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CTEK Sweden blir ny huvudpartner till Beyond Skiing inför Faluns 
ansökan om skid-VM 2027 

 
23 augusti 2021: Beyond Skiing, nätverket som stöder Faluns ansökan om att få anordna skid-VM i de 
nordiska grenarna 2027, är glada över att kunna presentera CTEK Sweden AB som en viktig huvudpartner att 
stärka kampanjen ytterligare. 
 
Skid-VM i de nordiska grenarna arrangeras vartannat år av Internationella Skidförbundet, FIS, och omfattar 
tävlingar i längdskidåkning, backhoppning samt nordisk kombination. Om Falun som arrangör lyckas med sin 
kampanj skulle det vara femte gången som staden står som värd för detta prestigefyllda och högprofilerade 
evenemang. 
 
Ett av fokusområdena i Faluns ansökan om att få arrangera skid-VM är digitalisering, för att förbättra 
besökarens upplevelse och ge skidglädje till åskådare över hela världen. Besökare av evenemanget, liksom 
tittare världen runt, kan komma närmare evenemanget via dedikerade digitala plattformar, för en mer interaktiv 
och fängslande upplevelse. Ansökan har också ett starkt fokus på hållbarhet, något som bygger på arvet från 
skid-VM 2015 i Falun som hade ett ambitiöst miljöfokus. 
 
– Vi är mycket glada över att kunna välkomna CTEK som officiell huvudpartner för Beyond Skiing Foundation 
som stödjer Falun 2027-kampanjen och jag vill tacka dem för deras stöd. Att ha en välkänd partner, med ett 
så starkt fokus på teknik och hållbarhet, samt en djupt rotad koppling till Dalarna, stärker vår kampanj 
ytterligare. Att få med oss företag som CTEK som partners är en fantastisk prestation och är ett tydligt uttalande 
om att företag i hela Dalarna stödjer vår vision. Det stöd och engagemang som CTEK visar stärker Faluns 
ansökan och gör det möjligt för oss att ytterligare visa på vår förmåga att vara värd för ett spektakulärt 
mästerskap 2027, säger Sven von Holst, styrelseordförande för Beyond Skiing. 
 
– Som ett företag baserat i Dalarna, med en global närvaro, är vi stolta över att medverka i Beyond Skiing och 
stödja Falun i sin ansökan att få arrangera skid-VM 2027. Det ger en enorm möjlighet att föra samman företag 
över hela regionen, att arbeta tillsammans med ett nätverk som drivs av passion, hållbarhet och digitalisering 
- i linje med våra egna drivkrafter och värderingar. Falun 2027 ger en underbar möjlighet att visa och föra fram 
allt som Dalarna har att erbjuda, på en internationell arena. Som huvudpartner kommer CTEK aktivt att stödja 
Faluns kandidatur att återföra skid-VM till denna region och vi ser fram emot att bidra till ett framgångsrikt 
beslut i maj 2022, säger Jon Lind, VD på CTEK. 
 
Presskontakter 
Nicholas Christiansen 
Cloudberry Communications AB 
nicholas@cloudberry.se  
 
 
 
 

mailto:nicholas@cloudberry.se


  
 
 
 

  PRESS RELEASE 
                                                                                   
Katharine Parker 
PR Manager 
Tel: +44 (0)7974 141266 
E-mail: katharine.parker@ctek.com  
 
 
Om CTEK 
CTEK med huvudkontor i Vikmanshyttan i Dalarna är internationellt ledande inom batteriladdningslösningar, 
huvudsakligen för fordon. Företaget utvecklar en rad olika produkter för fordonsbranschen, från 12V & 24V-
laddare till laddningslösningar för elfordon. Produkterna säljs via globala distributörer och återförsäljare, till fler 
än 50 av världens ledande fordonstillverkare samt genom laddoperatörer, fastighetsägare och andra företag 
för att ge tillgång till el-laddningsinfrastruktur. CTEK har en unik kultur baserad på en passion för innovation. 
Företaget har ett djupt rotat engagemang för att stötta övergången till en hållbar transportsektor, genom att 
leva efter branschledande ESG-standarder. 
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