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Vi har gjort det før, og vi gør det igen; denne gang i 2021. Ligesom i 1935 og 1994  

ligger de ideelle rammer for et landsstævne i verdensklasse i Svendborg. Et lands- 

stævne, der sætter nye standarder for sportslige aktiviteter; og for alle de oplevel-

ser, der er med til at gøre et landsstævne unikt for deltagerne. 

Til et landsstævne i verdensklasse smelter idræt og kultur sammen i en ånd af fællesskab, 

glæde og begejstring, der trækker tråde tilbage i historien. Samtidig udfordrer det, skaber 

friske fortællinger og går nye veje.  Det er et landsstævne, som DGI og Svendborg vil kunne 

være stolte af at have skabt sammen. 

En sportsbegivenhed af den kaliber, som et landsstævne er, kræver sammenhold og opbak- 

ning hele vejen rundt. Den opbakning findes i Svendborg. Alle i byen står sammen om lands- 

stævnet. Politikere, erhvervsliv, idrætsinstitutioner, foreninger, kulturinstitutioner og frivil-

lige bidrager til  de økonomiske og logistiske rammer for DGI  L2021 i Svendborg.

Sport og idræt er en hjørnesten i Svendborgs uddannelsessystem, sundhedspolitik og ånd. 

Det vidner talentudviklingen om. Listen af store og små idrætsevents, der afvikles i Svend-

borg med indsats fra kommune, foreninger, uddannelsesinstitutioner og frivillige er lang. 

Vi har skabt en enorm know how for professionel afvikling af events.  

Landsstævnedeltagere i 2021 kan mærke den særlige Svendborgånd, der er baggrunden for 

certificeringen som Cittaslow-kommune. En ånd, der bærer præg af ønsket om det gode og 

bæredygtige liv. Et liv, hvor man skynder sig langsomt. I Svendborg oplever deltagerne et 

landsstævne i høj puls, hvad angår idræt, kunst, kultur og sammenhold. Samtidig mærker de 

magien i fordybelse, mødet mellem mennesker og grinet på gaden.

Det sker alt sammen i de skønneste tænkelige rammer. Landsstævnet 2021 vil ud-

folde sig i et samspil mellem de bedste idrætsfaciliteter, den gamle middelalderby 

med indbydende café-, gade- og kulturliv og en natur, der er unik i Danmark. 

Mærk pulsen og mød magien i Svendborg i 2021.

Som børn af Svendborg er vi vokset op med ånden i Svendborg og Svendborg Gymna- 

stikforening. Det har været springbrættet for hele vores liv; vores dannelse, vores 

opvækst, vores venskaber og vores karriere. 

Svendborg har med sit særlige fællesskab skabt rammerne omkring mange af de gode idræts- 

oplevelser, vi har haft som børn, unge og voksne. Der er et engagement og en villighed til at 

samarbejde på tværs af kulturer, institutioner og foreninger, som mange misunder os. 

Man kan altid finde folk, der er klar til at bakke op og hjælpe til, når nye projekter skal reali- 

seres. Gymnastikkens fællesskab betyder bl.a. at de mennesker, man omgås til træning, bliver 

til mere end bare holdkammerater. De bliver til solide og tillidsfulde venner. Vi er sikre på, at 

fællesskabet, tilliden og de gode venskaber kan mærkes til Landsstævnet 2021 i Svendborg. 

Vi glæder os allerede. 

Vores store drøm er, at alle får mulighed for at opleve netop de ting, som er særlige ved Svend-

borg. Det gælder både byens udseende, byens liv og byens mennesker. For det er i høj grad 

Svendborggenserne, der er med til at skabe den unikke stemning. 

Vi glæder os til at dele Svendborg med jer.

Signe Tofting Schaarup, 29 år og Nikolaj Refshauge, 27 år - Instruktører på Verdensholdet

Øhavet, skovene, strandene 
og det kuperede terræn, 

der smelter sammen 
med den rå Frederiksø, 

er alt sammen med 
til at danne rammen 
om et landsstævne 

i verdensklasse. 

Mærk pulsen...mød magien 
OPLEV SVENDBORGVelkommen

Udsnit af byen set fra vandetGymnastikhøjskolen i Ollerup

  Vi tror, at sammenhængen 
på tværs i Svendborg – 
og hele Fyn – vil skabe 

nogle helt unikke rammer 
for DGI Landsstævne 

2021 i Svendborg.
- Signe og Nikolaj
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Ved at placere landsstævnet i Svendborg, kan DGI være sikre på et solidt politisk og 

folkeligt fundament. 

