skid-VM. Hur hade det sett ut 
på Lugnet i dag om vi inte fått mästerskapet?

Kent Lövgren var en av dem som jublade mest:

– Det var så mycket känslor och en enorm professionell glädje 
över att vi lyckades med allt arbete.

Bara några minuter efter det att omröstningen var klar visade 
det sig att Falun hade vunnit med bara en röst före Lahtis. Då 
var det många som utbrast i en kollektiv lättnad.

Bland medlemmarna i Lahtis kampanjgrupp var besvikelsen 
så stor att det dröjde många timmar innan de orkade gratulera 
falufolket. Men då var gratulationerna desto lättsammare.
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Sven Von Holst visar att Falun vann med bara en rösts marginal 
i sista omgången.

Carl Eric Stålberg, längst till vänster, hade en mycket betydelsefull roll 
när Falun vann omröstningen. Han var tidigare ordförande i Svenska 
Skidförbundet och skulle nu avgå som vice ordförande i Internationella 
Skidförbundet och som medlem i FIS council. Han jobbade stenhårt i 
kulisserna för att få sina vänner i FIS-council att rösta på Falun. Därför 
var han en av dem som Sven von Holst hyllade extra mycket i sitt 
tacktal.

Här får han gratulationer av efterträdaren Mats Årjes samt av Mikael 
Rosén, längst till höger, som då var kommunalråd i Falun. FIS-
ordföranden Gian Franco Kasper, tvåa från vänster, ser belåten ut. 
Han röstade också på Falun.

Mikael Rosén har ett annat mer ovanligt minne från den kvällen:

– Det blev, med all rätt, ett otroligt jubel bland alla svenskar och i 
synnerhet de som kom från Falun och Dalarna. Alla var så glada. Men 
jag tänkte direkt på allt som snabbt skulle göras med tanke på att vi 
nu fått VM. Det var mycket arbete som skulle sättas i gång, samtidigt 
som det stundande en valrörelse 2010.

Stora bilden: En märkbart rörd Sven von Holst i samband med 
segertalet vid omröstningen. Detta var på flera sätt en speciell vecka 
för Sven von Holst eftersom han bara några dagar tidigare hade fått 
sitt första barnbarn. Här svallade känslorna för honom.
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FFaluns segerbankett som hölls i en förort till Antalya. Där samlades 
alla som hade anknytning till Faluns kampanj.

På fredagsmorgonen den 4 juni, dagen efter segerdagen, väcktes 
samtliga kampanjarbetare från Falun av ett inspirations- och tack-
SMS från Sven von Holst som berörde flera av medarbetare. I 
meddelandet stod:

Vilken dag att vakna upp! Vi har tagit hem VM till Falun, Dalarna 
och Sverige!!! Njut av dagen. 
TACK!  Svenne

På bilden intill syns några av Faluns kampanjarbetare vid 
hotellfrukosten. Vid bordet intill satt medarbetare från 
konkurrenten Zakopane där flera av dem var rödögda av gråt. Det 
gällde att möta dem med respekt och värdighet.
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SSamtidigt som det blev klart att Falun vunnit omröstningen 
brakade fyrverkeriet i gång vid hopptornen. Det var signalen till 
faluborna att de nu bodde i en blivande VM-stad. Det blivande 
kommunalrådet Jonny Gahnshag berättar att han mötte beskedet 
med överraskning:

– Jag blev naturligtvis väldigt glad, men också överraskad. Detta 
var tredje gången på tio år som Falun hade varit med i en VM-
omröstning. Vi hade förlorat två av dem så jag kände mig lite luttrad 
innan omröstningen. Men nu var jag bara dubbelt glad eftersom 
bara någon dag innan hade regeringen avslagit en överklagan kring 
bygglovet för det blivande resecentret. På bara några dagar fick 
vi två viktiga besked som kom att betyda mycket för Falun, säger 
Jonny Gahnshag.

Emil Jönsson och Anna Haag mottog beskedet när det åkte 
rullskidor ute på en landsväg i Mellansverige. De hade lämnat 
Antalya i förtid och väntade hela torsdagen på besked.

– Det var en journalist som ringde oss mitt under rullskidpasset. Vi 
stannade och bara skrek och jublade. Tur att ingen bilist såg oss, 
berättar Emil åt minnet.
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DDet fanns många kritiska röster mot VM-projektet och investeringarna i hoppbackarna. På vintern 2010, innan 
omröstningen, arrangerades det demonstrationer i Falun mot nya satsningar på hoppbackarna. Då var det inte roligt 
att vara backhoppare i Falun. Protesterna fortsatte även efter beslutet att Falun skulle få världsmästerskapet. Då främst 
genom insändare i lokaltidningar och tuffa uttalanden i media. På bilden här intill syns Jörgen Kahl och Daniel Riazat 
som demonstrerar på Stora torget i Falun. 

Men Sven von Holst behöll hela tiden lugnet, trots att flera i hans egen organisation var upprörda och besvikna:

– Jag kände mig luttrad och insåg att det inte går att genomföra ett sådant här projekt utan att det blir protester. Tyvärr 
hördes de som var emot VM-tanken mer än de som stödde oss. Men det är också naturligt. Samtidigt visste vi hela 
tiden att det fanns ett stort stöd för skid-VM, säger Sven von Holst, som tidigare arbetat som kommunikationsansvarig 
inom Stora Enso. Det hade han nu nytta av:

– Det var viktigt att jag visade ett lugn inför mina medarbetare och förklarade att vi inte skulle svara på alla insändare och 
utspel. Dessutom skulle vi hela tiden stå till förfogande och verkligen ta oss tid att svara på alla de frågor som kom från 
media och allmänheten. Det fungerade bra.

Jonny Gahnshag (s) tyckte det var en jobbig tid som kommunalråd:

– Först vill jag poängtera att det var bra att VM-projektet debatterades. Det visar att vi har en bra demokrati. Problemet 
var att den här debatten präglades mer av känslor och mindre av fakta. Det var inte bra, säger Jonny Gahnshag och 
fortsätter:

– I början av 2011 kände jag att det blev för mycket övertoner. Då var jag väldigt frustrerad och kände att nu fick 
det räcka. Det figurerade för många oriktiga uppgifter och man baktalade olika personer. Dessutom kände jag att 
”samhället”, inte VM-organisationen, utan vi som företräder kommunen, inte klarade av att ge tydliga argument för varför 
vi hade sökt skid-VM och vad det får för positiva effekter på regionen. På vintern 2011 kände jag därför att kommunen 
var tvungen att kliva fram och ge korrekt information och presentera argumenten. I det här sammanhanget var det också 
viktigt att visa att det fanns en stor politisk enighet. De stora partierna i kommunfullmäktige stod bakom VM-projektet. 
Det var i princip bara Miljöpartiet och Vänsterpartiet som var emot.

Mikael Rosén (m) som då var oppositionsråd i Falun hade sin egen metod att möta protesterna:

– Då gällde det att ännu oftare ta på sig Beyond Skiing-jackan och gå ut på stan för att möta folk. Det gällde att stå upp 
för VM-projektet och möta argumenten från dem som var emot VM-tanken. Vi försökte förklara att det inte skulle finnas 
mer pengar att satsa på kultur, skola och omsorg om vi inte arrangerade VM. Samtidigt måste vi komma ihåg att det 
bara var 20–25 procent av Faluns invånare som var emot VM. De övriga i Falun var för VM. Men det var motståndarna 
som hördes mest, fortsätter Rosén.
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HHällpetters Maria Bergström kom att symbolisera motståndet mot skid-VM 
och renoveringen av hoppbackarna. På vintern 2010 klev hon fram och 
markerade att nu fick det vara nog. Maria frågade hur det kunde vara möjligt 
att satsa så mycket pengar på ett skid-VM och på hoppbackar, trots att vi 
inte har några backhoppare, samtidigt som Falun har svårt att driva en bra 
verksamhet inom vård, skola och omsorg? Hällpetters Maria Bergström 
startade bland annat en Facebookgrupp som snabbt fick över 2 000 med-
lemmar. Hon var också med om att arrangera demonstrationer och liknande 
upprop.

– Jag var både arg och mycket upprörd. Min tanke var att ur ett skatte-
betalar-perspektiv kändes detta så oerhört dumt när det saknas pengar till 
kommunens kärnverksamhet. Detta påverkade mig mer känslomässigt än 
många andra saker som jag gjort tidigare. Det var därför som jag gick ut ur 
garderoben och drog i gång kampanjen, säger Hällpetters Maria Bergström 
och fortsätter: Det var politiker i Falun som sa att vi säkert skulle få fler back-
hoppare i landet om bara hoppbackarna på Lugnet blev klara. Jag tyckte 
det kändes konstigt att vi skulle använda Faluns skattepengar till att få fart 
på svensk backhoppning. Men allt detta hängde också samman med själva 
skid-VM.

Hällpetters Maria Bergström gjorde också en namninsamling mot hopp-
backarna och VM. I det sammanhanget pekar hon på dåvarande regler som 
gällde att om fem procent av de röstberättigade i kommunen kräver folk-
omröstning i en fråga så kan man begära det hos fullmäktige. Sedan är det 
upp till fullmäktige att säga ja eller nej. Enligt Hällpetters Maria Bergström var 
det fler än fem procent av befolkningen som skrev under.

– Namninsamlingen kunde mest ses som en markering. Jag hade egent-
ligen inga större förhoppningar att det verkligen skulle bli en folkomröstning. 
Det hade ju redan beslutats i kommunfullmäktige att Falun skulle söka VM. 
Men jag ville bara driva detta till sin spets. Det var en intensiv tid. Jag kunde 
knappt gå ut på stan utan att folk kom och skulle prata om det. De flesta höll 
med mig, men det blev inga spontana samtal med VM-vännerna.

Nu har det gått några år. Den nya anläggningen på Lugnet är klar och snart 
är det dags för VM.

– Jag är fortfarande mot ett skid-VM i just Falun. Men jag är inte bitter, 
utan hoppas att det blir ett bra skid-VM när det nu ändå ska arrangeras i 
kommunen. Jag kommer dock inte att besöka VM-tävlingarna. Så intres-
serad av idrott är jag inte.
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VVad kostar det egentligen att renovera två hoppbackar?

Direkt efter omröstningen i Antalya 2010 började alltfler fråga vad detta egentli-
gen skulle kosta. VM-organisationen hade snabbt en budget klar för själva VM-
arrangemanget. Det skulle omsätta cirka 280 miljoner kronor. Men vad kostar det 
Falu kommun att renovera två hoppbackar och bygga om stora delar av längd-
skidstadion? Under hösten 2010 var det en omöjlig fråga att svara på eftersom 
dessa projekt inte genomförts i Sverige tidigare. Dessutom visste – då – ingen 
exakt vad som skulle behöva göras med hoppbackarna. Men företrädare för de 
partier i Falun som var emot VM-tanken samt delar av allmänheten ville ha ett 
svar: Nu! Då gjorde Faluns kommunalråd Jonny Gahnshag ett misstag. 

