
ankom Aure i går ettermiddag.
Han er på mange måter enig
medNorthug.

Støttes av Løfshus
– Jeg er forundret jeg også.

Selvsagt burde styrkeforholdet i
en ideell verden være lik hele
året. Så er det engang slik at
Petter er enestående på de aller
fleste fysiologiske områder. Det
er vanskelig å sammenligne
ham med alle de andre. Det blir
som å sammenligne epler og
pærer, sier Løfshus.
Han poengterer at det er flere

av de beste langrennsløperne
som ikke hevder seg i toppen i
konkurranser på sommeren.
– Har Northug et poeng. Burde

feil
Best når det gjelder:
Petter Northug var sjanseløs i
motbakkeløpet i Toppidrettsveka
i går. Det bryr han seg ikke
nevneverdig om. 29-åringen
trener for å være best på vinteren.
Her på toppen av Fonna i Aure.
Foto: HÅVARD H. JENSEN
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Inspirert av suksessen som
Falun hadde med sitt nærings-
livsnettverk «Beyond Skiing»,
er arbeidet med å få næring-
slivet i Trondheimsregionen til
å engasjere seg rundt ski-VM i
Granåsen godt i gang.
I Falun-VMvar 465 bedrifter

regionale samarbeidspartnere
på tre ulike nivå. Mesterskapet
kan vise til økonomisk suksess
med 42 millioner svenske
kroner i overskudd.
– Det er naturlig for oss å se

til Falun som har lyktes på
mange områder med sitt
næringslivsnettverk. Vi har av-
sluttet et forprosjekt nå i vår og
har foreslått for styringsgrup-
pa at vi skal ha en form for akti-
vitet i siste kvartal 2015, sier
prosjektleder Christian Hau-
gen. Han er næringsutvikler i
Næringsforeningen i Trond-
heimsregionen og var i Falun i
april for å lære av svenskens er-
faringer.

Ikke dårligere enn Falun
– Vi tror det vil være mange
positive effekter som byen, re-
gionen ognæringslivet kandra
ut av den oppmerksomheten
Trondheim får av ski-VM. Vi
kan fastslå at Trondheim er ve-
sentlig større enn Falun og at
vår region har like gode forut-
setninger som Falun har. Men
for å lykkes,er vi avhengig av at
vi treffer med konseptet, sier
Haugen.
Konseptet, som har fått nav-

net «Spor», er ikke ferdig teg-
net ennå.
– Vi har ikke mobilisert of-

fensivt i regionen så langt, og
videre organisering er ikke av-
klart. Først vil det bli aktuelt å
rekruttere interesserte fram
mot tildelingen av VM i juni
2016.Derettermå vi se på drift-
sfasen som avhenger av når
VM kommer til Trondheim.
Det skjer enten i 2021 eller
2023, men det kommer, sier
han.
– Hva vil et engasjement i

ski-VM gjennom«Spor» gi til-
bake til næringslivet?
– Det er ikke ett enkelt svar

på det. I Falun blir fellesskaps-
følelsen trukket fram, i tillegg
til at profilering er viktig for
mange. Mange bedrifter
brukte også Falun-VM som en
mulighet til personalutvikling.
Mye handler om verdier som
stolthet og tilhørighet, sier
Haugen.

Ikke tradisjonell sponsing
– Hva tror du mobiliseringen
rundt ski-VMog«Spor» vil be-
ty for eliteidretten i Trondheim
som i dag slitermed å få avtaler
med næringslivet?
– Jeg er ikke godt nok opp-

datert på den problemstillin-
gen, så det skal jeg ikke spekul-
ere i, men det er krevende å
være «nummer to»-klubb. Det
er ikke en ny problematikk.
Samtidig skal ikke «Spor»
drive med tradisjonell spons-

ing,men være et nettverk til for-
del formange, forklarer han.
Han er imidlertid klar på at

idretten er interessant for
næringslivet i regionen.
– Næringsforeningen mener

idretten skaper en flott arena
for byen og innbyggerne. Se
bare på hva VM i 1997 ga byen
av begeistring og ikkeminst en-
gasjementet rundt Rosenborg,
sierHaugen.