Idrætsområdet har en stor politisk bevågenhed i Svendborg, hvor der er attraktive rammer, som 

gør det nemt for borgerne at bevæge sig uanset alder. Sundhed og motion er en fundamental 

del af det DNA, der i Svendborg kendetegner livskvalitet, trivsel og fællesskab. 

I 2014 gik Danskernes Idrætspris til Svendborg for Svendborg Gymnastikforening og SG-Husets 

målrettede idrætsarbejde. Danmarks største forskningsprojekt inden for skoleidræt, Svendborg-

projektet, er udviklet i samarbejde med Syddansk Universitet. Den Sydfynske Idrætsklynge arbej- 

der sammen om at styrke den regionale udvikling af sport, uddannelse og sundhed i et tværfagligt 

samarbejde. Her er solide kompetencer, erfaringer og ambitioner, der bidrager til gearing af et 

stærkt partnerskab mellem Svendborg og DGI. Idrætsefterskoler, gymnastik- og idrætshøjskol-

er samt uddannelsesinstitutioner udgør sammen med kommunen, erhvervs- og kulturlivet en 

solid platform til at skabe et åbent, levende og involverende landsstævne. 

Vi har gennem årene samlet stærke erfaringer ved en lang række events, som vi kan 

trække på ifm. afvikling af Landsstævne 2021. Som eksempler kan nævnes:  

Svendborg Sportsfestival: En udløber af Danskernes Idrætspris 2014, der arrangeres af en 

mangfoldig vifte af frivillige, foreninger og øvrige aktører med hjerte for det lokale idræts- og 

kulturliv. 

Silverrudder: I verdens største ”singlehand”-sejlads sejler deltagerne med start og mål i 

Svendborg de 134 sømil rundt om Fyn, alene på båden. I løbet af weekenden for eventen, kunne 

tilskuere og medrejsende opleve et væld af aktiviteter på Frederiksø.

DM i Dressur (Broholm Horseshow): For 13. år i træk byder Broholm Slot i 2016 velkommen 

til DM i Dressur. I 2015 lagde 12.000 tilskuere vejen forbi det imponerende set up, der ud over 

konkurrencer byder på udstillinger, underholdning og madboder i den flotte slotspark. 

Fødevaremarked: Foreningen Kulinarisk Sydfyn afholder i 2016 det populære Fødevare-

marked for 16. gang med 16.000 besøgende. Fødevaremarkedet lægger vægt på det lokale, høj 

kvalitet og bæredygtighed.

Det område, der i mange år blev kaldt L94, danner scene for åbnings- og afslutnings- 

ceremonierne ved DGI Landsstævne 2021. Ligesom i 1994, kommer godt 30.000  

publikummer til at overvære et storslået åbningsshow, hvor landsstævnets historie 

vil blive gjort levende i en moderne fortælling. 

Åbningsceremonien begynder i den gamle middelalderby. Deltagere stimler ud fra pladser, bag-

gårde og parker for at slutte sig til en spektakulær parade, der bølger gennem byens gader og 

stræder for at gå i samlet flok til den store arena på L21-pladsen. 

Det bliver et medrivende åbningsshow, der trækker tråde til ”Ollerup Olympiaden” fra 1935,  

videre til den unikke stemning fra 1994 med Lars Lilholts signatursang som oplagt del af lydbil- 

ledet. Frem til moderne tid i 2021, hvor Svendborg med åbne arme tager imod de mange gæster. 

Åbningsshowet bliver en hyldest til DGI Landsstævnets historie. Det hylder også foreningslivet 

som en vigtig del af dansk kultur, formidlet gennem dans, musik, teater og performance. 

 Området omkring L21 
har de seneste år været 

igennem en større  
udbygning og huser nu det 

topmoderne “SG Huset.”

L21 vil naturligt danne 
ramme om den store finale- 

og afslutningsceremoni, 
der peger frem mod værts-

byen i 2025 og hylder 
ugen, der gik.

Værtskabet bygger 
på et solidt fundamentDe store ceremonier 

Silverrudder

TOG til Odense

Shuttlebus

Shuttlebus

DGI FAN 
ZONE

DGI  ZONE
BLÅ KANT

Høje Bøge
Stadion

Togstation

5 km

Mountainbike
Hvidkilde skov

Christiansminde 
Strand

Vejstrup
 & Oure

Tåsinge

DGI ZONE 
OLLERUP 

DGI L21 
ZONE

NYBORG 34 km

ODENSE  45 km

FÅBORG  26 km
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Triatlon VM: Som del af VM i triatlon på Fyn i 2018, vil Cross Tri-distancen blive afviklet i 

Svendborg med forventet 3.000 internationale deltagere, der skal igennem det smukke og  

kuperede terræn rundt om og ind igennem Svendborg by. 