Trycket var stort och ingen ville vänta på ett exakt besked innan en utredning 
var klar. Jonny Gahnshag fick rådet att inte nämna någon summa och om han 
var tvungen att göra det, vore det psykologiskt riktigt att ange en högre tänkbar 
prisnivå för att sedan presentera en lägre kostnadsnivå när fakta fanns. Jonny 
Gahnshag gjorde tvärtom. Han förklarade att kostnaden skulle stanna kring 80 
miljoner kronor. 

– Jag såg det som en politisk ambitionsnivå. I juni 2011 skulle Falu kommun slå 
fast en investeringsbudget för de kommande tre åren (2012–2014). Hade ingen 
summa satts hade det inte funnits några pengar alls reserverade för VM-investe-
ringar, säger Jonny.  

När sedan utredning, upphandlingar och undersökningar var klara så visade 
det sig att prislappen skulle bli 300 miljoner kronor. En kostnad som under 
sommaren 2014 såg ut att sluta på 239 miljoner. På hösten 2010 redovisade 
alltså Jonny Gahnshag summan 80 miljoner kronor, vilket blev en ”symbol-
kostnad” och en grund för argument om spruckna kalkyler. Det blev en opinions-
storm i regionen med många insändare och utspel.

– Många tror att 80 miljoner var en slutlig kalkyl, men så var det inte. Det var en 
politisk ambitionsnivå utan grund i faktiska kalkyler. Vi i Socialdemokraterna, 
som var för VM-projektet, styrde Falun tillsammans med Miljöpartiet och Vänster-
partiet som var emot. Det hade en betydelse i sammanhanget. Jag kände att 
det var en stor framgång att vi tillsammans kom överens om att satsa en del 
pengar i detta. Men det stod ganska snabbt klart att den kalkylen inte skulle 
hålla. I dag ångrar jag bittert att jag uttalade mig om 80 miljoner kronor. Med facit 
i hand borde jag ha väntat med att redovisa en summa och mer tydligt förklarat 
att det var omöjligt att presentera en summa före renoveringen redan fyra år 
innan mästerskapet. Jag skulle ha sagt att låt oss tala om vad det kostar under 
2011 och 2012 för att sedan revidera detta 2013 och 2014 för att då presentera 
slutsumman. Samtidigt skulle jag gett starka signaler om att detta är bygg- och 

renoveringsprojekt som 
sker med sparsamhet och 
klokhet, erkänner Jonny 
Gahnshag.

Det fanns en enighet mel-
lan Allianspartierna (M, C, 
FP, KD) samt Falupartiet 
och Socialdemokraterna 
om att ett skid-VM skulle 
vara bra för Falun. Detta 
var en politisk situation 
som skapade svårigheter 
för Socialdemokraterna 
som skulle regera i Falun 
med VM-motståndarna Mp 
och V. Detta märktes tyd-
ligt redan månaderna efter 
valet 2010 när det skulle 
läggas en budget för vad 
VM-renoveringarna skulle 
få kosta.

– I början av mandat-
perioden var det också 
viktigt att vårda vårt färska 
samarbete, säger Jonny 
Gahnshag som också hade svårt att inför sin partigrupp motivera att det togs 
alltför många parbilder med oppositionens företrädare Mikael Rosén.

– Mitt parti undrade flera gånger om jag alltid var tvungen att stå längst fram 
i VM-frågan. Det var inte du som tog med skid-VM till Falun. Det var din före-
trädare. Men nu får du ta alla hårda smällar. Men samtidigt har det varit bra med 
en bred politisk enighet.

Oppositionsledaren Mikael Rosén är glad över att det fanns en bred politisk 
enighet:

– Detta är ett exempel på att vi tillsammans klarar av att driva långsiktiga projekt 
som vi tror är bra för Falun. Därför kändes det naturligt för mig att tillsammans 
med Jonny Gahnshag förklara fördelarna med skid-VM. Sedan beklagar jag att 
Jonny Gahnshag gick ut med beskedet att VM skulle kosta 80 miljoner kronor. 
Det skapade onödiga låsningar i beslutsprocessen.



 58 58

PVintern 2012 arrangerade VM-organisationen och Falu kommun en spe-
ciell VM-dag för att på allvar möta VM-motståndarna och allmänheten i 
Falun. På dagen arrangerades en presskonferens i Faluns rådhus med 
Sven von Holst samt Jonny Gahnshag och Mikael Rosén. Där förklarade 
de att man skulle svara ärligt på alla frågor, inklusive frågor om ”Host 
contract” som är ett samarbetsavtal mellan Falu kommun, VM-organisa-
tionen, Svenska skidförbundet och Internationella skidförbundet. 

Under den här perioden ville media att innehållet i kontraktet skulle 
offentliggöras. Misstänksamheten var stor. VM-organisationen och Falu 
kommun ville också göra detta eftersom det inte fanns några anmärk-
ningsvärda detaljer i kontraktet. Men Internationella skidförbundet väg-
rade. De hade aldrig tidigare ställts inför den frågan och ville av princip 
inte göra detta nu heller. VM-organisationen och Falu kommun hade 
därför ingen val än att inte lämna ut kontraktet utan be om tillit om att 
kontraktet inte innehöll några alarmerande saker. Här gällde internationell 
juridik. Under presskonferensen i rådhuset gick Sven von Holst så långt 
han kunde när det gällde att redovisa kontraktets innehåll, utan att FIS 
reagerade.

På kvällen inbjöds allmänheten till en allmän frågestund i Folkets hus. 
Sven von Holst stod vid podiet tillsammans med Jonny Gahnshag och 
Mikael Rosén. Lokalen var fullsatt.

– Där var det viktigt att Mikael och jag tillsammans stod för kontinui-
tet i Falun. En av oss regerade när vi sökte och fick mästerskapet och 
den andre regerade under uppbyggnadsarbetet. Vi är tillsammans en 
kommunledning i Falun, fast vi är politiska motståndare, säger Jonny 
Gahnshag och fortsätter:

– Den dagen var vårt första försök att visa en öppenhet mot allmänheten. 
Det blev ganska bra. Men ärligt talat var hälften av de som kom till mötet 
politiskt aktiva i Falun. Det noterade inte media som bevakade mötet. Jag 
kritiserade senare de politiskt aktiva vänsterpartisterna för att de ställde 
många frågor samtidigt som de gav sken av att representera den breda 
allmänheten. Man får inte fara under falskt flagg. Ett år senare hade vi en 
liknande träff på Magasinet i Falun. Där kom allmänheten till tals på ett 
annat sätt, säger Jonny Gahnshag.

Dagen därpå fortsatte ”aktiviteten” när Sven von Holst, Jonny Gahnshag 
och Mikael Rosén chattade med Dalarnas Tidningars läsare.
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DDet har genom åren varit många bud på vad VM-investeringarna egentligen kostar Falu kommun. 
Grafiken här intill förklarar.

Under perioden 2011–2014 investerade koncernen Falu kommun (kommunen plus kommunala bolag) 
totalt tre miljarder kronor på olika projekt – allt från renovering av skolor till kommunala vägar samt vatten 
och avlopp. Investeringarna på Lugnet inför VM var under samma period cirka 240 miljoner. Alltså cirka 
60 miljoner kronor mindre än ursprungskalkylen på 300 miljoner.

– Många i Falun tror att VM-investeringarna har en betydligt större del av den totala investeringsandelen 
än vad som är fallet i verkligheten, säger Jonny Gahnshag och fortsätter:

– Dessutom brukar jag jämföra detta med att köpa en villa. Den avgörande betydelsen är inte om villan 
kostar två och en halv eller tre miljoner kronor, utan vad villan kostar att driva varje år. Vi har lagt undan 
elva miljoner kronor till driften (inklusiv räntor och amorteringar) av VM-anläggningen under 30 år, vilket är 
det samma som avskrivningstiden av nyinvesteringen på anläggningen. Detta motsvarar totalt 0,5 procent 
av vår totala driftsbudget i kommunen varje år. Det är summan av vårt VM-engagemang. Det innebär att 
99,5 procent av verksamhetsbudgeten går till sådant vi skulle ha gjort i alla fall. 

Det finns en dimension till när det gäller investeringen och utbyggnaden av VM-anläggningen:

– Av de 260 miljoner kronorna är 100 miljoner kronor eftersläpat underhåll av skidanläggningen. Det är 
underhållspengar som Falu kommun tvingats se som en utgift, oavsett om det blivit ett skid-VM eller inte. 
Falun hade varit tvingat att göra detta för att inte hoppbackarna eller övriga anläggningen skulle vara en 
säkerhetsrisk.

Dessutom fick Falu kommun 30 miljoner kronor från Region Dalarna och EU i bidrag. Det innebär att Falu 
kommun får betala cirka 240 miljoner kronor för en anläggning värd 270 miljoner.

– Den här investeringen innebär också att vi stärker möjligheterna för framtida världscuptävlingar och 
andra liknande evenemang i Falun. Vi ökar också attraktionskraften för nyinflyttning till Falun. Det 
sammantaget innebär att investeringen till stor del betalar sig på annat sätt, säger Jonny Gahnshag.
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Total driftsbudget för Falu kommun 
under de närmaste 30 åren.

0,5 % 
av Falu kommuns totala driftsbudget går till drift 
och betalning av VM-anläggningarna under 30 år.

3 miljarder kr
är totalt investerat i Falu kommun, inklusive 
kommunbolagen, under perioden 2011–2014.

Av dessa 3 miljarder är 240 miljoner investerade 
i VM-anläggningarna under samma period.
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DDen 6 december 2013 hade företagsnätverket Beyond Skiing VM-information på Magasinet i Falun. Det blev en tydlig 
markering som visade att VM-arbetet kommit långt och att organisationen arbetade för högtryck och med full fart framåt. 
Det började märkas att det fanns en begynnande VM-feber i stan. En viktig framgångsfaktor i organisationsarbetet var att 
förberedelserna började direkt efter beslutet i Antalya i juni 2010. Det gavs ingen tid till återhämtning.

– Jag hävdar att det var en styrkefaktor för vår del. Jag växlade direkt över till VM-uppdraget från mitt tidigare jobb på 
Stora Enso och i augusti 2010 började Katarina Medveczky jobba halvtid med VM. En tjänst som sedan blev heltid, säger 
Sven von Holst.

Parallellt med detta var det viktigt att hela tiden ha kontroll på ekonomin. Där fick Stefan Carlsson en viktig uppgift. Redan 
på hösten 2010 var han ekonomiansvarig.

– För oss var det oerhört viktigt att hela tiden ha ordning på ekonomin och jag hävdar att vi aldrig hade klarat det om vi 
inte haft stödet från Beyond Skiing i ryggen, menar Sven von Holst.

