FALUN2015

"Falun truly delivered, and even over-delivered, on all
of their goals for the Nordic World Ski Championships"
said FIS President Gian Franco Kasper. The atmosphere in the
Cross Country stadium and the entire surrounding area was
something not to be forgotten. Falun provided the perfect
backdrop for the athletes to give their best performances and
set a new standard for future World Championship hosts.

VÄRDEGRUND
Värdegrunden är basen för hur vi tänker, hur
vi beter oss och hur vi agerar. Allt arbete ska
bygga på följande värderingar:
VÄLKOMNANDE
– varje person ska bemötas med en öppen och
varm attityd.
INNOVATIVT
– vi ska alltid uppmuntra nya idéer och kreativt tänkande.
PROFESSIONELLT
– vi ska inge förtroende och leverera hög
kvalitet oavsett roll.
ENTUSIASTISKT
– vi ska utstråla passion och glädje inför
uppdraget.
MÅLSÄTTNINGAR
Skid-VM ska avseende:
1. EVENEMANGET
a. fokusera på aktiva och ledare
b. skapa intresse hos medier och partners
c. bemanna organisationen med välmotiverade och professionella medarbetare och
frivilliga
d. skapa folkfest genom tävlingar i världsklass
och attraktiva kringarrangemang
e. locka en bred och ung publik
f. betona hållbarhet, samt socialt och ekonomiskt ansvar
2. SPORTEN
a. öka intresset för längdskidåkning och
backhoppning
b. stimulera barn till att åka och hoppa med
skidor
c. utveckla den höga nivån på svensk längdskidåkning både inom bredd och elit
d. utveckla svensk backhoppning nationellt
och internationellt

Uppdrag

Falun2015 – Beyond all expectations
Falun2015 skulle bli ett arrangemang
bortom alla förväntningar. Bortom
skidåkningen. Vi skulle bygga grunden
för en positiv utveckling av regionen.
Följande ur ansökan och bid har präglat uppbyggnad och genomförande:
Now it’s time to take the sport to a
level never experienced before.
Falun has hosted the World Championships three times. On each of these
occasions it was our ambition to deliver
something new that would change the
event and how the world looks at the
sport. This time, our bid for the FIS
Nordic World Ski Championships 2015
introduces the Beyond Skiing concept.
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Beyond Skiing, a concept where we
bring the extreme challenges of the
sport to a wider and younger audience.
The FIS Nordic World Ski Champion
ships 2015 will bring together the joy
of skiing for youngsters, cultural events,
politics, business and entertainment.
Beyond Skiing will bring the world
closer to the sport and skiing closer to
the world. Falun, Dalarna will make sure
the FIS Nordic World Ski Champion
ships 2015 will be seen as a milestone
for participants as well as for spectators
and the audiences all around the world.
Welcome to Falun, Dalarna in Sweden
2015. We’ll take the World Champion
ships far Beyond Skiing.

Can a promise last for five years?
Yes – if it’s made by someone you trust.
And you can trust the people of
Sweden and Falun Dalarna to keep
their promises and deliver a milestone
event – a FIS Nordic World Ski Championships far Beyond Skiing. Sweden’s
national character and high ethical
standards are known worldwide.
Sweden has always been seen as
a trust-worthy partner, known for
high-quality delivery. Falun Dalarna’s
bid is guaranteed by a strong organisation, and supported by the whole of

Sweden – a country top-rated among
the world’s most experienced, reliable
and innovative sport organizers.
Bidden berättade om visionen med
stora ord. Ord som förpliktigar och
ställer stora krav på uppbyggnad och
genomförande. Detta har varit grundläggande i allt vårt arbete, från vision
till genomförande. Det präglas direkt i
vårt visionsdokument, säger Sven von
Holst, CEO.

Uppdraget består i att genomföra ett
världsmästerskap i de nordiska skidgrenarna längdåkning, backhoppning och
nordisk kombination. Skid-VM 2015 ska
vara banbrytande. Evenemanget ska
präglas av nytänkande som tar VM till
en ny nivå. Vi ska ta tillvara den unika
möjlighet till kraftsamling för Dalarna
och skid-Sverige som VM innebär. Det
är en motivationsfaktor för utveckling
och det ska bidra till att Dalarna uppfattas som en attraktiv region för boende
och företagsetableringar. Fler personer
ska också lockas till skidsporten, både
som utövare och åskådare.

Vision

Skid-VM 2015 överträffar alla
förväntningar
Målgruppernas samlade intryck och
upplevelser av arrangemanget ska
vara bättre än den bild man hade före
skid-VM. Vi ska därför sträva efter att
utföra varje uppgift bättre än vad som
förväntas.

3. ARENAN
a. befästa Lugnet som nationalarena för
nordisk skidåkning.
b. utveckla och marknadsföra Lugnet

”Grunden till att vi kunde bygga upp
en organisation och genomföra skidVM på det sätt som vi gjorde finns i en
stark partnerstruktur med nationella
starka företag. Ett brett regionalt stöd
med 500 partneravtal och ett starkt
stöd från Falun och Dalarnas övriga
kommuner tillsammans med Region
Dalarna och Länsstyrelsen.

Vi överträffade våra högt ställda
målsättningar på i stort sett samtliga områden och vi kunde leverera
samtliga löften som vi utlovade i
samband med vår bid. Kort och gott
levererade vi ett skid-VM i Falun,
Dalarna och Sverige ”Beyond all
exptectations”.”
Sven von Holst, CEO
Skid VM i Falun 2015 AB

4. STÄDERNA
a. stärka Falun/Borlänge som attraktiva
städer
b. engagera invånare
c. synliggöra Falun/Borlänge som Dalarnas
”stora” stad
5. REGIONEN
a. stärka Dalarnas varumärke nationellt och
internationellt
b. stärka ”vi-känslan” och affärsmöjligheterna
för näringslivet i Dalarna.
c. öka Dalarnas attraktionsvärde för invånare,
företag och besökare.
d. ge invånare och företagare möjlighet att
visa sin kompetens.
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Det blev en stor succé
228 000 BILJETTER HAR SÅLTS OCH 350 000 BESÖKARE HAR FUNNITS PÅ PLATS I FALUN UNDER TÄVLINGSDAGARNA
FACTS & FIGURES

350 000
besökare besökte tävlingarna och prisutdelningarna

228 000

biljetter köptes

17 000 B2B-gäster besökte oss
1 250 ackrediterad media arbetade med skid-VM

1 600

volontärer var aktiva

700 aktiva från 57 nationer medverkade

100

företag gjorde B2C-aktiviteter och utställningar i samband med skid-VM
1 929 490 unika besökare till www.falun2015.com
3 533 918 besök på www.falun2015.com

47 989

följare på Facebook med en räckvidd om 8 123 446 unika personer
36 825 bilder förmedlades via #Falun2015
67 994 YouTube filmvisningar, 112 275 spelade minuter

152 931

lästa/öppnade nyhetsbrev av de distribuerade 421 655

4

Undersökningar
Upplevelsen hos besökare framgår i de
marknadsundersökningar som genomfördes i direkt anslutning till skid-VM.
Sponsor Insight gjorde en B2C-undersökning hos 8 000 slumpvis utvalda
biljettköpare, 2 508 svar getts.
Vid vår kundundersökning B2C svarade 98 % att totalupplevelsen av besöket i Falun och vid skid-VM var mycket
bra och bra. Vidare svarade 75 % att
totalupplevelsen av Falun2015 stämde
väl överens med betyget ”beyond all
expectations”. Här avgav enbart 2,5 %
att det inte stämde överens och 22,5 %

angav varken bra eller dåligt.
Vid vår B2B kundundersökning
uppgav

98,5 %
85 %

att deras totalupplevelse av Falun2015
var mycket bra och bra.

uppgav att totalupplevelsen stämmer
väl överens med ambitionen om ett
mästerskap ”beyond all expectations”.