Demokratifestival: Hvert år bliver landets største såkaldte Demokratifestival afholdt i  

Ollerup i forbindelse med Grundlovsdag. Her mødes politikere, interesseorganisationer og  

debattanter for at deltage i politiske debatter i en sand folkefest. 

Festivaler: Festivaler som Svendborg Sound, Hansted Live og Indian Summer Festival er blot 

nogle af de begivenheder, der tegner billedet af Svendborgs aktive og varierede kultur- og 

eventscene. 

Verdens Flinkeste Gadefest: Fire år i træk har Kultur-oasen Ribers Gård 

sammen med Møllergades handlende arrangeret “Verdens Flinkeste Gade- 

fest”. En non-kommerciel gadefest hvor “flinkhed” er i højsædet og der ind-

bydes til gratis events og koncerter fra morgen til aften.

Fire ZONER danner rammerne 

Demokratifestival i Ollerup

DGI Landsstævne i Svendborg 1994

DGI L21 
ZONE

TOG
Odense

Shuttlebus

Tåsinge

Svendborg
CENTRUM

Thurø

Shuttlebus
til Ollerup

Memory Lane

Høje Bøge 
Stadion

Togstation

Svendborg
station

Christiansminde Strand

2 km

Indkvarterings steder 
for efterskoleelever

Campingpladser

Hoteller

AKTIVITETER I 

DGI L21 ZONE
Åbnings- og 

afslutningsceremonier

Fodbold - Håndbold

Basketball - Tennis

Agility - Kroket

Krolf - Petanque

Svømning - Golf

Skydning

DGI Landsstævne 1994: 

Landstævnet i 1994 var 
karakteriseret af at være 

enormt velorganiseret. 

Meget af den 
velfungerende logistik, 

infrastruktur, indkvartering 
vil inspirere organiseringen 

af værtskabet i 2021. 

Scan koden
- se filmen

Landsstævnet vil udspille sig i fire områder, der har hver deres særpræg, kvaliteter og aktivi- 

teter. Hver for sig og sammen vil de danne rammerne om og skabe sammenhæng i landsstæv- 

net. Der er tale om fire DGI-zoner: DGI ZONE L21, DGI ZONE BLÅ KANT, DGI ZONE OLLERUP 

og DGI FAN ZONE. 

Det Sydfynske Øhav rummer enestående naturområder med flotte herregårde, landsbyer og 

købstæder, som er præget af områdets spændende kulturhistorie. Øhavsstien løber gennem 

både Ollerup og Svendborg og forbinder derved alle fire zoner. 

DGI ZONE L21 
Med en afstand til de andre zoner på 2-5 km. danner  DGI ZONE L21  landsstævnets idræts- 

mæssige, kommunikative, logistiske og bynære omdrejningspunkt. Som en integreret del af 

DGI ZONE L21 vil efterskoleelever blive indkvarteret på en række uddannelsesinstitutioner.
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Udendørsarealerne: En række af de idrætsgrene, som traditionelt trækker mange deltag-

ere, får hjemsted i DGI ZONE L21. Udendørsaktiviteter som agility, fodbold, tennis, kroket og 

petanque har ideelle rammer her. På det nærliggende Høje Bøge Stadion er desuden optimale 

rammer for atletik. DGI ZONE L21 gør, at deltagerne kan mødes på tværs af idrætsgrene i organ-

iserede og selvorganiserede events, konkurrencer og sociale sammenkomster. 

Svendborg Golfklub: Nord for ZONE L21 ligger det, der i folkemunde går som ’Danmarks smuk- 

keste golfklub’, der med sin fantastiske udsigt og skønne terræn kommer til at være ideel 

ramme omkring landsstævnets golfturnering. 

Rødskebølle Skyttecenter: I nærhed til Svendborg Golfklub ligger Rødskebølle Skyttecenter 

ligeledes med skøn natur. Stedet vil danne rammen for afvikling af skytternes aktiviteter. 

DGI ZONE BLÅ KANT 
Svendborgs unikke beliggenhed inviterer til aktiviteter på og ved vandet. Hele vejen  

fra Christiansminde i øst over den centrale havn og Frederiksø til Den Runde Lyst- 

bådehavn i vest, danner DGI ZONE BLÅ KANT et paradis for landsstævnets mange 

vandglade deltagere. 

Langs kysten inviterer lystbådehavnene, sejl- og kajakklubber til aktiviteter, der involverer både 

deltagere og borgere.  Havnefronten i Svendborg binder zonen sammen med DGI FAN ZONE, lige- 

som den vestlige del af zonen blot er en kort gåtur fra DGI ZONE L21. 