Region Dalarna var tidigt ute och stöttade VM-projektet. Under förberedelseperioden har Region Dalarna bidragit med 
totalt 15 miljoner kronor. Det är pengar som gått till att stötta Beyond Skiings verksamhet och att marknadsföra evene-
manget i länet. Skid-VM ska vara hela Dalarnas angelägenhet. Det här stödet betydde mycket för VM-organisationens 
arbete.

Under hösten 2010 inleddes också arbetet med att bygga upp en organisation med rätt person på rätt plats. Under hela 
förberedelsearbetet har Falun (VM-organisationen och kommunen) samt Svenska Skidförbundet haft ett nära och intensivt 
samarbete med Internationella Skidförbundet FIS och EBU, som har det yttersta ansvaret för sponsorer och samarbets-
partners. Vid flera tillfällen skedde olika avstämningsmöten i Falun. Dessa möten hette officiellt FIS Coordination Group 
Meeting. Då skedde detaljerade genomgångar där företrädare från Falun och Svenska Skidförbundet redovisade hur långt 
man kommit inom olika områden. Generellt var de trevliga och informella genomgångar där VM-arrangören fick flera goda 
tips och råd. Men ibland kunde FIS-representanterna ryta till. Då handlade det oftast om Faluns långsamma start med 
renoveringen av hoppbackarna.

– Det fanns kanske anledning av FIS, med Walter Hofer (FIS Race Director för backhoppning) i spetsen att ibland bli lite 
tuffare. Jag kan förstå varför FIS ibland pressade hårt eftersom de ville ha en bra standard på evenemanget och anlägg-
ningarna, samtidigt som vi kom i gång sent, säger Sven von Holst.

I samband med det fjärde avstämningsmötet den 19–20 april 2012 ”upptäckte” också FIS fler positiva delar av Dalarna. 
Bakgrunden var att FIS och EBU (European Broadcasting Union) var missnöjda med att sponsorer och andra viktiga 
gäster inte skulle få bo i Falun utan skulle bli hänvisade till en liten ort som heter Tällberg. Detta var något som Falun hade 
varit öppna med under hela kampanjen och var ett ofta återkommande ämne fram till dessa dagar i april. Då bestämde 
Faluns VM-organisation att besökarna från FIS och EBU skulle övernatta i Tällberg. Då var det ganska skeptiska besökare 
som lämnade Falun efter den första mötesdagen för resan till Tällberg. På morgonen dagen därpå återupptogs mötet med 
betydligt nöjdare gäster. De var riktigt entusiastiska över de möjligheter som fanns i Tällberg. En av dem blev extra glad 
efter att ha besökt hotellets nya ultramoderna gym. Efter den natten var inte Tällberg längre något problem.

Bilden visar hur Sven von Holst presenterar VM-arenan för ledningen från FIS.
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PPå våren 2013 skedde ett avstämningsmöte mellan Faluns VM-organisation, 
FIS och EBU. Den gången kryddades sammankomsten av en utflykt till Staberg 
utanför Falun. Gästerna togs med på en skogsvandring där det gavs möjlighet 
till flera inofficiella samtal, bland annat med Per Busk, tävlingsledare för nordisk 
kombination i Falun och Walter Hofer, FIS Race Director för backhoppning.

Ett annan trevligt inslag i samband med FIS-mötet var invigningen av den nya 
hästskon. De som deltog var fr.v; Pierre Migenerey, FIS Race Director Cross 
Country; Dan Nygren, Falu kommun (skymd); Liselotte Jonsson, LUFAB; Sarah 
Lewis, FIS generalsekreterare; Anki Kjellberg, Lasse Ottesen FIS Race Director 
Nordic Combined; Sven von Holst, VM.
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DDet gällde att få hela Dalarna med i VM-tanken. Ett steg i det arbetet skedde den 
24 september 2012. Då arrangerades ett uppstartsmöte vid Falu gruva.

Det var en mer formell kickstart för alla de som vid den tidpunkten hade någon 
koppling till VM-arrangemanget. Där fanns flera av länets kommunalråd, ledande 
politiker, representanter från nätverket Beyond Skiing samt de som arbetade inom 
VM-organisationen och deras samarbetspartners.

Det blev en dag som skapade mycket entusiasm och slutade med denna 
gruppbild. VM-arbetet hade kommit upp i varv.
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SSkid-VM ska vara ett miljövänligt arrangemang. Det stod 
klart redan när projektet inleddes. Därför var det naturligt 
att Bengt Gustafsson, VD på Falu Energi & Vatten, 
lånade ut en elbil till VM-organisationen som här på 
bilden representerades av Sven von Holst och Katarina 
Medveczky. Detta var en av de första elbilarna som 
rullade i Falun och den väckte stor uppmärksamhet. 

EEtt av de mer intressanta initiativen i samband med upp-
byggnaden av VM-organisationen var rekryteringen av 
Tommy Höglund, sportchef för Vasaloppet. Tommys 
kunskap när det handlar om att leda och organisera stora 
skidtävlingar gjorde att han blev en perfekt sportchef för 
skid-VM. Tommy tog tjänstledigt från Vasaloppet för att 
under ett par år fokusera sig på VM-arbetet i Falun. När VM 
är över återgår han till sin tidigare tjänst inom Vasaloppet.

I Mora är det många som genom åren vittnar om Tommys 
förmåga att skapa entusiasm och engagemang hos 
volontärerna. Denna egenskap märktes också i Falun under 
VM-förberedelserna.  



7171

D

U

Det är självklart att maten under skid-VM, i så stor 
utsträckning som möjligt, ska komma från Dalarna. Därför 
inleddes projektet Taste of Dalarna där huvudmålet är att 
marknadsföra och certifiera lokalt producerad mat som ska 
finnas på VM-menyerna. 

Det handlar om att koppla ihop matproducenter och andra 
aktörer inom branschens nätverk för att därmed utveckla 
Dalarna som ett attraktivt matlandskap. Det blir också bra 
för framtidens verksamhet inom det här området. LRF är en 
viktig partner i det här arbetet.

Ulrika Back är en av dem som jobbat som mest intensivt 
före VM. Hon är nämligen ansvarig för att aktiva, ledare, VIP, 
sponsorer, media och besökare ska ha någonstans att bo 
under VM-dagarna. Det har varit ett intensivt pusslande som 
Ulrika och hennes kollegor skött på ett imponerande sätt.
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II maj 2013 hade FIS ett inspektionsbesök i Falun. Då 
skedde intensiva diskussioner mellan Niklas Carlsson, 
förbundsdirektör i Svenska Skidförbundet, Walter Hofer, 
FIS racedirector för backhoppning och Sven von Holst, 
i VM-organisationen. 

TTre representanter från Falun kommun som hade bråda 
dagar under uppbyggnadsarbetet. Från vänster: 
Kommundirektören Dan Nygren, näringslivschefen Linda 
Norén samt kommunalrådet Jonny Gahnshag.

I synnerhet Dan Nygren fick flera gånger stå till svars inför 
FIS om varför renoveringen av hoppbackarna fick en så sen 
start. Dan hade stundtals en tuff period.



7373

II februari 2013 hade Faluns VM-organisation tagit form på allvar. Det 
märktes främst i samband med det avstämningsmöte som genomfördes 
inför studiebesöket under VM i Val di Fiemme. Det var första gången som 
större delen av den nya VM-organisationen var samlad ”på riktigt”.
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VVirtual Arena är namnet på ett mycket spännande projekt som 
utvecklats parallellt med själva VM-arbetet.

Ambitionen är att, med hjälp av digital teknik, skapa en 
totalupplevelse och ge besökare och följare av mästerskapet 
upplevelser som överträffar förväntningarna. Här kan VM-
tävlingarna utvecklas till en helt ny nivå. Kent Lövgren har varit 
drivande i projektet:

– Vi har utvecklat projektet tillsammans med Ericsson och 
ett antal partners inom Beyond Skiing. Det resulterade i att vi 
lagom till VM lanserar en produkt som heter Falun 2015 Live 
Arena”. Det är en helt ny dimension av hur man kan uppleva 
evenemang. Målgruppen är både de som är på arenan och 
de som finns hemma eller på annan ort. Sponsorer och 
leverantörer är en annan målgrupp. Alla målgrupper kan se 
detta via sin dator, ipad eller mobil. 

I korthet handlar det om att man på en samlad digital plats, 
via Ericsson Networked Events, ska kunna ta del av all den 
information om evenemanget, som i dag kommer från olika 
källor som exempelvis FIS, Svenska skidförbundet, VM-
arrangörerna, SVT, SR, kommunen och även restaurangerna. 

– Dessa olika informationer är sedan paketerade på ett sätt som 
gör att det bara är för mottagaren att välja den information han 
eller hon önskar för att berika sin egen VM-upplevelse. Det sker 
genom webbplatser, appar eller den speciella Falun 2015 Live 
Arena, säger Kent Lövgren.

Virtual Arena är alltså ytterligare ett sätt för VM-arrangörerna att 
skapa ett evenemang som överträffar förväntningarna.
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PParallellt med renoveringen av skidanläggningen på Lugnet 
byggdes också det nya resecentret, som på ett omfattande 
sätt förändrade södra delen av Faluns centrummiljö. Detta 
resecentrum är en av de största investeringar som skett i Falun 
på många år. Detta skulle naturligtvis också få stor betydelse 
för reselogistiken i samband med skid-VM.

Den 12 juni 2012 – kraftigt försenat – togs det första spadtaget. 
Både politiker, tjänstemän och barn var med och grävde.
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DDet blev stor uppmärksamhet när den lokala organisationskommittén 
(LOC Advisory Board) presenterades. Den innehöll personer med 
varierande bakgrund, men med det gemensamt att de har en passion 
för skididrotten samt har ett stort inflytande i samhället och i synnerhet 
i näringslivet. Här fick VM-arrangörerna en organisationskommitté 
som verkligen fungerade som en bra ”dörröppnare” som var 
viktig i förberedelsearbetet. Speciellt två namn väckte extra stor 
uppmärksamhet.

H.K.H prins Daniel, vars idrottsintresse lockade honom att ta en plats 
i organisationskommittén. På den övre bilden ger Sven von Holst en 
uppskattad teckning av Hans Jax till Prins Daniel. I en intervju, som bland 
annat publicerades i Skidspelstidningen 2013, sa Prins Daniel:

– Det känns ärofyllt att få vara med och stötta det här arrangemanget 
som jag tror väldigt mycket på. Detta är viktigt eftersom vi behöver stora 
aktiviteter och arrangemang i Sverige som samlar och gläder många 
människor. Därför känns det fint att stötta detta.

Till ordförande i LOC Advisory Board utsågs Marcus Wallenberg. Den 
undre bilden visar när Sven von Holst välkomnar honom in i VM-gänget. 
I en intervju förklarar Marcus Wallenberg varför han tackade ja till 
uppdraget:

 – Det är av två skäl. Dels känner jag Sven von Holst, som leder arbetet 
inom VM-organisationen, sedan länge. Jag såg att vi skulle kunna göra 
något bra tillsammans här. Dels har jag starka positiva känslor för Falun, 
där jag bodde och arbetade 1990. Jag har flera trevliga minnen från 
Falun och Lugnetområdet.