Jämförelse

Falun2015.com och fiemme2013.com
(3 dagar innan mästerskap – 1 dag efter mästerskap)
Falun2015 15/2– 1/3 2015
Besök: 2 074 196
Unika besökare: 1 165 959
Bästa dag, besök: 191 272

Val di Fiemme 2013 17/2–4/3 2013
Besök: 462 358
Unika besökare: 306 023
Bästa dag, besök: 46 693

Jämförelsen påvisar den snabba utvecklingen inom www.

Far Beyond Skiing
FIS generalsekreterare Sarah Lewis är
mycket nöjd med arrangemanget.
”Detta har varit fantastiskt organiserat
världsmästerskap, som många kommer
att minnas länge. Från invigningsceremonin till den avslutande femmilen har
både den sportsliga delen och aktiviteterna runt om tävlingarna presenterats
på ett imponerande sätt. De aktiva,
lagen och åskådarna har fått uppleva
ett arrangemang av högsta möjliga
standard” säger Sarah Lewis.
Även i spåret var VM en succé. Totalt
tog 14 nationer medalj i mästerskapet.
Norge var mest framgångsrikt med 20
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medaljer, 14 av dem i längdspåren.
Totalt blev det elva norska guld. Sverige svarade också för ett mycket lyckat
mästerskap. Två guld (Charlotte Kalla
och Johan Olsson), fyra silver och tre
brons blev det för de svenska längdåkarna.
I bidden skrev vi ”In 2015 Falun will
lift the sport of skiing to a higher level.
With the help of modern information
technology, we’ll create an experience
of the events with wholly new dimensions. The skiers, the officials and
not least the spectators will feel part
of a championships event of a kind
never seen before. Yet again a World

Ski Championships in Falun will be a
milestone in the history of skiing and
a catalyst for Nordic skiing, to create
new interest, attract more athletes and
develop new arena facilities.”
Skid-VM i Falun 2015 blev den
största idrottsfest som skidvärlden
upplevt på många olika sätt. Upplevelsen var stor inte bara för aktiva, media,
publiken och företagsinbjudna gäster.
Den blev en ”a lifetime experience”
även för TV-tittare runt om i världen. De
kunde komplettera sin upplevelse med
digital information och följa tävlingarna
live. De kunde se bilder från afterski, ta
del av underhållning och uppladdning

innan prisutdelningarna. De fick också
se konserten med Mando Diao.
Falun2015 skapade en ”digital
experience” kring tävlingarna som
aldrig tidigare genomförts. Intresset
från en yngre och bredare publik lät
inte vänta på sig. Även inom miljöområdet blev Falun2015 en milstolpe – ett
klimatneutralt evenemang. Likväl blev
Falun2015 en milstolpe vad gäller B2B
genom de aktiviteter som genomfördes
tillsammans med partners. Man skulle
skapa ett nytt typ av mästerskap och
Falun2015 blev verkligen ”far beyond
skiing”.

Bästa tänkbara tävlingsarena för
längdskidåkning
Lugnet skidstadion har utvecklats till
världens kanske bästa tävlingsarena.
Med utslagsgivande spår och kombinationer. Med en ”kokande” stadion
där de aktiva får positiva upplevelser
och minnen för livet. Detta tillsammans
gör att publiken får känna närheten
och upplevelsen på ett fantastiskt sätt.
De tävlande och publiken interagerar
med varandra vilket ger största möjliga
upplevelse för alla.
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Längdskidor

Tävlingsprogram [CC]
Cross-Country

Onsdag 18 februari
13:30 Damer kvaltävlingar 5 km F
15:00 Herrar kvaltävlingar 10 km F

With a great number of spectators, attractive courses, an amazing stadium atmosphere, spectacular competitions and high quality TV pictures, the 2015 World
Championships will stay in the history as one of the best World Championships
ever organized for Cross-Country skiing. The Organizing Committee has definitely reach its goal and vision: Falun 2015 beyond all expectations.
Pierre Mignerey
Race Director Cross-Country
”Falun 2015 levererade längdskidtävlingar som överträffade allas högt ställda
förväntningar. Våra volontärer gjorde alla sitt yttersta för att vi skulle klara av
att leverera tävlingar i yppersta världsklass, trots dåliga förhållanden vädermässigt. Tävlande, lagledare och representanter från Internationella skidförbundet
var alla mycket nöjda med vårt arbete och vi skiljdes åt med glada miner och
många ryggdunkningar. Därutöver blev längdtävlingarna en publikmässig succé,
med en fantastiskt entusiastisk, sportslig och glad publik som starkt bidrog till
att ge både volontärer, lagledare och inte minst de tävlande en oförglömlig
upplevelse.”
Tomas Jons, Tävlingsledare CC

Tävlingsarenan Lugnet – en av världens
mest kompakta tävlingsarenor för längd
och backhoppning började byggas
redan i början av 1970-talet, och stod
färdig till Skid VM 1974. Renoverad och
ombyggd inför skid-VM 1993 och så
även nu inför skid-VM 2015.
– Inför mästerskapet 2015 investerade
Falu kommun i:
– Ny ”hästsko” som stod klar i maj
2013. Här finner man förutom en
utslagsgivande backe även förråd
och toaletter. Allt perfekt placerat för
tävlande och publik.
– Falun2015 har tillsammans med Stora
Enso investerat i ett nytt VM-hus. Här
hade Falun2015:s organisation sitt
kontor i förberedelsearbetet och under tävlingarna. Det fungerade också
som tävlingskansli och tidtagningsanläggning under evenemanget.
– 20 nya permanenta vallabodar.
– Nya tävlingsbanor med utslagsgivande backar, stora delar av det tidigare
spårsystemet användes på ett kreativt
sätt. För att göra skidområdet lättillgängligt byggdes flera publiktunnlar
i spårområdet. Åskåkare behövde
aldrig korsa spåren.
– Faluns populäraste skidområde
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"Mördarbacken" utvecklades ytterligare. Nu finns både lilla och stora
Mördarbacken.
För att förbereda organisationen på
de kommande VM-tävlingarna genomfördes ett antal testtävlingar i alla tre
disciplinerna:
2013
Dec

Regionala längdtävlingar i de
nya spårområdet

2014
1–2/2

Backhoppning, Svenska Mästerskapen
26/2
FIS Backhoppning, World
Cup Herrar
1–2/3
COC Backhoppning Damer
och Herrar
8–9/3
COC Nordisk kombination
14–16/3 FIS World Cup Final längd,
Nordisk kombination och
Backhoppning damer
2015
10–11/1 Skandinavisk Cup längdåkning
17–18/1 COC Backhoppning Damer
17–18/1 COC Nordisk kombination

Torsdag 19 februari
13:00 Sprint damer & herrar Kval K
15:15 Sprint damer & herrar Final K
Lördag 21 februari
13:00 Ladies Skiathlon 15 km
14:30 Men Skiathlon 30 km

Team service
Ambitionen var att erbjuda en bra service för tävlande och ledare. Flertalet
aktiviteter och kringservice erbjöds:
– Fri tillgång till en inomhusträningshall.
– Eget gym på Lugnet för alla lag och
mediarepresentanter.
– Flera lunchrestauranger med stor
kapacitet för de tävlande, ledare och
servicepersonal – här klarade vi av
att servera 4 000 portioner lunch på
4 timmar vid längdarenan och vid
backarenan kunde vi servera 900
portioner.
– Totalt serverades 8 000 flaskor dryck
på längdstadion och 5 000 flaskor
dryck på backstadion.
Ytterligare fakta:
– 145 vallarbodar fanns på plats och 13
vallalastbilar.
– Antalet volontärer inom sektionen
Sports & Venues var 900 personer.
Från FIS Officials medverkade 46
personer och Swiss Timing hade 29
personer på plats.
– Totalt använde sektionen 500 kommunikationsradioapparater. Meteorolog fanns på plats under hela tävlingsperioden. 28 olika företag från
SRS hade representation på plats.
– Totalt 7 pistmaskiner med 10 förare
såg till att spår och backar höll världsklass.
För att tillgodose en bra kapacitet
när det gällde ljud och bild hade
Arena-produktionen följande tekniska
lösningar på plats inom tävlingsarenan:

