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- Samarbeid med VM-ledelsen

- Samarbeid med Nord-Trøndelag skikrets

- Innspill og spørsmål fra klubbene

Ski-VM 2025



• Eierskap VM 2025:

Norges Skiforbund 60 %

Sør-Trøndelag skikrets 30 %

Trondheim kommunen 10 %

• Skikretsens formelle påvirkning og styring går gjennom 

VM-styret.

• Overskudd fra VM 2025 fordeles iht. samarbeidsavtale 

mellom eierne.

• Skikretsen ønsker fremover å være et naturlig bindeledd 

mellom skimiljøet i Trøndelag og VM-selskapet.

Ski-VM 2025



• Skikretsen ble før sommeren enig med VM-organisasjonen om 

å strukturere samarbeidet – hvordan best samarbeide frem 

mot VM 2025.

• Skikretsen ble utfordret på å formulere de tre viktigste 

effektene som skikretsen ønsker å få ut av VM 2025. 

Disse er:

• Styrke rekruttering og begrense frafall

• Styrke og utvikle arrangementskompetanse i hele 

regionen, samt muliggjøre større arrangement i regionen

• Utvikle bredde- og rekrutteringsanlegg i regionen

Ski-VM 2025 –
samarbeid med VM-ledelsen



• Med utgangspunkt i ønskede effekter og hvordan best 

samarbeide frem mot VM 2025, har skikretsen invitert Nord-

Trøndelag skikrets inn i samarbeidet.

• NTS har vært positive og det er gjennomført ett møte til nå. 

Her ble skikretsenes ønskede effekter av VM 2025 diskutert, 

samt plan for videre oppfølging og samarbeid.

• Med de ønskede effekter som grunnlag lages det en modell for 

kommunikasjon, møter og samarbeid mellom VM-

organisasjonen og skikretsene.

• Neste møtepunkt i slutten av november.

Ski-VM 2025 –
samarbeid med Nord-Trøndelag



• Innspill til skikretsenes ønskede effekter 

av VM 2025

• Hva effekter ønsker klubbene å få ut av 

VM 2025?

• Hvordan ønsker klubbene å bidra i 

arrangementet VM 2025?

• Konkrete innspill fra klubbene ønskes til 

styret i skikretsen

Ski-VM 2025 –
innspill fra klubbene



• Merkevareprosjektet

• Kultur og verdiprosess

• Deltakelse Russland WC/VM

• Antidopingbestemmelser – krets og klubbenes 

rolle

Informasjon fra kretsledermøtet 

i skiforbundet



PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ


