Juni 2018

Mød os til Svendborg Sportsfestival
Når Svendborg Sportsfestival løber af stablen den 8.-9. juni vil det være muligt at høre meget mere om Svendborg Kommunes arbejde med DGI Landsstævne 2021.
Under festivalen vil du kunne opleve og afprøve forskellige former for idræt og bevægelse samt at udforske
kulturlivet i Svendborg. Dermed er det en optimal ”træningsbane” frem mod Landsstævnet i 2021. Sportsfestivalen kan være med til at skabe kreative relationer på tværs af fritids- og kulturlivet, der kan bidrage til
udviklingen og afprøvningen af aktiviteter og arrangementer før, under og efter Landsstævnet. På dette års
festival kan du eksempelvis spille streethåndbold i Guldsalen eller spille golf fra Borgerforeningens tag. Du
kan også deltage i en stor fælles idræts- og kulturparade.
Det er forhåbningen, at de mange lokale initiativer under Landsstævnet skal være med til at vise de både
deltagere og gæster, hvad Svendborg er og kan. Det kunne eksempelvis være indenfor det maritime, det
kulinariske og det kulturelle – men også andre temaer kan også tænkes ind.
Til Svendborg Sportsfestival 2018 kan du derfor komme med din idé til Landsstævnet, og du kan høre lidt
mere om, hvordan vi arbejder med planlægningen af Landsstævnet fra kommunens side. Siden sidste nyhedsbrev har vi eksempelvis igangsat arbejdet med at finde overnatningspladser til de mange deltagere og
mulige placeringer af de forskellige idrætter. Som du måske har set i medierne eller her på hjemmesiden, er
det for eksempel blevet besluttet, at Landsstævne-arenaen fra 1994 skal genbruges til de store shows. Arenaen er en optimal ramme for Landsstævnet med plads til både de mange deltagere, tilskuere og efterskolernes store shows. Vi har også arbejdet med Landsstævnets visuelle udtryk, hvor bestyrelsen har besluttet
et udtryk domineret af blå og orange farver. Tanken bag det valg er, at udtrykke det maritime Svendborg og
at refere til kommunens status som citta slow-by. Samtidig kan der med farvevalget drages paralleller til
Landsstævnet i 1994 som står meget stærkt i mange garvede landsstævnedeltageres hukommelse. Du kan
se flere eksempler på den visuelle identitet her:

Fra kl. 10.00-13.30 vil vi være at finde i området omkring Svendborg Idrætscenter og Landsstævne-arenaen,
hvorefter vi er på Frederiksø fra ca. 14.30-17.00.
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