Vil ha diskusjoner
På et seminar i forbindelse med
Toppidrettsveka i Trondheim
lørdag, skal representanter fra
Falun2015 fortelle om erfarin-
gene de gjorde seg under vinte-
rens mesterskap. Eli Arnstad,
konsernbanksjef i Sparebank 1,
mener næringslivet er tjent
med å styrke samarbeidet på
tvers når verdier skal hentes ut
av idrettsarrangement i regio-
nen.
– Jeg er usikker på om vi tar

utmaksimal verdi slik det er nå.
Vi kan bli flinkere til å ta ut
ringvirkningene av idrettsar-
rangement i regionen, mener
hun.
– Vi må diskutere hvordan vi

er attraktiv som region.
Næringslivet må væremed som
heiagjeng for å bygge opp mer-
verdi, sier Arnstad og nevner
neste års supercup på Lerken-
dal, håndball-EM i 2020 som
eksempler på arenaer med
potensial.
– Hva vil et sterkt engasje-

ment fra næringslivet knyttet til
«Spor» og ski-VM bety for øko-

nomien til lokal toppidrett?
– Dette kan vi diskutere på en

slik arena som helgas seminar.
Vi må mobilisere bredt og se på
hvordan vi får verdikjedene til å
henge sammen. Petter Northug
er verdens beste på ski, men
han spiller fotball for Mosvika.
Vi må ha et bredt tilbud på akti-
viteten, det er vi avhengig av,
mener Eli Arnstad.
ANNE-MARIT DAHL 95198 713
anne-marit.dahl@adresseavisen.no

Trondheim vil lære
av Faluns VM-suksess
Mens trønderske elite-
klubber kjemper for å
unngå konkurs, jobber
næringslivet med
konseptet som skal bygge
entusiasme rundt VM på
ski Trondheim.

Suksess-mesterskap: VM i Falun ble en økonomisk suksess
for arrangøren. Nå vil næringslivet i Trondheim lære av svenskene.
Foto: RUNE PETTER NESS

BeyondSkiing
FoundationAB
GBle etablert i 2009 med mål om
å engasjere hele Dalarna i VM,
skape forutsetninger for samar-
beid og utvikling av regionen.
GSkal skape et nettverk og en
organisasjon som etter ski-VM
2015 skal styrke regionen innen
sport, fornøyelse, kultur og miljø.
GVM-prosjektet oppgir å ha 307,7
millioner svenske kroner i inntek-
ter og 265,7 millioner kroner i
kostnader.
GHadde 465 medlemmer etter
Falun-VM
GSkal jobbe videre for å gjøre
Falun som en del av svensk OL-
søknad i 2026. Søknaden må
leveres IOC i 2017.
GØnsker å søke om nytt ski-VM i
perioden 2025-2029
GVil støtte det svenske lang-
distanseskilaget Ski Team
Sweden XC

FAKTA

noen ha trent på en annen måte?
– Det har han sikkert. Det er

helt sikkert noen som kan jus-
tere treningen sin. Jeg vet hva
som gjøres på det absolutte
toppnivå. Der trenes det veldig
bra,mener Løfshus.
Han betegner Northugs tre-

ningsintelligens som vanvittig.
– Jeg sammenligner hammed

Thomas Alsgaard, Bjørn Dæhlie
og Frode Estil.Det er noe som er
medfødt.De kjenner veldig godt
på kroppen når nok er nok.
I dag fortsetter Toppidretts-

veka i Knyken i Orkdal. Der står
fellesstart på rulleski på pro-
grammet.
BIRGER LØFALDLI 918 67 345
birger.lofaldli@adresseavisen.no


