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SpareBank 1 SMN var hovedsponsor for 
VM 1997.  Vi var aktiv fra søkertidspunkt til 
arrangementsgjennomføring. Benyttet arrangementet 
som kick-off for SpareBank 1-alliansen. 
SpareBank 1 er i dag Norges nest største finansgruppering. 
Vi startet i 1997. 



1997 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://blogg.tv2.no/kjetilloset/2013/02/04/mannefall-arbeiderpartiet/&ei=4DDsVM3jMcm7ygObx4LYCw&bvm=bv.86475890,d.bGQ&psig=AFQjCNEoFnbqjjpY3_9x0qq7QQ_bNgM6Mw&ust=1424851544123018


4 



5 

Reisen frem til VM 2021 og ikke minst selve mesterskapet ble en 
fantastisk opptur for Trondheim og hele regionen, som det også var i 
1997. Vi ser tilbake på dette med stolthet og ydmykhet. Vi greide å 
skape folkefest. Vi greide å hente ut betydelige synergier for folkehelse, 
næringsutvikling og benyttet VM til å sette Trondheim endelig på kartet 
som Europas teknologihovedstad.  
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VM Ski Trondheim 

Superfinale CL 

Håndball EM 

Sammen får vi ting til å skje 

SpareBank 1 SMN 200 år 

Landsskytterstevnet Stjørdal 

Store idrettsarrangement er viktige 
milepæler for både næringsliv,  
fastboende, studenter og besøkende.  
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Forventinger til VM 

• Samlende for hele landsdelen - gir stolthet og selvtillit 

• Stort engasjement; fra barnehager, skoler og til næringslivet. Virker 
motiverende og skaper en utvikling i våre bedrifter vi ellers ikke ville hatt 

• Utvikle Granåsen - et kraftsentrum for bredde og toppidrett 

• Framtidsrettet - førende på teknologi. Trondheim er Teknologiens Davos. 
«Global North»* har samme år nådd sine mål og det er sterk 
internasjonal fokus på Trondheim som Europas teknologihovedstad med 
NTNU som topprangert universitet. 
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*Samarbeidsprosjekt SMN , NTNU og etter hvert Trondheim Kommune og flere sentrale næringsaktører 



Hvorfor SpareBank 1 SMN engasjerer seg 
 
• «Bedre form til VM 2021» har blitt en trøndersk bevegelse der bankens 

initiativ driver aktiviteter som fremmer folkehelse og næringsutvikling 

• Granåsen har blitt sentrum for utvikling av midtnorsk idrett 

• SpareBank 1 har forsterket sin posisjon som ledende finans- og 
forsikringsleverandør i regionen. Politikere og folk flest har pånytt 
forstått verdien av at hovedkontorer for sentrale bedrifter befinner seg 
her 
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Vi har en regional helseutfordring 



SMN Bedre form – vårt eget helseprosjekt. Som betydelig leverandør av 
personforsikring har vi også kommersiell interesse av helseutvikling 
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• Helsedagbok 
• Apps 
• Egen nettportal  
• Fellesaktiviteter både kunder og ansatte 
• Kostholdsveiledning 
 

Vi ønsker å bringe våre egne erfaringer siden 2006 
 ut til bedrifter og folk flest i regionen 



Et VM-engasjement vil inspirere og indirekte gi betydelige regionale 
helsegevinster. Våre egne erfaringer bekrefter at dette er fullt mulig 
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• Mål Bedre Form: 80 % deltakelse 

 

 

 

 

• I snitt trimmer hver enkelt ansatt 14,45 timer per måned 

• Historisk lavt sykefravær i 2014 med kun 3,2 prosent 

• Økt prestasjonsvilje 

• Bedre humør i hele organisasjonen 

• Bedre evne til å takle betydelig omstilling 

 

 

 



Vi tror bestemt det er fullt mulig å få til en regional 
bevegelse  frem mot 2021/23 



VM Trondheim 2023 
sammenfaller med SpareBank 1 

SMNs 200 års-jubileum 
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Vi heier på 2023 
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Sammen får vi ting til å skje 