– 5 stora bildskärmar med video och
TV-uppkoppling.
– En stor bildskärm på Medal Plaza.
– Aktiviteter på tävlingsarenan började 2 timmar före tävlingsstart. För
underhållningen på arenan stod bl.a.
den lokala dansgruppen ”Dansa
i Falun” och Falun2015:s maskot
Bubo.
Totalt antal nationer
i de tre diciplinerna
Längdåkning Damer och Herrar
Backhoppning Herrar
Backhoppning Damer
Nordisk kombination

57
56
22
15
16

Längdåkning
– totalt antal tävlande
Herrar
Damer
Officials

482
275
207
486

Backhoppning
– totalt antal tävlande
Herrar
Damer
Officials

148
94
54
159

Nordic Combined
– totalt antal tävlande
Officials
Total tävlande
Total Officials
Total

84
124
714
769
1 483

Söndag 22 februari
12:30 Team Sprint Kval D & H F
14:30 Team Sprint Final D & H F
Tisdag 24 februari
13:30 Damer Individuellt 10 km F
Onsdag 25 februari
13:30 Herrar Individuellt 15 km F
Torsdag 26 februari
13:30 Damer Stafett 4 x 5 km
Fredag 27 februari
13:30 Herrar Stafett 4 x 10 km
Lördag 28 februari
13:00 Damer 30 km Masstart K
Söndag 1 mars
13:30 Herrar 50 km Masstart K

Backhoppning
”All ski jumping events during the FIS Nordic WSC in Falun went extremely
smooth and according to all our expectations. These successful competitions
were based on the fantastic work and conditions created by motivated volunteers, dedicated officials and enthusiastic fans. Falun and Sweden have proven
again to be an important and wonderful part of the Nordic Ski Family.“
Walter Hofer, FIS/
Race Director Ski Jumping
”Sverige har än en gång genomfört backhoppningstävlingar av högsta kvalitet.
Det är med både glädje och enorm stolthet som jag kan konstatera att responsen från både aktiva och FIS är odelat mycket positiv. Vi har byggt en helt ny
organisation som på ett mycket engagerat och professionellt sätt har gjort allt
för att prestera ”beyond expectations”! För framtiden står vi väl rustade och
motiverade för att ta emot nya internationella tävlingar!”
Anders Lind,
Tävlingsledare Backhoppning

Backarna
Hoppbackarna renoverades och stod
klara i november 2013. Båda backarna har fått nya konstfrusna spår
från MANA, tillgängliga från slutet av
augusti/början av september vilket
möjliggör tidig säsongstart.
Ny bergbana, med en kabin för 20 personer, sköter transporter från Skidstadion upp till bergets topp på 3,5 minuter.
En mellanstation för av- och påstigning
finns vid domartornet. Publikkapaciteten på den uppgraderade backstadion
är 15 000 personer. Storleken på stor
backe är HS134/K120 och för normalbacken HS100/K90. Står du i tornet på
den stora backen så befinner du dig
303 meter över havet och höjden på
stora backens torn: 54 meter. Ägare till
anläggningen Riksskidstadion är Lugnet
i Falun AB (LUFAB), ett företag som ägs
av Falu kommun.

Tävlingsprogram [JP]
Backhoppning Herrar och Damer
TOR 19 februari
17:00 Damer kval HS100

FRE 20 februari
16:00 Damer provomgång HS100
17:00 Damer tävling HS100
19:00 Herrar kvalomgång HS100
LÖR 21 februari
15:30 Herrar provomgång HS100
16:30 Herrar tävling HS100
SÖN 22 februari
16:00 Mix Team provomgång HS100
17:00 Mix Team tävling HS100
ONS 25 februari
16:00 Herrar provomgång HS134
17:00 Herrar kval HS134
TOR 26 februari
16:00 Herrar provomgång HS134
17:00 Herrar tävling HS134
LÖR 28 februari
16:00 Herrar Team provomgång HS134
17:00 Herrar Team tävling HS134

Nordisk kombination
"Another chapter in the WSC history was written in Falun 2015 with new IT
innovations, new sponsor opportunities, great audience and a volunteer staff at
the highest level. SWE has again shown that they are able to host the biggest
events in skiing, and we are looking forward to coming back to SWE and Falun in
the future."
Best Regards, Lasse Ottesen,
FIS/Race Director Nordic Combined
”Falun2015 visade upp en fantastisk back- och längdarena kryddad med glada
och kompetenta volontärer som såg till att vi levererade ALLA tävlingsdagar i
Nordisk Kombination enligt schema. Vi visade tävlande, coacher, publik, media,
sponsorer och FIS att Falun kunde leverera beyond även i Nordisk Kombination
och det efter ( om man bortser från för VM ) ca 15 års frånvaro som arrangör på
världscup nivå i denna diciplin.
Vi fick otroligt mycket beröm för väl genomförda tävlingar av många olika
personer och framförallt från internationella skidförbundet, som nog var inställda på mera svårigheter i vår gren med tanke på våran minst sagt sparsamma
medverkan både som arrangör och utövande atleter. Vi har i princip byggt upp
en organisation i backe på 3 år från ca 15-20 personer till 210 st under VM. Med
många "nya" backintresserade i organisationen samt en toppmodern anläggning
står vi nu rustade att redan nästa säsong ta emot världscupen i Nordisk Kombination här i Falun
Efter 4 tävlingar, 12 medaljer fördelade på 5 nationer och mycket publik så kan
vi konstatera följande: Vi kommer för evigt att ha positiva minnen från dessa 12
tävlingsdagar samt, WE DID IT!!
Per Busk, Tävlingsledare NC

Tävlingsprogram [NC]
Nordisk kombination

FRE 20 februari
09:00 Individuellt provomgång HS100
10:00 Individuellt tävling HS100
16:00 10 km Individuellt Gundersen
SÖN 22 februari
09:00 Team provomgång HS100
10:00 Team tävling HS100
16:00 Team 4 x 5 km
TOR 26 februari
09:00 Individuellt provomgång HS134
10:00 Individuellt tävling HS134
15:15 10 km Individuellt Gundersen
LÖR 28 februari
09:00 Team Sprint provomgång HS134
10:00 Team Sprint HS134
16:00 Team 2 x 7,5 km

Apparna
De två officiella apparna gav med
innovativ teknik både besökare och
TV-tittare unika upplevelser under mästerskapets 12 dagar.

En ny standard
”I would like to convey our gratitude
and admirations to FIS, and LOC for
the immense amount of work by your
teams to make these events spectacular, if not unique. Although the
phrase ”best ever” has in the past
been used for major events, sometimes for sports-politics reasons, I
am delighted to state that this set of
Championships, from the point of view
of operations/sports/media, was the
best ever! Not to mention the huge
numbers of spectators on site, the ski
festival, the amazing viewing figures
for electronic media around the globe
and the satisfactory results for all our
clients, whether media rightholders,
sponsors or other parties. Now you
have really raised the bar high and set
the standard at a new, unprecedented
level.”
Ingolfur Hannesson, Head of Winter
Sports, EBU/Eurovision
The digital experience
En ny standard levererades på många
olika områden. Det mest framstående
var den digitala upplevelsen. Vi skulle
ta sporten till en nivå som aldrig upplevts tidigare.
Den digitala upplevelsen av
Falun2015 blev en grundbult i marknadsarbetet före, under och efter
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Falun2015 Live Results
Falun2015 Live Results är appen med
information riktad till VM-besökaren.
Resultat från tävlingarna och kartor över
arenan, staden och regionen. Evenemang, sevärdheter och service. Trafikinformation och kollektivtrafikplanering.
Möjligheten att följa alla lopp i realtid,
med mellantider och rörliga visualiseringar av den egna favoriten.
Innehåll:
– Live-resultat – resultat i realtid och
följ skidåkarna i spåren.
– Nyheter – intervjuer, kommentarer
och uppdateringar från tävlingarna.
– Kartor – hitta i Falun och inne på
skidarenan Lugnet.
– Trafik och transporter– information
om kollektivtrafik och tillgänglighet.
– Aktuell väderinformation.

