
   
 
 
 
      
 

YRKESLANDSLAGET SAMLAS INFÖR VM 
- håller lag- och pressträff på Bosön den 8 september.  
 
Den 8 september träffas det svenska Yrkeslandslaget för en sista lagträff innan resan till Yrkes-
VM i Abu Dhabi. Vid tillfället hålls också en pressträff där Anna Ekström, gymnasie- och 
kunskapslyftsminister, Tobias Krantz, Ordf. Worldskills Sweden samt chef för utbildning, 
forskning och innovation på Svenskt Näringsliv, och Therese Guovelin, Första vice Ordf. på 
LO, deltar.  
 
Pressträffen hålls på Bosön (Lidingö) i Olympialokalen den 8 september kl. 11.45–12.15. Efter 
pressträffen finns det möjlighet till intervjuer och mingel med Yrkeslandslaget, experter och övriga 
mötesdeltagare. 
 
Ta tillfället att intervjua och lyckönska Yrkeslandslaget inför deras resa till Yrkes-VM. 
 
I det svenska Yrkeslandslaget finner vi 27 av Sveriges mest yrkeskunniga unga som kommer att tävla 
inom totalt 26 olika yrken. Tävlingarna pågår mellan den 14 och 19 oktober 2017 och 1300 tävlande 
från hela världen göra upp om medaljer i 51 yrken. Intresset för yrkesmästerskapen är stort och i år 
förväntas cirka 100 000 besökare följa tävlingarna på plats. 
  
Tävlingarna äger rum på Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) i Abu Dhabi. ADNEC är det 
största utställningscentret i Mellanöstern med en yta på 105 000 kvm. ADNEC fylls under 
mästerskapet med utställnings- och tävlingsytor, tävlande, coacher och besökare från hela världen. 
Väl på plats kan besökarna lära sig mer om de olika yrkena, prova på olika yrken och aktiviteter samt 
följa mästerskapet och heja på sitt landslag.  
  



   
 
 
 
      
 
För bilder på de tävlande, klicka här »  
 
För att läsa mer om Yrkes-VM 2017:  
www.worldskills.se 
 
Kontaktinformation till de tävlande finner du på: 
http://worldskills.se/yrkestavlingar/yrkeslandslaget/ 
 
Presskontakt:  
Jonas Persson, 070 824 39 82, jonas.persson@jmwgolin.se 
 
WorldSkills Sweden 
Patrik Svensson, 070-248 28 89, patrik.svensson@worldskills.se 
 
 
 
WorldSkills Sweden 
WorldSkills Sweden är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och Staten genom Utbildningsdepartementet, Skolverket 
och Myndigheten för yrkeshögskolan. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har detta 
samarbete i uppdrag att öka intresset, statusen samt kvaliteten för svenska yrken och yrkesutbildning. WorldSkills Sweden ansvarar 
för svenska Yrkeslandslagets deltagande i Yrkes-VM (WorldSkills) och Yrkes-EM (EuroSkills) samt är arrangör av Yrkes-SM. 
Yrkeslandslagets huvudsponsorer är AFA Försäkring som värnar arbetsmiljö samt AMF som fokuserar på hållbara pensionslösningar. 
 
www.worldskills.se 
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