De som ingår i LOC Advisory Board är:

H.K.H Prins Daniel
Marcus Wallenberg (Ordförande), styrelseordförande i SEB
Gunnar Brock, styrelseordförande i Stora Enso
Per Elofsson, skidåkare, världsmästare, sitter i FIS längdkommitté
Jonny Gahnshag, kommunalråd i Falun
Martin Lindqvist, koncernchef SSAB
Øystein Løseth, koncernchef i Vattenfall
Karin Mattsson Weijber, ordförande i Riksidrottsförbundet
Maria Norrfalk, Landshövding i Dalarna
Ulf Thornander, jurist och senior advisor på SEB 
Hans Vestberg, koncernchef i Ericsson
Mats Årjes, styrelseordförande Svenska Skidförbundet
Sven von Holst, skid-VM 2015
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SSkid-VM är inte bara idrott. Därför skapas Culture Arena, som vill att 
även de kulturella inslaget har en viktig funktion under VM-dagarna. 
Här sker ett samarbete med Dalarnas kommuner och länets 
kulturorganisationer så att det kan erbjudas allt från kyrkokonserter 
till andra kulturevenemang. VM-arrangörens roll är att koordinera 
dessa event och få dessa programpunkter till det officiella VM-
programmet. Mats Omne (bilden) har en viktig roll i det arbetet. 

Två andra spännande arenor under skid-VM är:

Festivalprogrammet, som ska ge besökarna i Falun en oförglömlig 
totalupplevelse för alla åldrar när själva tävlingarna är över. Arbetet 
sker enligt parollen: A lifetime experience.

Barnens arena, där har barnen möjlighet att leka och ha kul. 
Maskoten Bubo kommer självfallet att vara på plats. 

På våren 2013 togs ytterligare ett steg för att bredda engagemanget 
för allmänheten. Då lanserades Friends of Dalarna Falun2015. Det är 
en sammanslutning där vem som helst kunnat gå in och registrera 
sig. De som blivit VM-vän har fått en speciell t-shirt och regelbunden 
information om det pågående VM-arbetet. Varje månad har det 
utsetts månadens Friends of Dalarna Falun.

Det blev ett lyckat initiativ. På sommaren 2014 hade 4 175 personer 
registrerat sig som Friends of Dalarna Falun2015.
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DDe stämningsfulla bilderna till höger, från januari 2013, visar vilken aktivitet 
som rådde på Lugnet i Falun. Lugnet var då en stor byggarbetsplats 
där det bland annat byggdes gabioner (stensättning med nät) vid 
underbackarna.

I Falun finns ingen stor rutin när det handlar om att arrangera tävlingar i 
backhoppning. Samtidigt var det av stor vikt att backhoppningsorganisa-
tionen trimmades så mycket som möjligt. Därför arrangerade Faluns 
arrangörer, i mars 2013, tävlingar i continental cup backhoppning, damer 
och continental cup nordisk kombination, herrar.

Men eftersom backarna inte var färdigrenoverade i Falun genomfördes 
dessa tävlingar i Örnsköldsvik. Faluns blivande backfunktionärer 
transporterades till Örnsköldsvik och genomförde sedan tävlingar av 
toppklass. Bilden nedan visar de tre tappra faluarrangörer som var starter 
i Örnsköldsviks hopptorn i bitande kyla och isvindar. Från vänster ser vi 
Wolfgang och Max Sailor samt Jan Linderoth.
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BBilderna till höger är från inspelningen av den välkomstfilm till 
Falun 2015, som gjordes inför avslutningsceremonin vid VM 
i Val di Fiemme 2013, i samband med att FIS-flaggan skulle 
lämnas över till Falun. 

En iskall vinterkväll samlades flera VM-medarbetare, 
medlemmar ur Kristinekören och aktiva högst upp vid 
hoppbackarna för att bilda en stor gemensam kör. Filmen och 
musiken producerades av OneHouse’ Ulf Palenius och fotograf 
Ulf Palm. Dessa har också, på uppdrag av VM-organisationen, 
gjort flera andra filmer i samband med VM-satsningen, framför 
allt inför sökningen av spelen.
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FFalun hårdsatsade på att bevaka Skid-VM i Val di Fiemme 
2013. Ett 80-tal representanter från Faluns VM-organisation 
och kommunen åkte ner i omgångar för att studera de 
italienska VM-arrangörerna. 

– Det var viktigt att VM-organisationens medarbetare deltog 
i den här studieresan. Detta var ju enda chansen för oss att 
se och lära på plats under ett VM innan vi själva tog över 
värdskapet, säger Sven von Holst.

Och studerade gjorde verkligen folket från Falun. Allt ifrån 
ventilationssystemet vid hoppbackarna till trafiken utanför 
arenorna. Falufolket, men sina specialdesignade kläder, 
väckte också uppmärksamhet vid arenorna.

En annan viktig effekt blev samtalen på kvällarna då många, 
som skulle jobba med varandra under en lång tid framöver, 
lärde känna varandra för första gången. Det skapades en 
speciell vi-känsla inom Faluns funktionärsgäng.

Stora bilden: Marcus Wallenberg får, i samband med 
avslutningsceremonin, ta över FIS-fanan som visar att nu 
är det Falun som är kommande VM-arrangör. Från den 
stunden gick förberedelsearbetet över i ett skarpare läge. 
Alla svenskar jublade eftersom det var också dagen när 
Johan Olsson gjorde sitt oförglömliga femmilslopp. En 
kul parallell var att Torgny Mogren vann femmilen i Val di 
Fiemme 1991 två år innan VM avgjordes i Falun där han 
vann igen. Kan Johan Olsson upprepa den bedriften?
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BEYOND SKIING
Företagsnätverket
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BBeyond Skiing är ett företagsnätverk som väckt stor uppmärksamhet runt om i skidvärlden. Under hösten 2014 hade 
nätverket fler än 425 medlemsföretag. Dessa företag har kunnat engagera sig på tre nivåer. Founder – Selected Supplier 
– Supporter. Idén föddes redan sommaren 2009 och det var tänkt att Beyond Skiing skulle vara en supporterklubb som 
under kampanjen visade att Faluns kandidatur också hade ett brett stöd inom näringslivet.

Ett år senare, när Falun hade fått mästerskapet, togs nästa steg för att utveckla Beyond Skiing. En förebild fanns hos 
Vail i USA som arrangerar alpina VM 2015. De bildade Vail Valley Foundation som blev en inspirationskälla för Falun. Men 
Falun gick ett steg längre och skapade en verksamhet som inte tidigare hade skådats i dessa sammanhang. Vid första 
anblick kan nätverket Beyond Skiing vara ett slags sponsorverksamhet. Men det är en struktur av företag som delar ett 
engagemang kring arrangemanget skid-VM i Falun 2015.

– Inom nätverket Beyond Skiing finns mycket kunskap som varit ovärderlig för VM-organisationen. Detta hade vi inte 
själva kunnat bygga upp under den korta projektperioden, säger Kent Lövgren, marknadschef för skid-VM 2015.

Den största utmaningen var att EBU (European Broadcasting Union) ägde alla kommersiella rättigheter kring partners 
och sponsring. EBU hade dessutom en egen sponsorstruktur.  Faluns VM-organisation hade därför inga möjligheter 
att göra egna sponsoravtal med en tredje part. Det gällde därför att hitta en form som gjorde att FIS och EBU kunde 
acceptera Beyond Skiing och Faluns möjligheter att bygga upp en egen finansiering.

– Vi bildade ett separat bolag utanför VM-sfären som hade till uppgift att verka för att leverera ”Beyond all expectations” 
som är visionen om skid-VM 2015. Vi hade flera diskussioner om detta med EBU. De menade att Beyond Skiing var 
kopplat till VM och vi ansåg att nätverket arbetade oberoende av VM, berättar Kent Lövgren.

Det är många som vittnar om att Kent Lövgren gjorde ett mycket viktigt arbete i processen med att FIS och EBU 
skulle acceptera konceptet Beyond Skiing. Det stora genombrottet kom när Falun fick klartecken att kombinera 
symbolen för Beyond Skiing med VM-logotypen. Därmed blev det möjligt för medlemsföretagen i Beyond Skiing att 
känna samhörighet med VM-arrangemanget. Nätverket Beyond Skiing blev en del av den officiella VM-strukturen som 
EBU äger.

– Falun var först i skidvärlden att lyckas med detta, vilket var oerhört viktigt för nätverksarbetet, säger Kent Lövgren.

Den här lösningen och konceptet väckte stort intresse hos kommande VM-arrangörer runt om i världen. När ledningen 
för skid-VM i Oslo 2011 såg detta för första gången log de och sa: ”Smart, riktigt smart. Synd att vi inte kom på det”.
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KKent Lövgren hade en mycket betydelsefull roll när det 
gällde att skapa Beyond Skiing och att sedan få nätverket 
att bli accepterat av FIS och EBU. 

Beyond Skiing har sedan inneburit att ge en viktig 
ekonomisk grund till uppbyggnaden av själva VM-
organisationen.

Beyond Skiing genererar förutsättningar att få regionalt 
stöd, från länsstyrelsen, kommuner och näringsliv till ett 
värde av drygt 50 miljoner kronor. 

NNina Johansson och Mona Anestedt har varit två 
eldsjälar i organisationen som gjort ett bra arbete med 
att genomföra aktiviteter och skapa en samhörighet 
mellan medlemsföretagen i Beyond Skiing.

BRA BILD PÅ KENT!
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MMedlemsföretagen har regelbundet fått information om hur 
VM-arbetet har utvecklats. Det har skett genom uppskattade 
sammankomster som antingen skett på morgonen, lunchen 
eller på kvällen. Det har varit viktigt att skapa ”vi-känsla”.

Här är det Sven von Holst och kommunikationschefen 
Katarina Medveczky som informerar om VM-arrangemangets 
värdegrund.

YYrkesAkademin var det första företaget som skrev kontrakt 
på högsta founder-nivå. Grundaren Lars-Göran Hagström 
och VD:n Tomas Ringsby har tidigt stöttat tanken om ett 
skid-VM i Falun och bidragit till många idéer i VM-arbetet.



 88 88

II oktober 2013 passerades en viktig milstolpe i VM-arbetet. När det var exakt 500 
dagar kvar till VM-invigningen bjöds alla företagen i Beyond Skiing till en middag 
i Bergslagssalongen i Falun. Det blev en kväll av gemenskap och förväntan i en 
trevlig miljö. Cirka 300 företag var representerade. Där fanns också representanter 
från de flesta av Dalarnas kommuner. Beyond Skiing blev nämligen ett verktyg att 
skapa VM-känsla i hela Dalarna.