 venemanget. De digitala kanalernas
e
möjligheter är oöverträffade avseende
relationsskapande, tillgänglighet och
snabbhet. Hela kampanjtemat byggde
på tanken om ett mästerskap "beyond
skiing", bortom alla förväntningar
och på ett sätt som inte
gjorts tidigare. Idén var att
använda ny teknik; data och
information så att vi kunde
skapa ett nytt intresse för
sporten och på samma
gång nå fler.
Satsningen blev verklighet i samarbetet med
Ericsson, Falun2015:s
Digital Experience Partner, Triona, Tension och
United Power. Tillsammans levererade vi
en modern
och

nyskapande digital upplevelse av
tävlingarna. Intresset från en yngre och
bredare publik lät inte vänta på sig,
siffrorna på intresset var mycket höga i
jämförelse med tidigare evenemang.
The digital sources and the Ericsson
Networked event platform
Skid-VM i Falun skulle bli ett världsmästerskap med nya dimensioner.
Man strävade efter att överträffa alla
förväntningar och att ta världen närmare skidsporten. Därför utvecklades två
officiella appar.
Datakällorna i den digitala upplevelsen av VM var många. Allt ifrån
evenemangsdatabas och kartinformation till TV-kameror och temperaturgivare. Datamängden som genererades
under evenemanget blev stor, med
GPS-positionering av åkarna, start
och resultat-data samt historiska data.
Falun2015 blev ett uppkopplat evenemang, där utmaningen låg i att iden-

tifiera datakällor, rättighetsägare och
relevant innehåll. Att tillgängliggöra
detta på ett effektivt och tilltalande sätt
för målgrupperna. Ericssons plattform
möjliggjorde för utvecklarna av flertalet
kanaler att nyttja data och illustrera
denna på olika sätt.
Hemsidan
Falun2015.com blev den primära kanalen för information till flertalet målgrupper: sponsorer, media, volontärer och
den breda allmänheten före, under och
efter VM. Här fanns också möjlighet att
köpa sina biljetter – hela 97 % av biljetterna såldes på www.falun2015.com.
Här hittade man även logotyper och
den sociala huben, länkar till boendealternativ och grundläggande information om sporterna. Kanalen skulle vara
aktuell och leverera en helhetsbild av
VM och vad evenemanget hade att
erbjuda.

Innehåll:
– Track view – upplev tävlingarna
genom favoritåkarens synvinkel eller
från en egenvald TV-kamera.
– Backhoppning – följ backhoppningen
live.
– Lugnet – ta dig runt på arenan Lugnet och delta i events på plats.
– Medal Plaza – delta i festligheterna
och medaljceremonierna på Stora
torget i Falun.
– Interaktiv kamera – följ händelserna

och zooma in sevärdheter med din
fritt flygande virtuella kamera.
Appen är gjord i samarbete med Tension Graphics och United Power.
Vid vår kundundersökning B2C
uppgav 44 % att de laddade ned
Falun2015 Live Arena. 71 % upplevde
nyttan de haft av appen som mycket
bra och bra. 73 % uppgav att totalupplevelsen av appen var mycket bra eller
bra.

Totalt blev apparna nedladdade
200 000 gånger (iOS, android och
mobile webb).
Över hela perioden hade apparna
770 000 besökare. I snitt stannade besökaren till i Live Arena under 7 minuter
och i Live Results under 3 minuter.
Rörligt live-innehåll dominerade användandet i Live Arena medan nyheter,
schema och medaljligan toppar listan
över klick i Live Results.

TOTALT BLEV
APPARNA NEDLADDADE
200 000 GÅNGER

Appen är gjord i samarbete med
United Power och Triona.
Vid vår kundundersökning B2C uppgav 32 % av de tillfrågade att de laddade ned vår app Falun2015 Live Results.
79 % av dem upplevde nyttan som de
haft av appen som mycket bra och bra.
78 % uppgav att totalupplevelsen av
appen var mycket bra eller bra.
Falun2015 Live Arena
Falun2015 Live Arena tog hela världen
till Falun. Appen bygger på innovativ 3D-teknologi och är fulladdad
med interaktiva funktioner och unikt
innehåll. VM:s tre ”arenor”, Lugnet
Längdstadion, Lugnet Backstadion och
Medal Plaza, visualiseras i en spelliknande 3D-miljö. Med direktaccess till
live-kameror i spåret, i backstadion
och på festivalpaviljongens scen kunde
TV-tittaren själv välja kompletterande
TV-bilder utifrån en realtidvisualisering
av exempelvis åkarens färd i spåret.
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A Lifetime Experience
Falun2015 skulle bli ett VM där skidåkningen och tävlingarna var i fokus,
men där upplevelserna utanför sporten
skulle få ta minst lika mycket plats.
Falun2015 skulle bli ett minne bortom
skidåkningen, ett minne för livet.
Därför lades mycket tid på planering av
festivalområdet runt tävlingsarenan och
i Falu centrum. Medal Plaza med en
stor scen och storbildsskärm byggdes
på Stora Torget i Falun, snyggt omgiv-
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na av Kristine kyrka och Stadshuset.
Som mest hade vi över 17 000 i publiken under prisceremonierna. Totalt räknar vi på över 70 000 besökare på Stora
Torget i samband med prisutdelningarna. Saluhallen med Taste of Dalarna
sattes upp, här kunder besökare prova
på mat från Dalarna och inspireras av
spännande smaker.
Två Festivaltält byggdes – ett vid
tävlingsarenan och ett mitt emot Medal
Plaza. Här kunde besökare köpa mat

och dryck, lyssna på livemusik och se
skidlopp på storbild. Fira framgångar
tillsammans långt in på natten.
Efter VM-avenyn utspelade sig olika
aktiviteter och i centrum svämmade
gatorna över av olika kulturaktiviteter. I
Beyond Skiing EXPO huserade utställare från Beyond Skiing Foundation och
i Innovationspaviljonen kunde man ta
del av inspirerade kunskap från sju av
Sveriges största bolag. Stora resurser
lades på att skapa en inspirerade och

underhållande atmosfär. Ett utbyte
mellan privatpersoner och företag.
Falun2015 blev ett VM med stora
svenska framgångar. Ett VM för deltagare, besökare, TV-tittare, sponsorer,
samarbetspartners och VIP-gäster. Ett
VM som bjöd på massor av upplevelser,
där ingen dag var den andra lik och
alla dagar var en folkfest. Det blev ett
VM som kommer att leva kvar i minnet
för dem som på ett eller annat sätt
berördes.

A Catalyst for Business
Vid vår kundundersökning B2B framkom följande resultat:
VIP Gold och VIP Beyond Skiing-
restaurangerna
91 % upplevde att maten var mycket
bra och bra. 86 % upplevde att personalen var mycket bra och bra.
95 % hade en totalupplevelse som var
mycket bra och bra.
VIP on Track
Samtliga matgäster 100 % uppgav att
maten var mycket bra och bra. 84 %
upplevde personalen som mycket bra
och bra och 100 % uppgav totalupplevelsen som mycket bra och bra.