Frederiksø og havnen: Industri møder kultur og idræt på værftsøen Frederiksø. Til lands-

stævnet bliver fokus på vand(kants)aktiviteter samt gade- og idrætskultur. Det omfatter 

nye idræts- og motionsformer, som dyrkes uafhængigt af det mere traditionelle forenings- 

liv. De bevaringsværdige bygninger ligger side om side med træskibsværftet og rummer i  

dag en blanding af aktive værksteder, koncerter og skæve kulturtilbud. Frederiksø huser  

bl.a. den del af Svendborg Sportsfestival, som har gadeidræt i fokus. På Frederiksø går idræt 

og byens offentlige rum hånd i hånd og skaber perfekte rammer for impulsiv involvering og 

samskabelse gennem nye aktivitetsformer. 

DGI ZONE L21 bliver landsstævnets centrum 

Det er her, åbnings- og afslutningsceremonier finder sted, samt mange af de store shows, opvis-

ninger og events. Området omkring DGI ZONE L21 bliver i de kommende år genstand for udvikling 

af et nyt byområde i Svendborg. Byudviklingen udspringer af et fælles ønske fra lokale idræts- 

organisationer om at videreudvikle de fysiske rammer omkring Idrætscentret. Visionen er at 

skabe fælles rammer for et inspirerende, levende og attraktivt område med uddannelse, idræt, 

friluftsaktiviteter, kultur, sundhed, konference og erhverv. 

Bydelen skal være til byens borgere, men samtidig er det en del af vores visioner, at den skal 

kunne rumme større arrangementer under og efter stævnet. Området bliver formet, så det kan 

rumme de væsentlige sports- og kulturaktiviteter ved et landsstævne, og her vil mediebyen 

også ligge.  

Svendborg Idrætscenter: Det store idrætscenter er med det 5.500 m2 store bevægelses-  

og gymnastikhus SG-Huset et sandt idrætsmekka. Her finder man topmoderne faciliteter  

inden for gymnastik, klatring, motorik, svømning etc. Sammen med de omkringliggende  

faciliteter imødekommer området en mængde af landsstævnets behov. Her vil mange deltagere  

mødes og skabe fællesskaber på tværs af idrætsgrene, geografi og interesser. 

Idrætshallen: Idrætscentret store hal er med sine 1.922 tilskuerpladser (heraf 625 tribune- 

siddepladser) byens førende opvisningshal. Den er rammen om de sportslige aktiviteter, som 

kræver plads og tilskuertribuner, fx store shows, opvisninger eller events.

”I SG tænker vi ’fordele for 
dig er også fordele for mig’. 

I tråd med andre ambitiøse 
projekter som f.eks. Svend-
borg Sportsfestival, ser vi 

klart muligheder for SG 
som forening og for vores 
medlemmer i at være en 

nøglespiller ifm L21. 

Fælles opgaver og fælles 
oplevelser er det, som 

knytter os tættere 
sammen og i sidste ende 

giver os en bedre forening. 
Og så er vores faciliteter sat 
i verden for at blive hoppet 

på og brugt.” 

Ole Højly, formand for 
Svendborg Gymnastikforening

SG Huset // DGI Zone L21

“Svendborg er som et 
musikalsk og kulturelt 
lynnedslag i Danmark. 

Det er fantastisk af 
være en del af. “

Claus Bjerregaard,
daglig leder

Borgerforeningen, 
Kulturhus Svendborg

Scan koden
- se filmen
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DGI FAN ZONE
Svendborgs smukke middelalderby bliver omdannet til en festlig DGI FAN ZONE, hvor 

landsstævnets mangfoldighed bliver hyldet. Torvet midt i byen kommer til at summe 

af liv og danner med sin store scene centrum for fan-zonen.

Herfra bevæger man sig rundt i Svendborgs hyggelige stræder, opdager den skjulte baggård 

med yoga-sessioner, bliver klogere på fremtidens idrætskultur på debatscenen i Krøyers Have, 

slentrer ned ad Havnetrappen med intime koncerter og ender på Svendborgs hyggelige havn, 

der tilbyder lokale, fynske madspecialiteter. 

DGI FAN ZONE  bliver en smeltedigel af særlige oplevelser, der blander idræt, kunst, kultur og 

viden. Her mødes man, og her opstår fællesskaber og nye venskaber. Deltagerne kommer til at 

møde hinanden på kryds og tværs af alder, geografi, idræt og interesser. Det er også her, deltag-

erne møder svendborggenserne. 

Hovedscenen på Torvet: Hver dag starter med morgensang og -gymnastik. I løbet af dagen 

er der opvisninger, shows og underholdning. Dagen slutter med fællessang, når udvalgte sange 

fra DGI-sangbogen bliver fremført af lokale og nationale kunstnere. 