I samband med en här dagen fick medlemsföretagen också information om 
aktuella erbjudanden om biljetter och liknande.
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PPrinteliten i Falun var det första företaget som tecknade avtal 
för nivån Selected Supplier. Här är det företagets Katarina 
Lindh som är aktiv vid en av Beyond Skiings aktiviteter.

Flera av medlemsföretagen efterlyste en mässa där man 
skulle få chansen att visa upp sin verksamhet och skapa 
affärskontakter. Då arrangerade Beyond Skiing en sådan. Erik 
Lundgren, från Strålins, passade på att presentera sitt företag.
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DDet var många företag inom Beyond Skiing som tog chansen 
att få vara med om en oförglömlig resa när Beyond Skiing 
arrangerade resor till VM i Val di Fiemme 2013. Det blev något 
som verkligen uppskattades.

Då varvades skidfesten på stadion med trevliga middagar i 
centralorten Cavalese. Deltagarna fick en känsla av att de kom 
nära landslaget och VM-arrangörerna i Falun.
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MMotion är viktigt inom Beyond 
Skiing. En av de mest 
uppskattade aktiviteterna 
har varit golfdagen på Dalsjö 
mellan Falun och Borlänge.
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SStora Enso har varit en mycket aktiv 
medlem i Beyond Skiing och sponsor 
till VM-arrangemanget.

Här presenterar Jonas Nordlund för 
första gången Stora Ensos planer 
på att bygga Stora Enso-huset, som 
är en ny administrativ byggnad på 
skidstadion vid Lugnet i Falun. Bygget 
gick mycket snabbt och på våren 
2014 flyttade VM-organisationen in i 
Stora Enso-huset som i huvudsak är 
byggt av trä.
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DET NYA LUGNET TAR FORM
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PPå våren 2012 började Henrik Belin uppdraget som projektledare för bygg- och renoveringsarbetet av 
skidarenan på Lugnet. Starten blev en mardröm där chockbeskeden kom slag i slag. 

• Efter bara någon vecka på jobbet fick han ta emot en mycket allvarlig varning från FIS som var på 
kontrollbesök i Falun. FIS generalsekreterare, Sarah Lewis, gav en skarp röd signal eftersom byggarbetet 
hade kommit i gång så sent.

– Det var tufft eftersom hon hade rätt, minns Henrik Belin.

• Den 7 juni 2012 gick tiden ut för upphandlingarna av markarbetet vid underbackarna.  När Henrik 
öppnade brevlådan kunde han konstatera att det inte kommit ett enda anbud.

– Det var en kalldusch. Dessutom närmade sig deadline för upphandlingen för renoveringen av 
hoppbackarna. Det skulle vara kris om även den brevlådan var tom. Vi hade ingen tidsmarginal när det 
gällde arbetet med hoppbackarna, minns Belin.

• På vintern 2013 kom den stora chocken, som skakade flera av dem som mottog beskedet. Ena 
tornbenet på den stora hoppbacken stod inte på fast mark. Risken fanns att hela hopptornet kunde välta. 
Detta upptäcktes först när renoveringen inleddes.

– Vem vet vad som hade kunnat hända om vi inte hade fått VM och inte upptäckt detta? Det hade 
kunnat bli en riktig katastrof på Lugnet, säger Henrik Belin.

• I maj 2013 kom nästa allvarliga varningssignal från FIS. Valter Hofer, som är FIS racedirector för 
backhoppning, sa i skarpa ordalag att arbetet i Falun gick så långsamt att FIS ledning var övertygad 
om att Falun inte skulle hinna få båda hoppbackarna klara i tid till VM 2015. Valter Hofer krävde att 
arrangörerna i Falun skulle presentera en plan B som innebar prioritering i byggandet av antingen den 
stora eller lilla backen. Det gällde att få någon av hoppbackarna klar i tid. Henrik Belin svarade bestämt 
att Faluns plan B handlade om att hålla sig till plan A. Det fanns inget annat alternativ.

– Visst, läget var allvarligt med en enorm tidspress. Men det kändes som vi hade kontroll på läget och 
att det istället gällde att övertyga FIS om att i Sverige finns en byggkultur som innebär att projekten får 
en långsam start med upphandlingar och projektering. Men när själva byggandet sätter i gång är vi 
världsmästare på att hålla tempot, berättar Belin.

Men detta är fyra dramatiska punkter, som tillsammans med en invecklad upphandlingsprocess, 
tidspress och hårt väder, speciellt under vintern 2012–2013 kom att prägla byggarbetet på Lugnet.   
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PPå våren 2012 hade det kommunalägda bolaget LUFAB (Lugnet i Falun 
AB) bildats. Bolaget, under ledning av Liselotte Jonsson, hade till uppgift 
att ansvara för de permanenta investeringarna i samband med skid-VM. 
Men det fanns flera praktiska detaljer som måste lösas, bland annat 
organisationsfrågor. Det bidrog till att planeringen drog ut på tiden innan 
det praktiska investeringsarbetet kunde sätta i gång. 

LUFAB hade ingen egen resurs som kunde leda arbetet. Därför gjorde 
de en offentlig upphandling som konsultföretaget Ledningskompaniet 
vann. Det resulterade i att Henrik Belin anlitades som projektledare via 
Ledningskompaniet.

– Det är värt att poängtera att vi är administrativa och inte tekniska 
projektledare.

Henrik har en bygg- och anläggningsteknisk utbildning och var tidigare 
reservofficer innan han började arbeta inom anläggningsbranschen. Han 
var sedan med om att starta Ledningskompaniet. 

När investeringarna av de permanenta byggnationerna var klara på 
Lugnet anlitades Henrik av VM-organisationen att leda arbetet med 
de tillfälliga byggnationerna som ska användas i samband med VM-
tävlingarna.

Men tillbaka till våren 2012. Då gällde det för Henrik Belin att börja arbetet 
med rätt fokus:

– Det var viktigt att inte tänka på vad som hänt tidigare utan bara 
fokusera på det vi skulle göra under de kommande åren. Det enda jag 
visste var att det lyste rött i FIS uppföljningsrapport, säger Henrik Belin 
och fortsätter:

– I det sammanhanget vill jag betona att vi har haft ett bra samarbete 
med FIS och fått ett bra stöd av dem. De hade inte bara krävt att vi i 
Falun ska investera och investera. De har också haft en praktisk syn på 
projektet och hade rätt i att vi var sena och inte hade några marginaler.

– Jag kan också berätta att det var FIS som ansåg att vi inte behövde 
bygga ett nytt domartorn vid hoppbackarna. Det räckte med det vi hade.
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DDen 7 juni 2012 konstaterades att ingen hade lämnat 
anbud för markarbeten vid underbackarna.

– Det blev en kalldusch. Detta trodde vi inte eftersom 
vi hade flera intressenter som hade tagit ut förfrågnings-
underlaget. En orsak till detta kan ha varit att vid den här 
tiden fanns många anläggningsjobb på marknaden plus 
att det var en utförandeentreprenad till fast pris vilket 
innebar att det fanns små möjligheter att tjäna mycket 
pengar. Dessutom var det ett tekniskt svårt jobb, berättar 
Henrik Belin.

I juni 2012 blev det alltså bråttom. Därför skickades det 
snabbt ut en speciell inbjudan till tre företag. Efter en 
förhandling där de tre företagen ombads att räkna på 
varsina anbud, enlig de tidigare förutsättningarna, fick 
företaget Ericson i Lima uppdraget.

LIMABILD!
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PPå sommaren 2012 var det dags för upphandlingen om renoveringen av själva 
hoppbackarna. Då fick inget gå fel och det var oerhört viktigt att det fanns 
anbudsgivare. Det fanns ingen tid att förlora. Arbetet måste börja direkt.

– Därför var vi aktiva mot den aktuella marknaden och försökte verkligen få dem 
att lämna anbud och det gick bra, säger Henrik Belin.

Under hösten det året tog bygget på Lugnet fart på allvar. Arbetet präglades av en 
kamp mot klockan. Målet var att göra allt klart till för-VM 2014.

– Ja, det var tufft, men inte orimligt tufft, säger Henrik Belin.

Totalt var fem huvudentreprenörer inblandade i detta jätteprojekt (bestående av 
nio entreprenader):

• Byggtjänst
• Byggarna
• Byggpartner
• Ericson i Lima
• Grytnäs projekt

AIK (Arbetslivs och integrationskontoret) levererade också byggtjänster. Bilderna 
till höger: I augusti 2012 grävdes det som aldrig förr på Lugnet. Bland annat 
togs den gamla målplatsen bort för att ge plats för nya arenan. Vemodigt tyckte 
många. Men det var dags att bygga för framtiden.
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AArbetet på Lugnet gick i rasande fart. Men allt gick inte enligt plan. Det uppstod flera problem som 
kunde ha spräckt tidsplaneringen. Henrik Belin minns några speciella utmaningar:

• I mars 2013 upptäckte den aktuelle projektören att de inte kunde hitta en lämplig lösning för att 
förankra trappor och staket i underbackarna. De klarade helt enkelt inte att få fast dem. Problemet 
var så stort att hela tidsplanen kunde brakat samman. Men efter flera möten, utvärderingar och 
planeringar hittades en ny projektör som klarade utmaningen.

• Det var återkommande utmaningar att få fram bygghandlingar och ritningar i den takt som bygget 
utvecklades. 

• I december 2013 kom det första snöraset i stora underbacken. Det var nätet som brast. 
Leverantören av nätet kom till Falun för en utvärdering. De lagade nätet och förklarade att snön hade 
lagts ut på fel sätt. I januari kom sedan nästa stora snöras.

– Vår första reaktion var en lättnad att ingen blev skadad. Därefter gällde det att snabbt hitta en 
lösning till världscuphoppningarna. Det hade uppstått små materiella skador, men Henrik Belin vittnar 
om att det uppstod en stor skada på förtroendet mellan ansvariga i Falun och leverantören av nätet.

– Vi informerade FIS och berättade vad som hade hänt och vad vi skulle göra. FIS konstaterade detta 
och följde sedan utvecklingen på distans och bistod oss med att kontakta företag med kompetens 
som kunde hjälpa oss. Men samtidigt var vi nog alla oroliga för att inte hinna bli klara i tid. 

– Men vi jobbade dygnet runt för att hitta en lösning och det gick bra. Sedan var det en otrolig känsla 
när Simon Eklund gjorde det första hoppet och vi förstod att det skulle gå bra. Då kändes det som 
när man blev far.

På bilden till höger syns det svåra jobbet att, med hjälp av schaktmaskiner, skapa en ny lutning av 
underbackarna.
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EEtt spektakulärt moment i arbetet var när underbackarna 
höjdes med cirka sju meter för att stämma med de nya 
kravprofilerna för stora och lilla backen.

Det var åtta man som i 14 månader (18 000 arbetstimmar) 
lade ut 40 000 ton grus.

Maskinförare Richard Wermelin hängde sammanlagt 850 
timmar i sin Caterpillar – i 36 graders lutning.
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EEtt av de första grävjobben mellan skidarenan och hopp-
backarna var att göra schakt för el- och dataledningar. 