VIP-restaurang
Skid-VM:s VIP-gäster hade sina bord
och sina kulinariska upplevelser på andra våningen i Festivalpaviljongen. De
möttes i dörren av värdar och värdinnor
som visade dem till sina bord. Maten
de avnjöt var tillagad med klassiska
råvaror från bygden. När tävlingarna
startade hade dessa gäster direktaccess
till VIP-läktaren med fantastisk överblick
över upploppet och arenan.
B2B-gästerna fördelade sig i följande
grupper:
– VIP Gold – 7 300
– VIP BSF – 2 580
– VIP on Track – 2 050
– Andra – 2 300
– SSF – 2 730
Totalt såldes 17 000 VIP-biljetter, varav
ca 3 000 ligger i avtalen med FIS och
EBU.

Falun2015 var även välbesökt av Deras Majestäter Konungen och Drottningen

Vår kundundersökning visade att 27 %
av våra B2B-kunder besökte utställningen och 76 % upplevde utställningen som mycket bra och bra. I övrigt
framkom att:
98 % hade en totalupplevelse av entréområdet och entrén som mycket bra
och bra.
Vid vår B2B kundundersökning uppgav
98,5 % att deras totalupplevelse av Falun2015 var mycket bra och bra. 85 %
uppgav att totalupplevelsen stämmer
väl överens med ”beyond all expectations”.

Marcus Wallenberg, Ordförande i LOC Advisory
Board Falun2015 inleder CEO Summit.

Falun2015
CEO SUMMIT

2015.02.27
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hade ej exponering i TV. Deras engagemang byggde på aktiviteter B2B, B2C
och mot anställda.

nerande seminarieupplevelse. 160
representanter från svenskt näringsliv, myndigheter och organisationer
samlades för samtal kring innovation,
samverkan och hållbarhet för att dela
och ta del av varandras erfarenheter
och utmaningar. Att lyckas samla så
många ur näringslivets toppskikt visar
hur stark idrotten är som katalysator. Ett
världsmästerskap på skidor i de nordiska grenarna är en del av folksjälen och
berör de flesta. Under avslappnade
former fick deltagarna möjlighet att
besöka utställningen ”In innovation we
trust” i innovationspaviljongen.

Dalarna” visades en stor bredd av vad
länet har att erbjuda.

Program

A catalyst for business
Falun2015 skulle bli ett VM även för
företagen. Därför lades mycket arbete
på att skapa positiva mötesplatser. Tre
olika VIP-paket utformades, VIP-avdelning, VIP-läktare och ett konferenscentrum byggdes. Vi anordnade B2B-aktiviteter och höll seminarier i ämnen
som Sport & Företag och Hållbarhet.
Medlemsföretagen i Beyond Skiing
Foundation visade upp sina verksamheter i Beyond Skiing EXPO. Denna utställning blev ett uppskattat besöksmål
för besökare.
Arbetet tillsammans med företagen
gav inte bara sponsoravtal, försäljning
av biljetter och VIP-biljetter. Det ställde
också höga krav på förmågan att arrangera professionella konferenser och
seminarier i direkt anslutning till kund
arrangemang. Det ställde även krav på
förmågan att skapa professionella förutsättningar för aktiviteter – både B2B
och B2C. Vi arbetade även aktivt med
att skapa möjligheter för företagen att
vara aktiva mot sina anställda.
Huvuddelen av de aktiva företagen

Innovationspaviljonen och utställningen ”Innovation we trust”
Innovation i form av material och träningsmetoder är en självklar del
av skidsporten. Skid-VM i Falun bjöd
besökaren även på andra innovationer.
De sju svenska storbolagen ABB, Atlas
Copco, Electrolux, LKAB, SAAB, SSAB
samt Stora Enso visade upp det mesta
av det nyaste och bästa under parollen:
”In innovation we trust”.
Ett syfte med satsningen var att möta
framtidens medarbetare, ungdomarna.
Att visa hur innovation och förändringsvilja är centrala framgångsfaktorer för
bolagen. Samarbetet handlade också
om det hållbarhetstänk som måste till
om vi ska bevara vår planet för framtida
generationer. Därför lades stor vikt vid
att berätta hur bolagen arbetar med
hållbarhet i kombination med innovation.

Beyond Skiiing EXPO och
House of Dalarna
Det fanns mycket att uppleva på
Lugnet vid sidan av tävlingarna. Två av
företags-arenorna var Beyond Skiing
EXPO och House of Dalarna. Beyond
Skiing EXPO var en konsumentmässa
med ett stort antal företag från regionen, hela 1 500 kvadratmeter stor.
Bland attraktionerna fanns täljare och
målare från dalahästtillverkare i Nusnäs.
Olika företagsmontrar och flera tävlingsmöjligheter, exempelvis i form av
fotbollsstraffar och stakmaskin.
House of Dalarna var en gemensam
monter för Dalarnas samtliga 15 kommuner samt Landstinget Dalarna. Med
konceptet ”Välkommen hem till oss i

» I N I N N O VAT I O N W E T R U S T«

Programme CEO Summit

Vid vår kundundersökning B2B uppgav
31 % av våra B2B-gäster (ca 5 270 av
17 000) att de besökte Innovationspaviljongen, varav 88 % ansåg att utställningen var mycket bra och bra.
CEO Summit
Med en av årets mest imponerande
gästlistor, var CEO Summit en impo-

»In Innovation We Trust«

Friday 27 February, 2015
Moderator Nik Gowing, Presenter BBC
From 07.30 Registration; coffee & refreshments
08.30 Welcome
Marcus Wallenberg, Chairman of the Falun2015 Advisory Board
08.35 Innovation at Stora Enso
Karl-Henrik Sundström, CEO
08.45 Data Center, CO2 Efficient IT for the Future
Falu Energi & Vatten
08.50 The Swedish Collaboration and Innovation Model
ABB, Atlas Copco, Electrolux, LKAB, SAAB, SSAB, TeliaSonera, Vattenfall
(3 cases x 10 min presentation + 10 min Q&A each)
10.00 Break
10.30 Take away/Ice breaker; round table talks
10.40 Beyond Falun 2015
Ericsson Live Arena
Hans Vestberg, CEO
10.55 Sponsorship Structure and Beyond Skiing
Sven von Holst, CEO Skid-VM I Falun 2015
11.00 The Business Legacy of Sports Events
Lord Coe
11.30 Conclusion

12.00 Lunch
The lunch is served at the VIP second floor of the Festival Pavillion.
You will enjoy a fantastic VIP lunch buffet, with locally produced taste
sensations from Dalarna. Among other treats, smoked perch from
nearby lakes, acidified potato crème from Dala-Järna with trout roe from
Älvdalen, raindeer flank from Idre, a selection of cheese from Hansjö and
a cloudberry cheescake from Boda.
The VIP section has direct asccess to the VIP grandstand, and is
ideally located just a few strides from the Innovation Pavillion.
13.30 Relay 4x10 km, Men
There has been many memorable realys through the years, will it be a
new historical race at Falun2015? With a perfect view of the horseshoe
difficulty and the relay handover we enter the VIP grandstand to watch
one of the Falun2015 highlights.
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An Opportunity for the World
Utan snö – ingen skidåkning. Falun2015
skulle bli ett VM med tydligt miljöfokus.
Sverige är ett land i framkant när det
kommer till klimatsatsningar, men det
finns alltid mer att göra. Arbetet måste
intensifieras, fler satsningar måste göras. På individnivå, regional och global
nivå. Visionen var:

En förstudie kring hållbarhetsfrågor
genomfördes under hösten 2011. Då
identifierades transporter, energi, avfall
och folkhälsa som de områden som var
mest angelägna att arbeta vidare med.
Ett omfattande program utformades –
detta skulle bli det första klimatneutrala
världsmästerskapet i skidor.

– Skid-VM i Falun 2015 ska vara det
bästa VM i nordiska skidgrenar någonsin ur miljösynpunkt.
– Arenan på Lugnet ska vara fossil- och
utsläppsfri.