Debatscenen i Krøyers Have: Bliv klogere på fremtidens idræt, når vi tager debatten med 

deltagerne og Danmarks bedste debattører. Hvor er dansk idræt på vej hen? Hvordan har foren-

ingslivet en fremtid? Og hvordan kan de sociale medier være en fordel for dig og din idræt? 

Frederiksø og havnen kommer til at være centrum for vandkantsaktiviteter som kano, kajak, 

paddle board, open water-svømning ligesom parkour, skating, BMX og Street Handball/Soccer/

Basket naturligt har hjemme her. Idrætten bliver krydret med opvisninger og underholdning 

om dagen og fest og hygge med Dj’s, koncerter og shows om aftenen på en hertil opstillet scene.

Christiansminde: På stranden ved Christiansminde, er der plads til høj puls og rolig magi, 

når man på en og samme tid kan slappe af i sandet, mens man overværer en intens beachvol-

ley-kamp. Det er også her, man kan hoppe i en kajak og afprøve vandets 

muligheder. Nærheden til skoven og det kuperede terræn gør området ideelt 

som ramme for mountainbike-ruter, cross tri-distancer og andre sports-

grene, hvor havet og naturen er en nødvendig del. Samtidig er deltagerne 

helt tæt på byen.

”Det fede ved Svendborg er 
alt det, der sker under 

overfladen. Alt det man 
først mærker, når man 

dykker ned i ånden – som 
f.eks. på Frederiksø, 

hvor kreativiteten og det 
skæve ingen grænser har.” 

Frederik Zinn, formand for 
Svendborg StreetArt

DGI L21 
ZONE

DGI ZONE
BLÅ KANT

Svendborg
CENTRUM

Tåsinge

Christiansminde 
Strand

Den Runde 
Lystbådehavn

Jessens Mole

Nordre Havnekaj

Vandre/cykelsti

Havnepladsen

1 km

Frederiksø

FAN ZONE består bl.a. 
af en række scener, 

der kurateres af 
lokale event-  

og kulturarrangører.

Området vil blive 
start- og målsted for 

cykelløb, halvmaraton 
og andre events.

Christiansminde strand

AKTIVITETER I 

DGI ZONE
BLÅ KANT

Beachvolley -Triatlon - cross-tri

Kano - Kajak - Streetsport

Mountainbike - Sejlsport

Open water svømning

Koncerter

Scan koden
- se filmen
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Med sine ca. 5 km. fra DGI ZONE L21, vil DGI ZONE OLLERUP være omdrejningspunkt for 

en række udvalgte aktiviteter. Gymnastikhøjskolen Ollerup, Ollerup Efterskole og Den 

Frie Lærerskole bliver med deres alsidige faciliteter under DGI Landsstævne omdan-

net til DGI ZONE OLLERUP, hvor det historiske vingesus helt uundgåeligt kan mærkes. 

Grundidéen om at forene traditionelle danske højskoletanker med en ny form for gymnastik,  

blev skabt her med den første idrætshøjskole i Danmark. Den ambition findes stadig og kom- 

mer også til at præge L21. Med afsæt i stedets unikke historie fortolker vi Ollerup-området på 

ny og skaber DGI ZONE OLLERUP. 

Ollerup Gymnastikhøjskole er vant til store events, og afholder hvert år Danmarks største 

gymnastikstævne ’’OD-Dagen’’, som har 3.000 aktive gymnaster og 2.000 tilskuere. DGI ZONE 

OLLERUP vil med sine alsidige faciliteter inden for et meget lille område desuden være særdeles 

velegnet til forskellige former for konferencer og VIP-arrangementer.

Udendørsarealerne: Ollerup Gymnastikhøjskole har både faciliteter til fodbold, svømning, ud-

spring, løb, gymnastik osv. Sammen med den Frie Lærerskole og Ollerup Efterskole indeholder 

området en lang række muligheder og faciliteter, der kan tilpasses en mængde udendørsakti- 

viteter til moderne behov. 

Ollerup Arenaen: Inden år 2021 står en topmoderne arena klar med 3.000 siddepladser og 

yderligere ståpladser til begejstrede publikummer. Arenaen kan med mobile scener og fleksible 

opstillinger tilpasses forskellige idrætsgrene og ikke mindst være scene for en eller flere galla-

aftener under L21. 

Hvidkilde: Midt imellen DGI ZONE L21 og Ollerup ligger nogle af Danmarks bedste mountain-

bike-ruter. Den netop anlagte mountainbike-rute i Hvidkilde Skov er blandt de mest efter-

spurgte i landet og giver perfekte rammer for udfoldelse af terrænkørsel på cykel.

