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Motion till Centerpartiets i Faluns kretsårsstämma 2018 

 

 

 

Skid-VM 2025 
 

Skid-VM har arrangerats i Falun 1954, 1974, 1993 och 2015. Svenska skidspelen med status som 

världscupstävling arrangeras årligen. Faluns goda rykte som arrangörsort bidrar till att göra 

kommunen känd som en aktivitetskommun långt utanför de inbitna skidentusiasternas kretsar. 

 

Nationalarenan på Lugnet, med de två hoppbackarna som ikoniska landmärken, byggdes inför 

skid-VM 1974. Efter VM 1993 förföll hoppbackarna och inför skid-VM 2015 krävdes mycket 

omfattande reparationer och ombyggnader. En anledning var bristande underhåll som innebar att 

allt från läktare till teknik och konstruktion behövde göras om från grunden. En annan var att 

sedan V-stilen slog igenom så flyger hopparna längre än tidigare och det var nödvändigt att bygga 

om backarnas profil så att hopparna skulle landa säkert. 

 

Efter VM 2015 fördes en intensiv debatt i media om huruvida investeringarna på totalt uppemot 

175 miljoner kronor kunde försvaras. Om det skulle röra sig om en engångskostnad för ett enda 

evenemang, skid-VM 2015, så skulle det utan tvekan vara helt orimligt. 

 

Det bästa sättet att få valuta för de pengar som satsades är att se till att anläggningen används så 

mycket som möjligt. 

 

Våren 2016 presenterades en utredning för kommunstyrelsen som pekar på att 

investeringsbehoven är inga eller obetydliga om Falun ansöker om att arrangera ett nytt skid-VM 

inom den närmaste tioårsperioden. 

 

Det skulle vara ett oförsvarligt resursslöseri att inte försöka få ut största möjliga nytta av de 

investeringar som har gjorts. Centerpartiet bör därför vara pådrivande i frågan om att Falu 

kommun ska ansöka om att arrangera ett nytt skid-VM så snart som möjligt. En ansökan om att 

arrangera VM 2025 måste lämnas in i juni 2019. Arbetet med att förbereda ansökan bör i så fall 

påbörjas under våren 2018. 

 

Jag yrkar därför på att Centerpartiet verkar för: 

 

- Att Falu kommun inleder arbetet med en ny VM-ansökan med målet att arrangera skid-VM 

2025, så att de investeringar som gjorts i Lugnetanläggningen tas till vara. 

 

Joakim Storck 

 