Fokus i miljöarbetet låg på
fyra olika områden

Därmed blev miljöarbetet en grundpelare för Falun2015. Hållbar utveckling
bygger på tre dimensioner: miljö,
samhälle och ekonomi. Evenemang
som VM har stora effekter inom alla tre
områdena. Miljöaspekten innebar exempelvis att minimera negativa effekter
på miljön i samband med VM-arbetet.
Få anläggningar har samma förutsättningar som Lugnet i Falun. Korta
avstånd mellan arenorna minskade
behovet av transporter. De korta
avstånden bidrog också till att hålla
ihop evenemanget på ett bra sätt.
Den el och fjärrvärme som användes
på anläggningen kom från förnybara
energikällor som biobränsle, vind och
vatten. De goda förutsättningarna skulle utnyttjas och blev utgångspunkten i
miljöplanen.

Recycling numbers
Organic waste
Combustible waste
Metal
Glass
Plastic

Transporter
Gratisskjuts med elbussar mellan Falu
centrum och tävlingsarenan. Användning av miljövänliga fordon på tävlingsarenan.
Energi
Uppvärmning med fjärrvärme, el från
biobränsle, vatten- eller vindkraft.
Avfall
Sopsortering och återvinning – hela 130
återvinningsstationer på Lugnet och i
centrum, 500 papperskorgar inomhus.
Fokus på enkla symboler och färger
med upplysningar om olika avfallsfraktioner.

I övrigt gjordes följande prioriterade insatser:
Miljökrav i alla upphandlingar och en
webbaserad hållbarhetsutbildning till
alla volontärer och alla i organisationen. Mästerskapet diplomerades som
Miljömärkt Event genom stiftelsen Håll
Sverige Rent. Partnersamverkan för användning av miljövänliga produkter och
tjänster. "HÅLLBART EVENT" täckte
hela planeringsprocessen och krävde
att alla anställda, leverantörer och partners skulle utföra sitt arbete strukturerat
och med fokus på hållbarhet.
Skid-VM i Falun 2015 blev det mest
miljövänliga skid-VM som någonsin har
arrangerats. Under VM-veckorna sparades 460 ton CO2 genom att de flesta
tillfälliga byggnader värmdes upp med
fjärrvärme. Falun2015 blev ISO-certifierat som en hållbar VM händelse, ISO
20212. Det lokala energibolaget Falu
Energi & Vatten klimatkompenserade
också genom EU Emissions Trading
System. Falun2015 – ett helt klimatneutralt arrangemang.

Folkhälsa
Stora satsningar på kulturupplevelser,
aktiviteter för unga och integration.
Lokalproducerad mat genom Taste of
Dalarna.

Volume (kg)
11 100
83 160
180
3 600
250

Share %
10
78
0,2
3,4
0,2

Det mest hållbara
och miljövänliga
skid-VM någonsin
– ISO -CE RTI FIER AT
– MIL JÖM ÄRK T
LT
– KLI MAT NEU TRA

Total

18

106 450

100

A Younger and Wider Audience
Falun2015 skulle bli ett VM för alla. För
barnen, för de vuxna, för skidälskarna,
för dem som älskar snö, för dem som
inte älskar snö och för övriga. Det skulle
bli ett interaktivt VM. Ett mångsidigt
VM. Kort sagt ett VM som aldrig skådats tidigare.
I kombinationen av informationsteknologi, apparna Falun2015 Live
Arena och Falun2015 Live Results och
live-data-streams blev tävlingsarenan
en arena där passiva åskådare blev
aktiva besökare.
Musikälskare, dansare, konstnärer
och kulturintresserade. Gourmeter
och flanörer – det fanns något för alla.
Folkfesten började kanske uppe på tävlingsarenan, men förlorade varken fart
eller energi när man tog sig ner till stan.
Stora satsningar genomfördes runt
tävlingsarenan och nere i Falu centrum.
Två festivaltält med mat och dryck,
afterski och förstklassig underhållning.
Utställare och spännande upplevelser
på VM Avenyn, gångstråket vid Lugnet.
Nere i centrala Falun fanns Marknadsgatan med utställare och massor
av spännande mat. I Saluhallen fanns
lokal mat under Taste of Dalarna. Årtiondets kulturprogram Culture of Dalarna utspelade sig i centrala Falun: Walk
of Art, Youth Park, isskulpturer, Art Park,
Boutique & Gallery Street m.m. Medal
Plaza på Stora Torget, med underhållning och storslagna medaljceremonier.
Hela Falun engagerades. Det fanns
ingen som inte på ett eller annat sätt
berördes av stämningen i folkvimlet.

Bringing Children to the Snow
Falun2015 skulle bli ett VM som stimulerade barn att börja åka skidor. Sporten
skulle få ett uppsving. Det skulle dessutom finnas aktiviteter för alla åldrar.
Därför var det viktigt att det fanns evenemang även för barn och ungdomar i
samband med VM. Flertalet satsningar
gjordes för att berika barns och ungdomars upplevelse av Falun2015.
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Generell Information
Sjukvård

BUBOLAND
På tävlingsarenan låg Buboland, ett
område utformat för att förhöja barnens
upplevelse på skid-VM. I barnområdet
kunde man bland annat träffa Bubo,
bli ansiktsmålad, hänga i en lugn hörna
med sagor, teckningar och pyssel och
åka pulka och testa backhoppning.
YOUTH PARK
Youth Park – ett aktivitetscentrum för
barn och ungdomar. Klättervägg, utomhusbio, modevisning, replokal för unga
musiker, konstprojekt och mycket mer.
Prova-på-aktiviteter och uppvisningar –
allt helt kostnadsfritt.

SKOLSTAFETT I VM-SPÅREN
Mitt under VM utmanade 40 skollag
varandra i en skolstafett. Skolorna
tävlade i mixlag i hög- stadie- eller i
gymnasieklass, från samma klass eller
olika årskurser. Skolstafetten avgjordes
i VM-spåren den 23 februari, mitt under
VM.
KOMPISLOPPET
Ett lopp för barn eller ungdomar med
utländsk bakgrund tillsammans med en
svensk kompis. Två och två skulle de
åka så många varv på 600 meter som
möjligt under 30 minuter. Kompisloppet var en viktig del av VM:s integrationssatsning.

Organisationen av medicinska tjänster
under VM reglerades av:
1. FIS medicinska guide – vilken beskriver FIS krav på LOC under tävlingarna.
2. MSB Säkerhetsguide för Evenemang
– med rekommendationer rörande
stora händelser.
3. Dokumenterad erfarenhet från tidigare arrangörer av VM och andra stora
evenemang.
Local Organising Comittee bestod av
fyra huvudenheter
1. Cross Country service – medicinsk
beredskap och service under tävlingar.
2. Skijumping service/Outrun
3. Skijumping – sjukvård vid tävlingar.
4. Gästservice – medicinsk beredskap
och service för åskådare.
Landstinget Dalarna stöttade LOC med
en prehospital sjukvårdsledning. Samverkan skedde även med den operativa
ledningen av akuttransporter. Utöver
detta fanns vårdcentralen för besökare.
Akutsjukhus (Falu Lasarett) fanns mindre
än 5 minuter från arenan.
Eftersom arenan var sammanhållen
och alla aktiviteter var belägna på
samma ställe, hade vi stora fördelar
när vi planerade effektivt medicinskt
stöd för eventuella händelser. En av de
största utmaningarna var att hantera
efterfrågan på medicinsk vård inom en
rimlig tidsram. Därför fanns ett Medical
Centre och ett 15-tal Förstahjälpen
patruller på arenan.
Tack vare god planering och ett
omfattade arbete kunde Falun2015
erbjuda en mycket bra sjukvårdsorganisation under mästerskapet.