Baggårdskultur: Svendborg er rig på gemte oaser, der byder på kunsthåndværk, specialiteter 

og performancekunst og skæve kulturelle indslag. Baggårdsscenerne kommer til at indeholde 

en blanding af stilarter. I den ene gård viser sART Danseteater vejen for nyskabende kunst, i den 

næste bliver du budt på den specialrøgede rygeost og hvem ved, måske dukker verdensholdet op 

i den næste baggård til en hemmelig prøve på deres kunnen. 

Filmscenen på Lille Torvet: Kom og oplev idræt på film, når vi viser dokumentar- og spillefilm, 

som har idræt som omdrejningspunkt. Se eller gense Jørgen Leths ”En forårsdag i helvede”, do-

kumentar om ”Zlatan” eller se og genoplev EM-rusen fra 1992 i filmen “Som-

meren ‘92”.

Fødevaremarked: Gå om bord i smagens glæder, når havnefronten 

bliver omdannet til et indbydende marked med livsglæde og kvalitets- 

fødevarer på menuen. 

DGI ZONE OLLERUP 

Vandre/cykelsti til
Christiansminde

Memory Lane

DGI L21 
ZONE

DGI FAN 
ZONE

Nordre Havnekaj

Frederiksø

Svendborgsund

Jessens Mole

Fremtidsfabrikken

Kammerateriet

Maritimtcenter

Ribers Gård

Kulturhus

Borgerforeningen

Hotel 

Svendborg

ArneB

Hansted

Scala 1234

Centrum
Pladsen

Krøyers 
Have

Boldbaner

Streetbasket

Midtbyhallen

Badmintonhallen

Naturama
Park/naturlegeplads

Prøvepark

Torvet

Her bliver alsidigheden 
dyrket i en bred vifte af 

aktiviteter, der spænder fra 
de store opvisninger over 

gymnastik- og idræts-
aktiviteter til foredrag 

og workshops. 

Gymnastikhøjskolen i Olllerup 

Kulturoasen Ribers Gård i Møllergade

AKTIVITETER I 

DGI FAN ZONE
Målsted - Løb -Dans

Cykling - Halvmaraton
Kampsport - Kulturevents
Debatscener - Gymnastik

Storskærme - bilfrit Centrum

Scan koden
- se filmen

Scan koden
- se filmen
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Aktiviteter i zonerne
Svendborg ligger centralt placeret i Danmark med gode tilkørselsforhold i bil, bus og 

tog. Med under en time til Odense og ca. 2 timer til Århus og København når deltagerne 

nemt frem til landsstævnet, og hjem igen til eftermiddagskaffen efter landsstævnet.

For at nå til landsstævnet, vil deltagere kunne hoppe på en bus i deres nærmeste storby med 

guide, der kan fortælle dem alt om, hvad de kan glæde sig til at opleve i Svendborg. Når deltag-

erne er ankommet til Svendborg ligger den logistiske kerne i afviklingen af landstævnet i DGI 

ZONE L21. 

Tre ud af de fire zoner ligger i gåafstand fra hinanden, så publikum og deltagere kan uden problem  

bevæge sig rundt mellem zonerne. DGI ZONE OLLERUP ligger ca. 5 km fra DGI ZONE L21 og  

deltagerne kan hoppe på en shuttlebus, køre fem minutter, eller vandre på Øhavsstien eller 

selv cylke den korte smukke tur derud. 

For at hylde DGI Landsstævnet vil deltagere kunne vandre ad Memory Lane, som binder de tre 

centrale zoner sammen. Langs Memory Lane vil billeder og minder blive udstillet, så deltagere  

og publikum får mulighed for at (gen)opleve tidligere DGI landsstævner og via en digital løs- 

ning selv kunne uploade nye og gamle oplevelser og minder.

Cykling mellem alle zonerne er en oplagt mulighed, og lettilgængelige cykelstier sørger for nem 

og problemfri sammenbinding af zonerne, hvis det er den tohjulede, deltagerne foretrækker.  

Sådan skal du bo
Deltagerantallet til landsstævner stiger, og det er nødvendigt at kunne rumme langt 

over 30.000 deltagere for at kunne afvikle et L21. Deltagerne har forskellige krav til 

indkvartering. Svendborg kan med en mangfoldig palet af indkvarteringsmuligheder 

møde alle behov. 

Deltagerne kan overnatte på hoteller, skoler, campingpladser og B&B. Deltagere i DGI L21 får 

mulighed for at opleve en ny form for indkvartering, når erfaringer fra indkvartering hos  

lokale under Svendborg Sound Festival bliver videreudviklet. 

