


Hvad er DGI Landsstævne?

• Danmarks største idrætsfestival!

• 30. juni – 3. juli 2022

• 40 forskellige idrætter

• Ca. 5000 frivillige

• Mere end 40 livekoncerter

• Store parader, åbnings- og afslutningsshows

• 25.000 – 30.000 deltagere heraf ca. 7.000 
efterskoleelever

• Kongehuset deltager

• 1.500 campingvogne, 3.000 telte på midlertidig 
campingplads

• 200.000 – 250.000 måltider til deltagerne

• 10.000 gæster / tilskuere dagligt, der ikke bor i 
Svendborg Kommune

• 40.000 personer i bymidten lørdag

• Landsstævnet var også i Svendborg i sommeren 1994 
og i Ollerup i 1935

Se stemningsvideo

Åbningsceremoni, DGI Landsstævne 1994 i Svendborg

https://www.youtube.com/watch?v=N4I0zDm98Os
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Svendborg som Landsstævneby

Landsstævnet i Ollerup 1935 

– se video

Landsstævnet i Svendborg 1994 

- se video

https://www.youtube.com/watch?v=7OLBkj5NKlI&list=PLc7Rp5zDjCL3JjZCtLFksTVPr7F0h7y2d
https://www.facebook.com/457661331105772/videos/729812247752841


Hvor foregår det?



Fordeling af primære 
fokusområder

Overordnet opgavedeling:

• DGI leverer indhold

• Svendborg Kommune leverer faciliteter

Fokusområder for Svendborg 
Kommune: 

• Placering af indkvartering, idrætter og 
indretning af festivalzoner

• Co-branding af Svendborgs kendetegn 
og styrkepositioner

• Løfte værtskabet i flok – alle skal være 
med, alle skal bidrage

• Sikre mulighed for omsætning inden 
for kommunegrænsen



Gennemgående fokus: 
Bæredygtighed

• Et Landsstævne med flest mulige 
bæredygtige indsatser, fx

• Sortering af affald

• Genbrugsmaterialer

• Økologisk og lokal mad

• Cykler frem for busser og biler

• Strøm fra vind og sol

• Vandhaner frem for plastikflasker

• Verden er Vores (målrettet 7.-9. klasse og efterskoler)

• Undervisningsforløb i:

• Lave eksperimenter med vedvarende energi

• Speak up - deltag i debatten

• Skabe nye innovative og bæredygtige løsninger

• Under landsstævnet kulminerer det i 
klimatopmøde med afsæt i det, eleverne har 
lært gennem undervisningsforløbet



Danmarks største idrætsfestival…

• …DGI Landsstævne 2022 består af 
mere end 40 forskellige idrætter:



Danmarks største idrætsfestival…

• …DGI Landsstævne 2022 består af:

• Parade igennem byen med ca. 
25.000 deltagere

• Et stort åbningsshow med 35.000 
deltagere og gæster

• Shows med efterskolernes 
fælleshold med ca. 7.000 
optrædende elever

• Gymnastikshows med bl.a. DGI’s 
Verdenshold i Ollerup Arena

• Afslutningsceremoni med koncert



Danmarks største idrætsfestival…

• …DGI Landsstævne 2022 består af:

• Mere end 40 koncerter

• På otte forskellige scener

• Store danske navne

• Lokale bands og artister



Parkering
Ankomst og afrejse 

10-15.000

Fordeling af gæster og deltagere

Ollerup
5-6.000

L2022 camp
8-10.000

Stævnecentrum
40-50.000

Campus
7-8.000

Byen og Havnen
40-50.000

Christiansminde
3-5.000

I Svendborg 
Kommune bor der 

ca. 58.000 
mennesker



Indkvartering af 25.000 deltagere

• Nogle bor…

• … på skoler i kommunen

• … på en midlertidig campingplads i 
Tankefuld med plads til

• 1.500 campingvogne

• 3.000 telte

• … på hoteller, Airbnb og almindelige 
campingpladser

• ... hos deres venner og familie her i 
Svendborg



Bespisning af de 25.000 deltagere

• Landsstævnet tilbyder mad til 
deltagerne, som spiser i haller og 
store telte

• 80.000 portioner morgenmad

• 70.000 portioner frokost

• 66.000 portioner aftensmad

• Alt i alt bliver det til 200.000-250.000 
måltider til deltagerne

• Og så er der masser af god mad og 
drikke i Landsstævnets festivalzoner til 
både deltagere og gæster



Landsstævnets festivalområder

• Festivalområderne indeholder 
forskellige zoner med:

• Diverse madboder og foodtrucks 
med ca. 150.000 måltider

• Barer og kaffebarer

• Scener til musik, talks mv.

• Festtelte og festområder

• Hyggeområder

• Sponsorområder

• Minimarked i campingområdet

• Bager i campingområdet



Festivalområderne har til formål at…

• Bringe kernefortællingen videre fra tekst til handling

• Sikre én rød tråd i indretningen af festivalzonerne ved L2022

• Sikre et varieret og lokalt udbud af madoplevelser og drikkevarer til fornuftige 
priser

• Sikre mad- og publikumsoplevelser i af høj kvalitet

• Sikre involvering af lokale interessenter og producenter

• Man kan tage del i festen, nyde glæden og møde magien 

Uddrag fra kernefortællingen, som alt arbejde omkring L2022 holdes op 
imod: 



Landsstævnets ”arv”
- Hvad står vi tilbage med efter Landsstævnet, og hvad skal vi bruge det til?

DGI Landsstævne 2022

Gode 
erfaringer

Nye 
kompetencer

Styrket lokalt 
samarbejde

Nye muligheder for udvikling



DGI Landsstævnesang ”Mildere end før”

Og indtil 30. juni 2022, så varmer vi op med den officielle DGI 
Landsstævnesang. Lær den før din kollega ;-)

Link til musikvideo: Mildere end før

https://www.youtube.com/watch?v=7ZTXWKKvRxA


Vil du være en del af L2022?

Alle der har lyst kan deltage i DGI Landsstævne 2022. Du kan fx:

• Melde dig som frivillig (og tjene penge til din forening eller et godt formål)

• Invitere familie og venner med til Landsstævnet

• Og sidst men ikke mindst, fortælle venner og familie den gode historie om 
Landsstævnet, bl.a. ved at:  

• Like og følge vores Facebookside: L2022 Svendborg Kommune

• Dele indhold fra vores kanaler på sociale medier



Vi ses i Svendborg!

Landsstævnesekretariatet kan kontaktes på:
L2022@svendborg.dk