I december 2012 var det dags för slutbesiktning av den nya 
rörbron för åkarna och tunneln för publiken. Den ligger precis 
intill Mördarbacken. Detta var en oerhört kylig dag.
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Den 3 oktober 2012 träffades Mikael Lusth, VD för Byggarna, 
och Jonny Gahnshag för kontraktsskrivning som också blev en 
symbolisk start för hela projektet och nya skidstadion.

Oktober 2012. Arbetet med hästskon tar fart på allvar.



 108 108

DDen tredje oktober hölls startmöte för renoveringarna av de två 
hoppbackarna. Det var ett möte som förutom planering och 
allmän information också innehöll kontraktsskrivning.

DDe första ritningarna och detaljskisserna som Sweco 
presenterade för de nygamla hoppbackarna.

Varje måndag träffades alla de olika entreprenörerna i ett 
speciellt samordningsmöte för att stämma av aktuellt läge.

– Detta är ett exempel på varför man är så stolt över att 
ha fått vara med på det här projektet som är ett viktigt 
landmärke för Falun. Det fanns hela tiden en oerhört stark 
vilja till samarbete och drivkraft att tillsammans hjälpas åt 
för att vi skulle bli klara med allt i tid. Det var ett fantastiskt 
lagarbete, minns Henrik Belin.

Stora bilden är från den stora erfarenhetsåterförenings-
träff för alla inblandade entreprenörer som genomfördes 
i september 2014. Den bilden illustrerar den anda av 
samverkan mellan olika aktörer som präglade hela 
byggprocessen på Lugnet.



109109



 110 110

SStämningsfullt i november 2012. Den kombinerande bron och gångtunneln 
börjar ta form. Detta är en viktig byggnation på VM-området. Här kommer 
mycket publik att passera under VM-dagarna.



111111



 112 112

DDen stora ljustavlan var ett välkänt landmärke på den gamla skidstadion, som 
varit i gång sedan 1992. Men nu är det nya tider och den har gjort sitt. Framtidens 
ljustavlor ser annorlunda ut. Därför plockades denna trotjänare ner. 
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AArbetet med att plocka ner jätteljustavlan sköttes bland annat av Falu Svets & 
Smide. Detta skedde under en snöig novembermånad 2012 och med hjälp av 
stora mobilkranar. Det var flera falubor som tyckte det var tråkigt att den här 
tavlan skulle försvinna. Men den var halvtrasig och förbrukad.
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FFarväl gamla hästsko som varit med om så mycket. Från 
Torgny Mogrens segerlopp i samband med femmilen 1993 
till VM-rallytävlingar i slutet av 1990-talet. Här har det också 
arrangerats många ryttartävlingar. Men på hösten 2012 revs 
allt för att bereda plats för framtidens nya förutsättningar.

– Jag förstår om det var lite vemodigt. Det här var en del 
av projektet som innebar att behålla delar av den gamla 
skidstadion och skapa en ny arena, säger Henrik Belin.
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Grunden läggs till den nya hästskon, som när den blir klar 
fungerar som en multifunktionsbyggnad som i framtiden kommer 
att vara till nytta för många olika evenemang på Lugnet.

Henrik Belin avslöjar att upphandlingen inför själva bygget inte 
var helt okomplicerad:

– Det visade sig kosta för mycket pengar. Därför justerade vi 
ritningarna. Först var det tänkt att hästskon skulle ha likadana 
upp- och nerfarter. Men för att göra bygget billigare ersatte vi 
ena uppfarten med en jordslänt. Därmed fick vi ner priset med 
flera miljoner. Resultatet blev mindre förrådsutrymme, men enligt 
mitt tycke, mer estetiskt snyggare. 

Platschef Henrik Olsson från Byggarna är i farten vid 
arbetet med nya hästskon.



 118 118

AArbetet med hästskon satte byggarbetarna på mycket hårda prov. Vintern 
2012–2013 bjöd på extremt mycket snö, riktigt kallt väder och blåst. Dessutom 
gick snökanonerna för högtryck på Lugnet vilket gjorde det extra besvärligt för 
byggnadsarbetarna.

Detta i kombination med ett pressat tidsschema gjorde att det var ett uppdrag 
som byggfolket sent skall glömma. Det gällde ju att få det mesta klart till 
världscupavslutningen i mars 2013

Här pågår förberedelser för gjutning av hästskon.
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RRedan den 10 december 2012 började man kunna se hur den nya hästskon skulle 
komma att se ut. Den skulle användas till världscupavslutningen i mars.

När hästskon blev klar kunde Henrik Belin konstatera:

– Jag är egentligen överraskad att det inte kommit fler synpunkter från 
allmänheten när det gäller hästskons utformning. Byggnaden är ju riktigt stor med 
en annorlunda utformning. Det innebär att arkitekten måste ha lyckats riktigt bra.

Den annorlunda utformningen gör också att spontanbesökarna på Lugnet kan se 
vad som händer inne på stadionområdet – sommar som vinter. Det är en hästsko 
som är tänkt att kunna erbjuda en funktionell användning även efter VM. I den 
finns både förråd och toaletter. Något som är efterlängtat på området.
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DDet var allmänt känt att Faluns hoppbackar inte fått något 
underhåll på många år. Men när renoveringsarbetet inleddes 
var det många som ändå förfärades över i vilket dåligt skick 
hoppbackarna egentligen befann sig i.

På vintern 2013 kom sedan beskedet som skapade en ilning bland 
de inblandade. Ena tornbenet på den stora hoppbacken stod inte 
på fast mark. Risken fanns att hela hopptornet skulle välta. 

– Vem vet vad som hade kunnat hända om vi inte hade fått VM 
och inte upptäckt detta. Det hade kunnat bli en riktig katastrof på 
Lugnet, säger Henrik Belin.

Här är ett par bilder som tydligt visar hur illa eftersatt Faluns 
hoppbackar och Riksskidstation var före renoveringen. 
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Många maskiner på liten yta i samband med skapandet 
av de nya underbackarna. Stora grävskopor, dumpers och 
caterpillars användes för att flytta schaktmassorna. Till och 
med en pistmaskin får hjälpa till.

Den gamla cafeterian vid foten av stora hoppbacken revs 
för att ersättas med en ny entré till hissen och trapporna 
till hoppbacken.
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TTisdagen den 6 november 2012 var det dags för ett 
spektakulärt och svårt moment i byggnationerna av de nya 
underbackarna. Entreprenören Ericson i Lima använde sig av 
en helikopter för att göra en återfyllning i ”ledningsgravarna” 
mellan stora och lilla underbacken. Helikoptern var viktig 
eftersom inga maskiner på marken kom åt att fylla igen 
gropen i backens 40-gradiga lutning.

Helikoptern, med besättning, gjorde det här jobbet på väg 
hem till norra Sverige efter att ha varit på ett annat uppdrag i 
Göteborg.
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EEtt arbetsmoment som blev mycket uppmärksammat i Falun. 
Många falubor sökte sig till Lugnet och blev imponerade över 
med vilken skicklighet piloten manövrerade helikoptern. Först 
fångades en behållare med sand upp. Därefter flög helikoptern 
upp till underbacken, fällde lasten och gjorde en tvär gir 
åt vänster för att återvända till lastplatsen för ytterligare en 
sandbehållare.

– Den dagen var min då nioårige son och jag lika gamla när vi 
stod och tittade på helikoptern, säger Henrik Belin och skrattar.
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FFler bilder från denna häftiga dag.

Uppgifter säger att behållaren vägde ett ton och det tog helikoptern bara 
en dryg minut att fånga upp en behållare, flyga upp och tömma den med 
en imponerande precision för att sedan gira tillbaka och hämta en ny fylld 
behållare. Tala om effektivitet. 
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DDet krävdes också handkraft för att göra de sista justeringarna av 
ledningsgravarna sedan helikopterbesättningen gjort sitt. Här kan vi 
tala om vältränade byggnadsarbetare.
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RRivning av bärverket i den stora hoppbacken. Då hade svetskillarna 
en viktig roll. Mycket trä togs bort för att ersättas med nytt stål.
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PPå vintern 2013 var det en del av byggnadsarbetarna som 
fick arbeta under ofattbart tuffa förhållanden. Det var mycket 
kallt, snöigt och det blåste rejält. Ibland storm. Ändå var 
byggnadsarbetare, som här från Sjölins Smide i Hudiksvall, 
högst uppe i hopptornen, mitt i kylan och blåsten, för att ta 
bort all gammal inredning. Bara skalet skulle vara kvar.

Bilden till höger visar de gamla trapporna och stålet som 
togs bort.
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DDetaljbilder från februari 2013 som visar hur byggarna från Sjölins 
Smide i Hudiksvall river i hopptornens övre delar för att det sedan 
skulle vara möjligt att bygga nytt.

Detta var ett hårt arbete som inte syntes så mycket för dem som 
beskådade arbetet från marken.
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Grundläggning av plattan till det nya teknikhuset som byggdes 
vid stora backens uthopp. Detta teknikhus var ytterligare ett 
exempel på att det nu skapades en backhoppningsanläggning för 
framtiden. Teknikhuset, som är hjärtat för hela hoppanläggningen, 
innehåller bland annat nätstation, installationsrum för el, pumpar, 
kompressorer, kylmaskiner samt förråd.

Urlyftning av ett gammalt aggregat som tidigare användes för 
pistningen av överbacken. Gammal teknik ersätts med ny.
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FFalun fick helt nya hopptorn, trots att de ser nästan lika ut som tidigare. Men 
faktum är att det byggs detaljer i de båda hoppbackarna som motsvarar cirka 200 
ton. Därför krävdes extra förstärkning av stödbenen för att hela konstruktionen 
skulle bli tillräckligt stabil. Det blev bland annat ett nytt stöd per backe.
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SSvetsningsarbete vid stora hoppbackens 
uthopp. Medarbetarna i Sjölins Smide 
hade många arbetsmoment.
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NNya stålbalkar läggs på plats vid den 
stora hoppbacken så att det blir en ny 
korrekt lutning i överbacken.
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EEtt organiserat kaos på första våningsplanet vid stora hoppbacken. 
Här pågår arbetet med att gjuta stora backens nya mellanbjälklag.
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PPlatschef Alf Hedlund från huvudentreprenören ByggPartner styrde 
arbetet med fast hand och hade en viktig funktion att organisera hela 
arbetet. Ett utmanande uppdrag med mycket planering eftersom det 
fanns många aktörer från olika företaget på bygget som skulle utföra sitt 
uppdrag vid exakt rätt tidpunkt.

På en av bilderna syns också den nya, mer flacka lutningen, på stora 
tornets överbacke.
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DDe gigantiska byggnadsställningarna 
gjorde det här projektet ännu 
mäktigare.
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I samband med renoveringsarbetet upptäcktes att ena 
tornbenet inte stod på fast berg. Därför krävdes stora 
förstärkningsarbeten med mycket borrningar för att säkra 
och stärka konstruktionen.