Nye idrætter

DGI får med et landsstævne i Svendborg mulighed for at udvikle sin profil og sætte nye idræt-

ter på programmet,fordi Svendborgs unikke natur indbyder til netop det. Med naturen så tæt på 

byen, er det oplagt at sætte fokus på vandsport og vandkantsaktiviteter. 

Svendborg har indført et fritidspas, som hjælper udsatte børn ind i foreningslivet. Tankerne om 

at inkludere udsatte,  vil vi gerne inddrage i dialogen med DGI om landsstævnets særlige projekt.

Sejlsport af mange forskellige arter, dykning og undervandsjagt er blot nogle, der kan udvikle 

DGI Landsstævnet. Den smukke natur giver derudover rig mulighed for afvikling af diverse 

outdoordiscipliner som f.eks. triatlon, mountainbike, orienteringsløb og øvrige former for løb. 

Løb kan arrangeres som en fælles begivenhed mellem landstævnedeltagerne og svendborg- 

genserne/fynboerne og kan fx være en DGI-udgave af det populære halvmaraton De 3 Broer.

Sådan kommer du omkring

Stille og roligt langs vandet

Eller fuld fart på i skoven

Scan koden
- se filmen

DGI ZONE L21

Åbnings- og 
afslutningsceremonier

Fodbold

Håndbold

Basketball

Tennis

Agility

Kroket

Krolf

Petanque

Svømning

Golf

Skydning

DGI ZONE BLÅ KANT

Beachvolley

Triatlon og cross-tri

Kano

Kajak

Streetsport

Mountainbike

Sejlsport

Open water svømning

Koncerter

DGI FAN ZONE

Løb

Dans

Cykling

Halvmaraton

Kampsport

Kulturevents

Debatscener

Gymnastik

DGI ZONE OLLERUP

Badminton

Udspring

VIP arrangementer

Mountainbike
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Som Cittaslow-kommune er bæredygtighed på alle fronter en mærkevare i Svendborg. 

Svendborg Kommune har siden 2013 været klimakommune med en forpligtigelse til 

at reducere CO2-udledning med 2% årligt. Med særligt fokus på energirenovering og 

klimatilpasning vil Svendborg Kommune i efteråret 2016 blive certificeret Klimakom-

mune Plus+. 

Bæredygtighed er en naturlig del af DGI Landsstævne 2021. Landsstævnets idrætsfaciliteter, 

oplevelser, overnatning, bespisning og transport vil blive udviklet med de bedste, tidssvaren-

de løsninger inden for energi- og miljøvenlighed. Der vil være et naturligt fokus på økologi, 

affaldssortering, renhold, miljøkrav til underleverandører og kloge løsninger i forhold til 

emballage og service. Alt dette i et samarbejde på tværs med fx Go2Green, WorldPerfect og 

naturligvis kommunens natur- og klimaafdeling. 

Dialog og fællesskab
Store begivenheder begynder længe før tæppet går og varer ved længe efter, at lyset 

er slukket. En kommunikationsstrategi for landsstævnet vil blive bygget op som et 

sammenhængende før, under og efter landsstævnet.

De sociale medier og kommunikationsplatforme er i konstant udvikling. Udvikling af de bedste 

løsninger for landsstævnets deltagere vil ske i samarbejde med eksperter, så de tilgodeser og 

involverer deltagere, medier, centrale aktører og tilskuere. Kommunikationsplatformen skal 

være involverende og invitere til, at alle kan blive en del af festen længe før den går i gang og 

længe efter, tæppet er faldet. 

Udvikling af moderne kommunikationsplatforme bliver et bidrag til DGIs organisering af idræt-

ter – også de idrætter, der traditionelt er selvorganiserende. DGI Landsstævne 2021 skal skabe 

blivende værdier i form af et endnu stærkere forenings-, kultur- og erhvervsliv, så stoltheden 

over den specielle landsstævnestemning lever videre. 

Indkvarteringsmuligheder i Svendborg tæller kommunens 13 skoler, 6 gymnasier/handelsskol-

er, 5 efterskoler, 3 højskoler samt hotelkapacitet på ca. 500 værelser inden for en radius af 20 km. 

fra Svendborg centrum. Hertil kommer 10 campingpladser samt en stor mængde bynære B&B.

Desuden vil en række midlertidige campingpladser blive etableret i nærheden af DGI 

ZONE L21, fx på skolernes grønne områder og i den nye bæredygtige bydel Tankefuld, 

der grænser op til landsstævnecentrum.

For de mange tusinde efterskoleelever bliver en del af DGI ZONE L21 også hjemsted for Efter- 

skolernes DGI Landsby i Svendborg Vest. Området er rigt på uddannelsesinstitutioner, hvor del- 

tagerne kan blive indkvarteret og mødes på kryds og tværs af idrætter og geografi .