Teknik
Ett stort arbete gjordes i samverkan
med Falu Energi & Vatten som var
huvudsaklig leverantör av El, V/A och
telekommunikation. Ett utvecklat samarbetet skedde även med Telia.
Redundant matning byggdes upp till

Lugnet. Fler än 300 tillfälliga el-installationer, 60 km tillfälliga elkablar och 550
elskåp installerades. Man ordnade även
en stor backup gentemot media. Maxi
malt togs det ut 5MW under evenemanget och den totala elkonsumtionen
var 478 396 kWh.
På vatten och avloppssidan byggdes
tillfälliga förstärkningar på Lugnet. De
fungerade utmärkt på trots den stora
belastningen.
På Telecom-sidan byggde Falu Energi
& Vatten upp infrastruktur med fiber
och WiFi och mer än 10 km fiberoptik
till 116 olika kamerapositioner. Totalt
fanns 200 WiFi-stationer med kapacitet
för minst 20 000 användare på Lugnet
och kring Medal Plaza.
Telia byggde vidare på systemet
och utvecklade sina tjänster, Internet
Service Provider och WiFi-tjänster.
Falun2015 erbjöd Free WiFi på hela
området under evenemanget – något
som var väldigt uppskattat.
Vid vår kundundersökning B2C uppgav 34,84 % att de använde Telia WiFi
(98 000 personer), varav 53 % upplevde användandet som mycket bra och
bra. 56,6 % upplevde nyttan de haft
med Telia WiFi var mycket bra och bra.
55,4 % angav att totalupplevelsen av
Telia WiFi var mycket bra och bra.
Vid vår kundundersökning B2B uppgav
41 % att de nyttjade Telia WiFi under
sitt besök, 74 % upplevde användandet
som mycket bra och bra.

Ackreditering
Falun2015 använde ackrediteringssystemet Plaras, med fotoackreditering på 16
områden enligt FIS regler. En serviceenhet fanns i Lugnetskolan, centralt placerat vid Volontärscenter. Totalt utfördes
6 404 ackrediteringar under VM:
Studiegrupper
Falun2015 tog emot 26 studiegrupper
och totalt 303 personer från Lahti 2017,
Seefeldt 2019, Peyong Chang 2018,
Åre 2019, Östersunde 2019, Trondheim
2021, Beijing 2022 och World Cup-
organisatörer.

Det genomfördes dagligen guidade
turer på:
– Cross Country Arena
– Race office, time keeping, athletes
village and mixed zone
– Jumping Arena
– Hills, athletes village, judge tower,
mountain railway, mixed zone
– Lugnet Arena
– Media Centre, Lugnet school with
accreditation-, transport- and volunteer Centre
– City Arena
– Medal Plaza, Ceremonies, Taste
of Dalarna, Culture of Dalarna,
WSC-avenue

Volontärer
Falun2015 rekryterade 1 600 volontärer.
47 % procent kvinnor och 53 % män.
Medelåldern var 47 år. 8 % procent av
de frivilliga kom från Österrike, Kanada,
Danmark, Estland, Finland, Frankrike,
Luxemburg, Norge, Polen, Ryssland,
Schweiz, Spanien, Tjeckien, USA.
60 % av volontärerna arbetade 2
veckor.
Totalt fördelades volontärerna på 46
olika områden:
Visionen om ett VM ”Beyond all
expectations” och ledorden, välkomnande, innovativt, professionellt, entusiastiskt var viktiga i alla rekryteringar,
utbildningar och arbete med volontärer.
För gruppledare fanns en interaktiv utbildning kompletterad med
områdesspecifik utbildning. För alla

volontärer producerades en interaktiv
webbutbildning i gästfrihet och viktig
allmän information om organisationen,
arenan och sporten. Volontärerna fick
även utbildning från lagledarna. Det
var mycket viktigt att ge de frivilliga rätt
verktyg och glädje för sitt arbete. De
skulle också uppleva känslan av ledorden. De skulle känna sig välkomnade,
professionella, innovativa och entusiastiska. 88 % av alla frivilliga genomförde
utbildningen.
För att ge volontärerna rätt förutsättningar för sitt arbete tog vi fram ett
informationspaket i två delar:
– Tryckt material – en särskild guide för
lagledarna och en volontärguide.
– Digitalt material – en egen VM-sida
(min VM-plats) med lösenord. På
denna sajt de kunde hitta all viktig
information.
Vi använde även textmeddelanden,
e-post och falun2015.com, Falun2015
Live Arena och Falun2015 Live Results
för att sprida och ta del av information.
Lugnetskolan var centrum för volontärer, ackreditering, studiecirklar, transport och attaché. Man hade boende för
130 volontärer här.
Klädpaketet för volontärer innefattade jacka, byxor, tröja, mössa, keps eller
pannband, handskar, buff och ryggsäck. Varje volontär fick en mer allmän
certifiering och om behov fanns ett mer
detaljerat certifikat.
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Media

Media Service and Operations
De flesta som upplever ett VM gör
det genom någon form av media – TV,
radio, tidningar eller internet. Medias
betydelse för att sprida bilden av Falun2015 var därmed vital.
På plats i Falun fanns TV-rättighetsinnehavare från 13 olika länder och radio-rättighetsinnehavare från 9 länder.
Totalt 1 250 ackrediterad media fanns
på plats under mästerskapet.
En snabb utveckling har skett gällande internetjournalistik under de senaste
åren, både genom bloggar och webbTV. Dessa medier fanns knappt närvarande under Oslo-VM och under VM i
Val di Fiemme. I linje med “beyond all
expectations” och det digitala fokus
som fanns under Falun2015 var detta
ett prioriterat område och flertalet
ackrediterad internetmedia fanns på
plats. De fick möjlighet att via sin rättighetsinnehavare köpa en sublicens. Man
testade för första gången ett upplägg i
Mixed Zone med speciellt utrymme för
dessa journalister. Detta beslut fattades
i samverkan mellan EBU, FIS, HB och
LOC. Ett försök som föll väl ut och som
troligen kommer att permanentas vid
framtida stora mästerskap.
Main Media Center – MMC – på
Lugnet
Mediacenter fanns på tävlingsarenan på
Lugnet. Att kunna ha allt under ett och
samma tak med närhet till arenan var
väldigt uppskattat. På en yta om 6 500
kvm fanns Front Desk, Presscenter, International Broadcast Centre, TV-Compound, Mediarestaurang, Medialounge
och centrum för presskonferenser. Här
fanns också 5 specialkonstruerade studios för TV. På plats fanns ORF (österrikisk TV), NRK (Norge), SVT, TVP (Polen)
och ARD/ZDF (Tyskland).
MMC hade öppet varje dag kl.
08.00–23.00. I Presscentrum kunde
media nyttja 330 arbetsplatser, free
WiFi, print- och foto-service för skrivande journalister, fotografer och webb.
Här fanns även kommentatorshytter för
backe och längd på strategiskt placerade positioner, vid målområdet för längd
(30 st) och på bergväggen för backe (23
st).
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International Broadcast Centre och
TV-Compound
Falun2015 gästades av ett stort antal
produktionsbolag från hela världen. I
IBC byggde vi upp varje bolags eget
kontorslandskap med allt ifrån kontor
och mötesytor till redigeringsrum. Varje
kontor möblerades och efter VM skänktes dessa till skolor i Falu Kommun. I
anslutning till IBC fanns TV-Compound
där TV-bolagen hade sin tekniska
utrustning och sina fordon såsom
OB-bussar och satellitfordon.
Mixed Zone
Den mixade zonen är området vid
målet där media och atleter möts direkt
efter tävlingarna. Det är ett av medias
viktigaste arbetsområden eftersom det
är här atleterna har direkta konversationer med media. Det fanns tre mixade
zoner vid VM i Falun. En för längd,
en för backe och en på Medal Plaza.
De byggdes inte på snö, utan på bar
backe. Något som uppskattades av
både journalister och atleter.
Medal Plaza
Media bevakade självklart även prisceremonierna nere på Medal Plaza på
Stora Torget i centrala Falun. Här fanns
ett antal arbetsplatser för journalister
och fotografer. Två TV-studios byggdes
för SVT och NRK. De hade en gemensam del i mitten, kallad ”Gränslandet”.
Detta inslag var något nytt för ett
mästerskap och blev ett mycket positivt
inslag både för publiken på plats, för
de aktiva och för TV-tittarna. Det fanns
även en mixad zone för intervjuer
med medaljörerna. Mediacentrer vid
Medal Plaza hade endast öppet under
kvällarna.

slappnad atmosfär där de fick möjlighet
att ta igen sig. Där fanns bland annat
flipperspel, biljardbord, pingsibord
och TV. De fick även möjlighet att boka
massage i och med ett samarbete med
en gymnasieskola i Falun. All media fick
även möjlighet att nyttja gym, simhall
och relax gratis.
Medierestaurangen som fanns
i Sportcentret fick mycket positiv
respons. Här serverades hela 5 580
luncher and 962 middagar under VM.