I slutet av april 2013 började hopptornen ta form, bland 
annat genom inglasning av tornens övre delar.
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DDen 25 april 2013, samtidigt som våren gjorde entré 
efter en hård vinter, gjordes stora gjutningsarbeten 
vid stora tornets bjälklag. Sebastian Berglund från 
ByggPartner sköter betongsprutan.
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GGjutningsarbete innebär hårt arbete och stövlar 
som ofta är fyllda av betong.
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DDet bestämdes tidigt att hoppbackarnas synintryck skulle 
höjas om man byggde gabioner, stålburar fyllda med sten. 
Detta var ett speciellt arbete där expertis från Österrike hade 
en stor betydelse.

Gjutning och förstärkningsarbete vid stora backens nya uthopp.
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De gamla trätrapporna vid underbackarna var slut och 
murkna. Därför byggdes det snabbt nya fräscha trappor 
som höjde synintrycket.

Den tidigare stora läktaren vid hoppbackarna var sliten. 
Därför byggdes en ny, som dock inte var riktigt klar 
sommaren 2014. I samband med för-VM användes bara en 
liten del av den här läktaren.
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SStora lyftkranar var viktiga arbetsredskap. 
Här handlar det om att lyfta nya 
trappsektioner till hopptornet.
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PPrecisionsarbete med att montera 
de nya trappsektionerna på stora 
hopptornets överbacke.



 152 152

DDetaljbild som visar vilket hantverk som krävdes för att lägga 
på plasten i underbackarna. Bit för bit knöts samman av 
medarbetare i det finländska företaget som ansvarade för den 
arbetsinsatsen. Det handlade om tusentals plastbitar.
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YYtterligare fyra bilder som visar grundarbetet och arbetet med att 
lägga på plasten. Notera hur arbetarna kämpade med att hantera 
den branta lutningen. Det gällde att inte ramla ner…
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II augusti 2013 var det dags att lägga på nätet i stora 
underbacken som skulle hålla snön på plats. Då såg 
allt ut att vara i sin ordning.

I januari 2014 brast nätet för andra gången och det var 
tur att ingen skadade sig när de stora snömassorna 
rasade nerför underbacken. Här syns att nätet inte höll 
för belastningen.
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HHösten 2013. Dimman lägger sig över hopptornen. 
Då börjar arbetet med att bygga överbackens 
spårsystem. Det är spår av plast med keramisk botten 
som backhopparna glider på fram till stupkanten. Vid 
hoppning sommartid vattnas spåren, medan de på 
vintern beläggs med konstfrusen is.
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II november hade Dala Metallpartier en viktig funktion i samband 
med bygget av de nygamla hoppbackarna. Då monterades glas 
och nya metalldelar. Bland annat i den stora backen.
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CKranförare Christer Roos lyfter upp glas och metalldelar till 
översta delen av hopptornet. Notera att han tvingas göra 
detta samtidigt som det blåser rejält och glasskivan vajar 
i vinden. Ett precisionsjobb. Då var det bra att kranföraren 
hade ett stöd för nacken.
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TTisdagen den 26 november gjordes ett test att lägga konstis i 
det nya hypermoderna spårsystemet. Ett stort steg framåt.

Lördagen den 25 januari blev en historisk dag. Då gjordes det 
första hoppet i Lugnets nyrenoverade lilla backe. Andreas Arén 
från Borlänge blev premiärhoppare.
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II samband med världscupavslutningen 2013 riktade de 
aktiva åkarna skarp kritik mot de tänkta VM-banorna. En del 
åkare ansåg att banorna hade livsfarliga utförsbackar. VM-
arrangörerna lyssnade på kritiken och började genast arbetet 
med att skapa nya banor.

En viktig roll i det arbetet hade skidprofilen Thomas Wassberg 
vars kunskap var ovärderlig för VM-arrangörerna. Under 
det arbetet hade Wassberg ett nära samarbete med Tobias 
Jönsson, banchef, samt den tidigare toppåkaren Vegard Ulvang, 
ordförande i Internationella Skidförbundets längdkommitté. 

Det var ett team som tillsammans med flera andra rådgivare, 
bland annat från SVT, skapade nya moderna banor under en 
kort tidsperiod.
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BBygget av det nya Stora Enso-huset på skidstadion, som sponsrades av Stora 
Enso, gick i rekordfart. Henrik Belin berättar:

– I juni 2013 hade vi bara idén om ett nytt VM-hus och ett blankt papper. En 
arbetsgrupp bildades och arkitekt P-G Hillringe från Sweco skissade, likt 
en maskin, fram ett koncept i takt med att gruppen diskuterade behov och 
förutsättningar. Det var sagolikt häftigt att se hur ett hus växte fram genom lätta 
penndrag. Innan Mondo arkitekter från Falun satte den slutliga utformningen 
av huset bidrog även Ettelva arkitekter i projektet för att anpassa det efter 
Lugnets nya gestaltningsprogram. Hela projektet fortsatte i högt tempo genom 
partneringsamverkan med ByggPartner och installatörer för att vara klart till 
För-VM i mars 2014.

Stora Enso-huset är en träkonstruktion med CLT (Cross Laminated Timber) 
som stomme. Dessa massiva träväggar var en av framgångsfaktorerna för det 
snabba bygget.
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DDe nya VM-banorna krävde en ny bro av trä och vips var 
den bron verklighet. Snabbt och smidigt gick det.

Den nya superbelysningen vid hoppbackarna sätts på plats. 
Det är en belysning som syns runt om i hela regionen. Den är 
på 800 lux vilket är lika mycket ljus som en klar dag. Det är ett 
krav för att kunna köra tävlingar på kvällarna. Poängen är att 
ljusanläggningen inte är så energislukande som många tror.
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Bygget av det nya teknikhuset vid kanten av skidarenan, 
som knyter ihop den tekniska infrastrukturen på Lugnet.

Den 12 mars 2013 blev en spännande dag. Då var det 
första gången som det lades snö på den nya hästskon. 
Konstruktionen höll för trycket.
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EEninstallatör från Grytnäsbolagen arbetar med 
fiberanslutningar under jord. Ytterligare ett exempel 
på att Lugnet blivit en ultramodern anläggning.
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DDen nya bergbanan som går från botten av 
underbackarna till toppen av Högboberget. 
Den tar tre och en halv minut enkel resväg och 
kabinen tar max 20 personer åt gången.

Detta är inte bara en fraktanläggning för back-
hoppare utan också en framtida turistattraktion.  
Det är ett enkelt och smidigt sätt att ta sig upp 
till själva hoppbackarna för att där njuta av den 
vackra utsikten.
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FOLKLIGT ENGAGEMANG
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II början av 2013 märktes en förändring i den allmänna inställningen till skid-
VM. Den kritiska tonen förbyttes mot förväntan och spänning. Det var som 
att dalfolket bestämde sig för att verkligen göra något bra av den fest som 
snart skulle komma till Falun. 

Ett exempel var Träffpunkt VM som Falu kommun och VM-organisationen 
arrangerade i Magasinet den 17 januari 2013. Då bjöds allmänheten in till en 
aktivitet där alla kunde ställa frågor direkt till ansvariga inom organisationen 
och Faluns kommunledning.

Och allmänheten kom. Det var stundtals riktigt trångt i Magasinets stora 
lokaler. Men stämningen var på topp och de flesta gick hem med känslan 
att detta skulle bli riktigt lyckat. 
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FFalu kommun har satsat hårt på att informera invånarna om 
möjligheterna med skid-VM. Bland annat anlitades under en 
period orienteringsprofilen Annichen Kringstad, som är duktig 
på PR och kommunikation, för att lägga upp PR-arbetet kring 
VM. Det märktes bland annat under Svenska Skidspelen 2013 
då Falu kommun var aktiv. 

Glada falubor i samband med Skidspelen 2013. Pappa Björn 
Andersson, mamma Malin Palm med dottern Lovis Andersson 
samt Ella Stumsner.
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FFöretagsstafetten, som arrangeras på fredagskvällen i 
samband med Svenska Skidspelen och för-VM, är ett 
årligen återkommande evenemang som sprider stort 
intresse för den blivande skidfesten.

Jo, det finns ett stort intresse bland barnen att prova 
backhoppning. Det märks bland annat när Holmens IF 
och Svenska Skidförbundet monterar upp provisoriska 
hoppbackar på Stora torget i Falun och låter barnen testa.



 174 174

EEn bild som talar för sig själv. Det är alltid full fart i restaurangtältet 
i samband med Svenska Skidspelen och för-VM. Både före, under 
och efter skidtävlingarna.
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FÖR-VM
Ett lyckat test
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JJanuari 2014. Hoppbackarna i Falun badar i ljus. De nya banorna är klara. Det är klart att genomföra för-VM 2014, som ska 
bli det stora testet inför VM-tävlingarna 2015. 

Det gick bra. När Sarah Lewis, generalsekreterare i Internationella Skidförbundet, i en rapport skulle sammanfatta intrycket 
från för-VM var rubriken: ”Exceeded expectations” (Överträffade förväntningarna). FIS blev överraskat över hur positivt de 
aktiva mottog både de nya hoppbackarna och de nya banorna.

Men det blev ett arrangemang som föregicks av stor dramatik. Ingen hade glömt åkarnas strejkhot från 2013 då de flesta 
av dem underkände de tänkta VM-banorna och vägrade åka världscupfinalen. Strejkhotet var alarmerande. Den nya 
utförsbacken ner mot stadionområdet ansågs för farlig. Efter mycket starka reaktioner från åkarna tvingades arrangörerna 
i sista stund att göra om banorna.

– Tro det eller inte, men jag är faktiskt glad över att det hände. Då fick vi visa skidvärlden att vi verkligen lyssnade på de 
aktiva och tvingades till ett rejält omtag som sedan resulterade i att vi i dag har riktigt bra VM-banor, säger Sven von Holst 
och avslöjar ett samtal som han hade med skidåkaren Emil Jönsson i samband med för-VM 2014:

– Emil kom och erkände att han hade varit tuff i samband med bandiskussionerna 2013. Nu, ett år senare, ville han 
informera mig om att åkarna pratade om att Falun hade gjort ett bra arbete med att skapa de nya banorna. Det värmde 
eftersom vi inte kan få bättre betyg.

När VM-banorna var under kontroll kom problemet med hoppbackarna. I december 2013 skedde det första snöraset vid 
den stora backen.

– Beskedet var att man hade lagt snön fel. Det lät konstigt, men jag tog det inte så allvarligt, minns Sven von Holst.

I slutet av januari 2014 brast nätet och allt rasade igen.

– Då blev jag mer orolig. Dels hände det närmare tävlingarna och det var av större omfattning. Dessutom var jag 
då med i den ”inre diskussionen” och fick höra vad som hade hänt, varför det hänt och vad man skulle göra nu. Då 
blev jag fundersam om vi verkligen skulle hinna klara detta. Bara tio dagar före världscupbackhoppningen fanns en 
osäkerhetskänsla. Men ”backfolket” gjorde ett fantastiskt jobb och fixade det. Sedan fick vi vara med om några härliga 
tävlingsdagar, säger Sven von Holst.

