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Camp Finland i Hofors 2015

2015 avgörs Skid-VM i Falun. I Hofors 
välkomnas speciellt de finländska sup-
portrarna.
   - Vi har tecknat avtal med arrangören 
där Hofors kommun är selectedsupp-
lier för ”Camp Finland”, säger Tommy 
Nielsen, informationssamordnare i Ho-
fors kommun.

Välkomna till Hofors och Camp Finland! 
Hofors är huvudort för alla supportrar från 
vårt finska grannland vid Skid-VM 2015.
På bilden kommunalråd Marie-Louise 
Dangardt och kommunchef Ulf Strömstedt.

Organisationen bakom VM-arrangemanget går 
under namnet BeyondSkiing. Skid-VM 2015 i 
Falun ska, enligt organisationen, bli ett världs-
mästerskap med nya dimensioner – där de strä-
var efter att ta världen närmare skidsporten. 
Enligt BeyondSkiing ska Skid-VM Falun 2015 
engagera barn och ungdomar, kultur, närings-
liv, miljö och skidvänner.
   - Det här var ett koncept som avgjorde till 

Faluns fördel och som vi ser som positivt i Ho-
fors, en halvtimmes bilfärd österut från Falun.

En folkfest för alla
Hofors kommun kommer att marknadsföra sig 
till finländska supportrar med attraktiva paket-
lösningar; boende, resor, inträde och inte minst 
kringarrangemang. Skid-VM 2015 ska bli en 
folkfest i Hofors.

   - Falun har inte kapacitet för att husera alla 
supportrar till Skid-VM. Vi hörde att Rättvik 
var huvudort för de norska supportrarna. Där-
med kändes det helt naturligt att vi skulle ar-
rangera Camp Finland. I Hofors finns idag 
cirka 1500 personer med finsk härkomst. Ar-
betskraftsinvandringen har varit stor från vårt 
grannland i öster och i Hofors finns en aktiv 
finsk förening. Vi har alla förutsättningar att 
göra Skid-VM till en folkfest för våra finska 
vänner.

Bred marknadsföring
Just nu planerar Hofors kommun för hur Camp 
Finland ska marknadsföras. Som selecteds-
upplier är Hofors förstavalet för de finska sup-
portrarna på organisationens webbsida. Men 
supportrarna ska bearbetas på flera sätt. Hofors 
kommun har kontaktat Viking Line, Silja Line, 
Finska skidsportförbundet och finska skid- och 
backhoppningsklubbar. Som det ser ut finns 
ingen uppbyggd supporterorganisation, likt 
Norge, i Finland.
   - Det handlar om att göra vår produkt in-
tressant och känd. En naturlig och viktig mark-
nadsföringskanal är Svenska Skidspelen 2014, 
som också blir För-VM. Vi tänker också upp-
vakta finländare som besöker sina släktningar i 
Hofors nästa år. Att få ambassadörer på andra 
sidan Östersjön som talar väl för Hofors är nog 
det bästa av allt. 

”Det är bekvämt att pendla”
Allt fler väljer att pendla till jobbet – 
såväl ut som in till kommunen.
   - Det är bekvämt att pendla. På mor-
gonen kan jag sova lite extra, på efter-
middagen vädra hjärnan, säger Tore 
Forsman.

Det ska vara enkelt att använda kollektivtrafik-
en. Busslinje 46 går mellan Hofors järn-
vägsstationoch Storvik, via Hofors centrum 
och Torsåker. Alla avgångar är anpassade till 
tågavgångar/-ankomster vid Robertsholms 
järnvägsstation. Det innebär att det är lätt att 
ta sig till pendeltågen, smidigt att röra sig i 
Hofors tätort och mer gynnsamt för Torsåkers-
borna att pendla österut, via Storvik. 
Med Linje 46 underlättas bussresandet rejält 
i kommunen och innebär ökad trygghet och 
pålitlighet.

   - Jag har pendlat från Hofors till jobbet i Fa-
lun mer eller mindre sedan 1995. För mig pas-
sar det utmärkt. Man kan använda resan som 
man vill - sova, läsa eller jobba, säger Tore som 
inte förstår varför inte fler bosätter sig i Hofors 
och pendlar till jobbet. Det är ju halva priset på 
hus om man jämför med Falun.

Allt fler tar X-Trafiks pendel mel-
lan Borlänge och Gävle. 

Vid tågstationen i Robertsholm 
står alltid Buss 46 och väntar. 


