Rethink Business 4 case

VM 2022 - et verdensmesterskab bruger sin
platform som showcase for bæredygtighed
2021

Med deltagere fra 70 lande, tæt på 200.000
besøgende, 1000 heste, 1.100 nationale og
internationale pressefolk og 200 millioner
seere, er verdens opmærksomhed i 14 dage i
august 22 - rettet mod Danmark.
VM i ridning er et af de største arrangementer
nogensinde på dansk jord og hele VMbegivenheden bliver et udstillingsvindue for
Danmark både rent sportsligt, men også som
en nation, der klart ligger i førerfeltet med
mange innovative teknologiske løsninger på
klodens brændende platform omkring de
store miljø- og klimaudfordringer.
Forretningsmodel
Danmark er verdens førende nation indenfor
cirkulær økonomi.
VM Herning 2022 vil demonstrere hvordan
store events kan afholdes mere bæredygtigt
bl.a. ved at genbruge materialer og ved at
gentænke den måde vi lever og producerer
varer på. Målet er at sætte nye standarder for
den oplevelse ryttere, hesteejere, grooms, officials, sponsorer, og ikke mindst journalister
og publikum vil opleve.
Vi vil vise nogle af de løsninger som danske
virksomheder er verdenskendte for og vi

Faktaboks om virksomheden:
• Link til hjemmeside: VM Herning
• Grundlagt/oprettet: 2019
• Primært produkt i Rethink Business:
Et Verdensmesterskab i ridning
(Herning 2022)
• Konsulent: ANGEL1, Margrethe Angel
Klimatal:
Vi kender ikke endeligt tallene for de miljømæssige gevinster ved VM 2022 endnu, med
de forventes at blive store. Alene alle
materialerne der bruges på hele området og
opbygning af baner, skiltning frem til og på
eventområdet, affaldshåndtering og alle de
energimæssige besparelser giver samlet set
en stor impact.
Som et tiltag der både er let at forstå og vil
bestå længe efter VM etableres ’VM Skoven
- et eftermægle, der vokser ’. Dette initiativ
med træplantning giver ikke alene CO2
aflad for eventet, men er også et symbol på
hvordan samarbejdet mellem det offentlige,
sporten, lokale ildsjæle, virksomheder,
vidensinstitutioner, socialt udsatte med
flere virkelig kan skabe noget skelsættende,
når de går sammen på tværs af værdikæder
- til gavn nu og i eftertiden.

vil sætte nye rammer for hvordan verdensmesterskaber og større events kan afholdes.
Og vi vil kommunikere gennem udvalgte
verdensmål som international referenceramme. Verdensmesterskabet bliver
transmitteret over hele kloden.
Ved at koble en verdensudstilling til VM
begivenheden bestående af de bedste
danske miljøteknologier og cirkulære tiltag i
forbindelse kan Danmark vise sine styrkepositioner bl.a. inden for energi, vand, vind,
digitale teknologier og grønne partnerskaber
og tydeliggør for omverdenen, at man som
mindre land godt kan tænke stort, have et
udsyn og tage ansvar, som rækker ud over
landegrænser og ind i verdens fremtid. Denne
unikke mulighed for branding og ”State of the
art” vil give gode muligheder for eksport af
danske grønne løsninger over hele verdenen.

Foto: Besøg på en potentiel lokation for kommende VM skov.

Verdensmål
Som den røde tråd kobles tiltagene til FN´s
verdensmål. Her vises eksempler på ansvarligt
forbrug og produktion (Verdensmål 12, særlig
delmål 12,5) og nye samarbejder omkring løsninger mellem f.eks. Kommuner (der ofte har
udfordringerne) og virksomhederne, (der ofte
har eller udvikler løsningerne), samt vidensinstitutioner, (der ofte har seneste forskning)
viser, hvad vi kan når vi går sammen og
samarbejder. (Verdensmål 17 – partnerskaber
for handling). Og ved at bruge strøm fra vindmøller eller solceller og ved at skabe biobrændsel ud af affald og hestepærer - sættes
der fokus på energi. (Verdensmål 7 –
Bæredygtig energi)
Det vil også give mening af knytte andre
verdensmål til f.eks. Verdensmål 5 (ligestilling
mellem kønnene), Verdensmål 3 (sundhed og
trivsel), men det er en løbende proces under
udvikling.

VM Herning 2022 stiller hele sin platform til
rådig for afprøvning af nye grønne løsninger
og er med til at inspirere små og mellemstore
virksomheder til at udvikle bæredygtige
produkter og ydelser. Ved at samarbejde og
stille krav til leverandører og ”nudges” alle
til at finde nye grønne løsninger – og på den
måde blive fortrolige og indviede i at opdage
nye konkurrencemæssige fordele ved at
omstille til den cirkulære økonomi.
Gennem sporten og en lang række sideevents,
fan zoner mv, vil den røde tråd være knyttet af
grønne teknologier, samfundsansvar og FN´s
17 verdensmål, udelukkende med det formål
at fremme, videndele og inspirere branchen
og dens omgivelser – og de næste
generationer af arrangementer, både
nationalt og internationalt.

Læring
For staben og udviklerteamet bag VM 2022 er
bæredygtighed gået fra noget lidt frelst til en
ambitiøs og ’meningsfuld sport’.
Bæredygtighed er gået fra at være lidt træls
og besværligt noget til at udfordre som en
ny sport i, hvor godt vi kan gøre det og hvor
vi kan sætte ind. Dog er det sådan og sådan
vil det altid være, at selvom vi har fokus på
social og miljømæssig bæredygtighed – så
kommer vi ingen vegne uden økonomisk
bæredygtighed.
Heldigvis føles rejsen god indeni – og vi
tør godt skrive at alle i organisationen kan
tilslutte sig ideen om at bæredygtighed og
cirkulær økonomi er en ny og god måde at
tænke på. Og det forpligter selvfølgelig, vi
kalder det: ” big enough to matter – small
enough to care ”
Faktaboks om projektet:
”Rethink Business 4 – Cirkulær forretningsudvikling”, er et treårigt EU-projekt med første forløb
gennemført i 2019-2020 og andet forløb i 2020-2021. Projektet er finansieret af EU´s Regionalfond
på opfordring fra Vækstforum i Region Midtjylland samt Erhvervsstyrelsen.
De nye cirkulære forretningsløsninger har alle haft mål om CO2 reduktion, minimering af
affald og samarbejde på tværs af værdikæder. Faktorer som livstidsforlængelse, nye materialer,
mindskning af skadelige miljøpåvirkninger indgår på forskellig vis i forretningsmodellerne, som
kan læses i dette korte case format.
Praktisk projektleder og operatør er Lifestyle & Design Cluster og resultaterne er opnået i tæt
samarbejde med Erhvervshus Midtjylland som partner samt eksterne eksperter og rådgivere.
Læs mere om projektet samt de øvrige cases på Rethink Business.