Lägenheterna inreddes av IKEA och
hyrdes ut till media. Gästerna på Camp
Brigaden var mycket nöjda med sitt
boende under VM.

Accomodation and Hospitality

Logi skidklubbar
Eftersom Falun2015 skulle locka fler
ungdomar till skidsporten var det
viktigt att unga skidåkare och deras
klubbar kunde uppleva VM på plats. Till
dem anordnades boende på en skola
med gångavstånd till arenan. De hade
med sig egna madrasser och sovsäckar.
Hela 84 nätter bokades av skidklubbar.
De gavs också möjlighet att köpa både
frukost och middag.

Turistbyrån Visit Södra Dalarna fick rollen att koordinera logiarbetet inför och
under VM. De har stor erfarenhet av att
arrangera event och har goda relationer
med hotell och andra boendealternativ.
Arbetet inleddes tre år innan mästerskapets genomförande.
Man bokade hotell redan innan det
blev klart att Falun skulle få arrangera
VM 2015, för att vara på den säkra
sidan. Eftersom Falun är en relativt liten
stad nyttjades varje hotell, B&B och
hostel för gästerna.
Logi FIS
– 3 hotell i Falun
– 6 B&B/hostels i Falun
– 2 campingar med stugor i Falun
– 1 hotell i Borlänge
– Privata hus och lägenheter i Falun
– FIS-hotell i centrala Falun
Logi media
– 7 hotell i Borlänge
– Camp Brigaden i Falun
– Privata hus in Falun

TV-support
TV-support stod för praktisk hjälp till
TV-bolagen. Man bistod med allt ifrån
byggnationer av kameraplattformar till
kabeldragningar och andra praktiska
uppgifter.

Privata uthyrare
Intresset för att hyra ut sin bostad
under VM var stort i och omkring Falun.
Media, Team, grupper och företag
valde att hyra sitt boende av privata
uthyrare. Dessa bokningar genomfördes på visitdalarna.se. Dessa lösningar
gjorde att många gäster kunde bo nära
tävlingsarenan och stan.

Medialoungen och Mediarestaurangen
Loungen och restauranger var två uppskattade satsningar för media på plats i
Falun. I Medialoungen skapades en av-

Camp Brigaden
Camp Brigaden var ett samarbete
mellan Falun2015 och Kopparstaden.
Man byggde hela 89 nya lägenheter
med gångavstånd till arenan på Lugnet.

Logi artister
Ett privat hus i centrala Falun hyrdes av
organisationen till artisterna som uppträdde på afterskin. Här fanns personal
som gav gästerna hotellservice med
både frukost och middag under deras
vistelse.

Lugnet Camping
Tillsammans med Lugnet Camping
drevs en stor campingverksamhet på
Lugnet. Totalt 250 tält/husbilar/husvagnar för 2 000 personer sattes upp på
tre olika campingplatser (Kastplanen 60
tält, Fridrottsplanen 80 husbilar/husvagnar, Åsbobacksområdet 110 tält). Dessa
placerades centralt. Camp Norway och
camping för husbilar och husvagnar låg
strategiskt placerade utmed VM-avenyn
och blev på detta sätt ett bra inslag i
bilden av Falun2015.

Transporter
Transport innefattar transport och trafik
för ackrediterade grupper, idrottare,
lag, FIS, VIP, sponsorer, media och besökare. Även parkeringsplatser för bilar
och bussar.
Transportcentrum servade organisationen dagligen mellan kl. 06.00 och
23.00. Man tog emot transportordrar
via post och telefon och beställde bilar,
minibussar och bussar.
Falun2015 hade 35 bilar från Audi
och 55 minibussar från Volkswagen,
samt speciella Audibilar för prisceremonierna. Tillsammans avverkade bilar och
minibussar 235 000 km under VM. 30
stora bussar transporterade journalister,
team, VIP-gäster och besökare mellan
Falu centrum och Lugnet. De stora bussarna körde 80 000 km under mästerskapet. Tre av bussarna hade elektriska
motorer – ett test med mycket goda
resultat.
För ackrediterade transporter från
flygplatserna fanns mötesplatsen på Arlanda flygplats. Här fick gästerna hjälp
att ta sig till bilar eller bussar. Det var en
tjänst för landslagen och för medlemmar av FIS och VIP. För FIS-medlemmar
fanns en speciell grupp av förare och
bilar vid Hotel Bergmästaren i Falun.
Transporter anordnades för de aktiva
mellan boende och arena vid träning,
tävling och priseceremonierna på
Medal Plaza i Falu centrum. Transporter
anordnades även för medierepresentanter, som bodde i Borlänge, samt för
sponsorerna som bodde i Tällberg.

Allmän trafik, kollektivtrafik och
taxi
VM-bussarna anordnades i samarbete
med SAMBUS. Dalatrafik skjutsade
besökare till och från Falun. Alla besökare med ackreditering hade fri resa i
kollektivtrafiken i Dalarna.
I samarbetet med Tåg i Bergslagen
och Tågkompaniet fanns en speciell
dagbiljett för 250 kronor, och ökad kapacitet i systemet. SJ, arbetade också
med ökad kapacitet mellan Stockholm
och Falun.
Samverkan skedde även med Taxibolag. Sverigetaxi AB hade bilar och
minibussar för transporter i regionen,
även för funktionshindrade.
Planering av trafiken på vägarna i
området kring Falun gjordes tillsammans Falun kommun och Trafikverket.
Parkeringsplatser med gångavstånd
till tävlingsplatsen iordningställdes för
ca 11 000 bilar. Målet var att 60 % av
besökarna skulle komma till tävlingen
på andra sätt än med bil. Exempelvis
promenader, på cykel eller med kollektivtrafik. Resultatet blev att 46 % tog
sig till Falun med bil och 54 % på annat
sätt än med bil.

Säkerhet
Säkerhetsplaneringen började tidigt
och var en stor del i det lyckade resultatet av mästerskapet. Tillsammans
med alla inblandade intressenter (polis,
brandkår, Landsting, Falu kommun
m.fl.) började vi med en gemensam
riskanalys. Åtgärder för att minimera

dessa risker planerades tillsammans.
Man byggde ett Venue Operation
Centre där vi hade styrning av och kontroll över området. Under mästerskapet
styrde VM-organisationen ett Venue
Operation Centre (VOC) som var i drift
dygnet runt under mästerskapet. Bemanningen av VOC bestod av VM-organisationens säkerhetsavdelning,
polis, brandkår, sjukvård, Trafikverket
och SOS Alarm. För att stödja säkerhetsarbetet levererade SAAB Security
ett Event Management System inom sin
sponsring av eventet.
Polisen säkerställde lag och ordning

på arenorna. De genomförde också
trafikkontroller. Man samarbetade med
svenska Säkerhetspolisen inom anti
terror och personligt skydd av VIP:s.
Professionella säkerhetsvakter bevakade tekniska installationer (såsom
IBC och andra kritiska eller värdefulla
funktioner).
Arbetet kompletterades med en
frivilligförening på området. Deras uppgift var att observera och rapportera
alla händelser. De fick dock inte ingripa.
Det omfattande arbetet gjorde att
säkerheten fungerade mycket bra under evenemanget.