Nästa utmaning med extrem värme och snöbrist gjorde att arrangörerna inte kunde genomföra tävlingarna på hela det 
tänkta spårområdet – trots ett oerhört hårt arbete med att transportera snö till Lugnet.

Falun hade verkligen inget flyt före ”förfesten” som arrangemanget kallades. Ändå blev det ett riktigt härligt skidparty.
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MMars 2013. Dagen före världscuptävlingarna i Falun. 
De aktiva hotar med strejk och VM-ledningen håller 
presskonferens. Det är en tuff situation som sedan fick 
ett bra slut. VM-arrangörerna lyssnade på de aktivas 
åsikter och justerade banorna så att de höll toppklass 
till för-VM 2014.

Januari 2014. Andra snöraset vid Lugnets hoppbackar inom 
bara några veckor. Nätet vid den stora underbacken brast 
och det var tur att ingen människa skadades. Det förekom 
nämligen arbeten med att lägga snön på underbacken, men 
just när raset skedde var alla i säkerhet.

Nyheten om den här händelsen spreds inom 
backhoppningsvärlden och Faluns backarrangörer började 
en kamp mot klockan för att hinna göra i ordning allt till 
världscuphoppningarna den 26 februari.
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PPremiärhoppning i stora backen.

Faluns backhoppningstalang, Simon Eklund, fick äran att göra 
premiärhoppet i Faluns stora nyrenoverade hoppbacke. Det 
skedde den 20 februari. Det var en skön vinterkväll som faktiskt 
lockade en del åskådare. Somliga var riktigt rörda över det 
faktum att det återigen gick att hoppa i Faluns stora backe.
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OOnsdagen den 26 februari. En historisk händelse. För första gången på tolv år 
genomförs världscupbackhoppning för herrar i Falun. Faluns backarrangörer hade 
gjort ett imponerande arbete med att få i ordning underbacken efter snöraset. Arbetet 
präglades av en kamp mot klockan och det gick bra. Dessutom kom det hela 2 500 
åskådare. Det hade säkert blivit fler om inte Leksands hockeylag samma kväll hade 
spelat hemma mot Brynäs i ett hett derby.

Kvällens store vinnare blev tysken Severin Freund, som både vann tävlingen och satte 
nytt backrekord på 135 meter.

 – Det var en härlig stämning. För oss var det också viktigt att få genomföra den 
tävlingen eftersom man inte använt den stora backen på många år, säger Sven von 
Holst.

Kamil Stoch från Polen var den store profilen inför världscuptävlingen i Falun. Han kom 
direkt från OS i Sotji, där han tog guld. Med sig till Falun hade Stoch ett supporterteam 
från sitt hemland där han är mycket populär. Kamil Stoch kom fyra i Faluns tävling.
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II början av mars svepte en värmebölja in över Falun. Snön försvann 
och det blev riktigt pressat för arrangörerna, som tvingades 
fokusera på att erbjuda förkortade spårslingor. Det var ett intensivt 
arbete som verkligen satte arrangörerna, under ledning av Tommy 
Höglund, på hårda prov.

Räddningen blev Vasaloppets reservsnö från den stora snödepån i 
Oxberg, som ligger i norra Dalarna. Det blev många lastbilar de tio 
milen mellan Falun och Oxberg.

Sven von Holst minns de tuffa dagarna innan för-VM inleddes:

– Vi hade verkligen inget flyt, men det betydde inte så mycket 
att vi inte kunde testa hela det tänkta spårsystemet. Vi har stor 
erfarenhet av att arrangera skidtävlingar så det var inget bekymmer 
inför VM. Vi använde ju den ”viktigaste delen”. Det var inte heller 
någon fråga för FIS. Men man började fundera över hur det 
skulle gå när värmen kom och snön – alltför snabbt – sjönk ihop. 
Dessutom var reservsnön i Falun väldigt smutsig. Då var det tur att 
vi fick tillgång till snön i Oxberg. Det gav den sista finputsen som 
gjorde att det blev så fina tävlingar, säger Sven von Holst.
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IIvriga volontärer arbetade stenhårt med att ordna för-
VM. De jobbade med allt från att skapa en bra mållinje 
på skidstadion till att sopa rent spåret i lilla hoppbacken. 
Gammal som ung var engagerad. 
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GGeneralrepetition, Förfesten eller för-VM. 

Tävlingshelgen 14–16 mars hade många namn. Det var också ett viktigt test inför kommande års skid-
VM. Hela organisationen skulle trimmas. Och det gick bra, trots alla extra utmaningar veckorna innan. 
Det blev ett härligt arrangemang med fina tävlingar som bidrog till att höja förväntningarna inför de 
kommande VM-tävlingarna 2015. Det gick att genomföra alla tävlingar, även om starka vindar gjorde 
att programmet för backhoppningen fick justeras.

– Jag var otroligt tacksam, glad och lycklig för att det gick bra. Mina tankar gick både till Falun som 
satsat så mycket i detta och till alla volontärer som jobbade så hårt. Egentligen var det bra att det 
uppstod utmaningar under detta för-VM. Det gjorde att vi lärde oss otroligt mycket som vi kommer att 
få nytta av under VM. Detta var den i särklass viktigaste delen i förberedelsearbetet, säger Sven von 
Holst och fortsätter:

– Dessutom kablades det ut otroligt fina TV-bilder från Falun. Vi fick positiva återkopplingar från 
människor ute i världen som såg vilken härlig vinter vi hade i Falun.

Det gick bra, men VM-organisationen slog sig ändå inte till ro. Redan under tävlingsdagarna såg 
de detaljer som kunde bli bättre. Sven von Holst vill inte nämna vad det handlade om, bara att 
ambitionsnivån kommer att bli ännu högre till 2015: 

– Publiken och besökarna var kanske nöjda, men vi upptäckte saker som måste förbättras om vi ska 
komma upp till önskad VM-nivå. Vi har höga krav på oss själva för att VM ska bli så bra som möjligt.
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IInvigning på Stora torget med musik och trivsel.

På presskonferensen innan tävlingarna hade Sven 
von Holst ett trevligt samtal med den nya svenska 
skidprofilen Stina Nilsson.
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Intensiv skidåkning i den nya kurvan ner mot 
stadion, med publiken nära åkarna.

Falun har nu en ny infart till själva stadionområdet 
som gör tävlingarna mer publikvänliga. Dessutom 
kan publiken nu följa åkarna uppför den nya 
hästskon (bilden).
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FFolkfesten i Falun i bilder. Många kom och stortrivdes. Detta 
gav en försmak om vad som händer i Falun i februari 2015. 
Bilderna till höger talar för sig själva.
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EEtt stort medieuppbåd bevakade skidfesten i mars. Det märktes 
bland annat i fotofållan. För många blev detta en försmak inför 
kommande VM.

Stora bilden: Äntligen var backhoppning åter ett inslag i den 
stora skidhelgen som i så många år har präglat Falun i mars. 
Visst var det stundtals blåsigt på dagarna men det gick att 
genomföra flera hoppningar.
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SSveriges kung Carl Gustaf var en självklar 
gäst under skidtävlingarna i Falun 2014. 
Han såg säkert fram emot februari 2015 
då han, som kung, får vara med som sitt 
tredje skid-VM i Falun.

Här ses kungen i glatt samspråk med 
Lars-Eric Aaro, VD och koncernchef för 
LKAB.
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DDet stora hemmahoppet Calle Halfvarsson hade det 
jobbigt under för-VM. Men många tror och hoppas 
att han blir den store profilen under VM-tävlingarna.
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FFull aktivitet i Faluns nyrenoverade stora hoppbacke. Och där nere syns 
bromsplanen som kommer att vara platsen där skid-VM i Falun invigs 
onsdagen den 18 februari 2015. Då blir det examen för den organisation som 
i flera år arbetat med att förbereda VM-festen.

I den kommande officiella VM-boken, som kommer ut efter VM-tävlingarna, 
beskrivs hur VM-organisationen tog form och tillsammans med hela regionen 
kunde förbereda sig inför detta stora evenemang. Där blir det också en fin 
sammanfattning av vad som hände under själva VM-dagarna.



197197



 198 198

Ulf Palm 

I slutet av 1970-talet kunde man se en ung kille 
på moped bärande på en ryggsäck med kamera. 
Det var Ulf Palm som var på väg till sina första 
fotouppdrag. Han hade då inlett en fotokarriär på 
Dala Demokraten och Foto Dalmas som sedan 
förde honom till Stockholm. Där jobbade han 
bland annat på Expressen och Scanpix (numera 
TT) vilket gjorde att han fick fotouppdrag runt om 
i världen, både sport och allmänt.

Men kärleken till Dalarna blev till slut för stark. Han 
flyttade hem till Falun och startade egna foto-
företaget Fotograf Ulf Palm AB. I dag är han en 
flitigt anlitad fotograf som bland annat gör många 
uppdrag åt TT. Parallellt med fotograferandet är Ulf 
också fastighetsägare.

Anders Hansson

Redan 1978 skrev Anders Hansson sin första 
tidningstext i Falu Kuriren. Det var början på en 
journalistkarriär som först handlade om att skildra 
sportens värld, med bland annat bevakning av ett 
par vinter-OS och flera skid-VM.

Efter en tid bytte Anders Hansson bevaknings-
område och blev näringslivsreporter. Det var en 
möjlighet att upptäcka en ny del av samhället som 
resulterade i att han 2003 startade egna företaget 
Dala Media AB. Affärsidén var att hjälpa företag 
och organisationer med information och kommuni-
kation. Men parallellt med detta har Anders fortsatt 
att skriva inom flera olika områden. Han har bland 
annat gett ut flera böcker.

Ulf Palenius

Ulf Palenius är uppvuxen i Falun och arbetade flera 
år inom verkstadsindustrin innan han bestämde 
sig för att helt byta yrke och utbildade sig till form-
givare, med en spetsinriktning mot foto och film. 
Även text- och musikproduktion ligger honom 
varmt om hjärtat.

År 2001 startade han egna företaget One House 
Art Direction som sedan dess varit mycket fram-
gångsrikt. Flera företag och kunder har genom 
åren upptäckt Ulf Palenius kvalitéer när det gäller 
formgivning, foto och filmproduktion. 

© 2014 Palm / Hansson / Palenius. Tryckt hos Strålins i Falun.

De flesta bilderna i boken är tagna av Ulf Palm, några är tagna av Anders Hansson och Ulf Palenius. Bilderna på sidorna 12 och 52 är tagna av Lars Dafgård. Den tillhörande DVD-filmen har klippts och redigerats av Ulf Sigmundsson.
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Tack till dessa företag och organisationer som varit med och stöttat bokprojektet!