Sydfyn er kendt for sin høje kvalitet af lokale råvarer. Det skal deltagerne til lands- 

stævnet naturligvis smage. Det gælder til morgenmaden på indkvarteringsstedet, til 

frokosten i en lokal foodtruck og til aftensmaden i en af de fire zoner. Kvalitet er ud-

gangspunktet i vores tilbud om sund og indbydende mad. 

De fire DGI ZONER kommer alle til at tilbyde variationer af sund mad. Gennem hele dagen vil 

der alle steder være mandskab, logistik og service til at håndtere de mange tusinde deltagere. 

Kulinarisk Sydfyn vil blive central samarbejdspartner i at udvikle et tidssvarende bespisning-

skoncept, der med udgangspunkt i lokale råvarer imødekommer de mange gæsters behov. 

Bæredygtighed og økologi vil være i fokus. Med mulighed for køb af specielle DGI madkupon- 

er, kan deltagerne skræddersy deres menu, så den er tilpasset den enkeltes behov og pris- 

niveau. Bæredygtigheden skal også omfatte emballage, hvor smarte løs- 

ninger til genbrug, affaldssortering og miljømærkninger vil sætte sit præg 

på landsstævnet.

Som del af den kulinariske og kulturelle oplevelse af Landsstævnet 2021, kan 

deltagerne tage en tur langs en dertil indrettet chokolade-, vin- eller ølrute. 

”Smag med holdning, det er 
hvad Kulinarisk Sydfyn vil 

levere under landsstævnet. 

Gæsterne kan få smag for 
de fantastiske, sydfynske 

kvalitetsprodukter og møde 
de dejlige dejlige fødevare-

producenter, vi har 
her på egnen.” 

Mikael Hansen, formand for 
Kulinarisk Sydfyn

Bæredygtigt landsstævne

Med en stærk 
kommunikationsstrategi 

skal der ikke herske 
tvivl om, at DGI afholder 

Landsstævne i 2021 med 
Svendborg, Fyn og Region 

Syddanmark som vært.

Kulinarisk Sydfyn 2015

Salig Simons Gård er en af byens perler

Scan koden
- se filmen

 Sådan skal du spise
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Det er med stor stolthed, at jeg som borgmester på vegne af Svendborgs Byråd 

byder DGI Landsstævne 2021 velkommen i Svendborg. 

I Svendborg er der opbakning til at afholde århundredets landsstævne i 2021. Byrådet bakker op 

om beslutningen. Jeg kan med sikkerhed sige, at der fra nu af og frem mod 2021 vil blive truffet de 

nødvendige politiske beslutninger, der skaber de ideelle rammer for et fantastisk landsstævne.

Et stævne der på samme tid giver plads til traditionerne, nytænkning og kreativitet. Hvor der 

på en og samme tid er liv i gaden, gang i aktiviteterne og plads til at fordybe sig i oplevelserne. 

Allerede på dette tidlige tidspunkt i processen, har vi den fulde opbakning fra erhvervslivet i byen, 

der både med støtteerklæringer og økonomisk støtte til opførelse af anlæg har vist, at vi er mange, 

der går forrest i dette projekt. At stå sammen er noget, der kendetegner Svendborg, og noget af 

det, vi er stolte af. Svendborg løfter Svendborg, som det hedder. Det er der, vi er stærkest. Og det 

vil kunne mærkes til Landsstævnet 2021. 

Svendborg er en by i rivende udvikling. Samlingen af havn og by, samt omdannelsen af Frem-

tidens Havn har taget fart den seneste tid. Og det stopper ikke der. Med Landsstævnet 2021 som 

anledning, vil vi fortsætte vores arbejde med udvikling af et byområde, der rummer top moderne 

idrætsfaciliteter, uddannelsesinstitutioner og udendørsarealer til rekreative formål for byens 

borgere og gæster. For Svendborg er en kommune, der har idræt i blodet. Det er tydeligt i vores 

uddannelsessystem, vores politiske satsninger, vores byrum og vores ånd.

Ved at placere landsstævnet i Svendborg får DGI en stærk og loyal samarbejdspartner, der vil 

arbejde målrettet på at skabe en bæredygtig begivenhed med fokus på fællesskab, det gode liv, 

samskabelse og klima – både til gavn for Svendborg, DGI og landsstævnet som institution. 

 

Når rusen har lagt sig efter Landsstævnet 2021, vil Svendborg stå tilbage med en række bliv ende 

værdier. Først og fremmest en ny bydel hvis rammer inviterer til nye standarder for samarbejdet 

mellem kultur, idræt og events. DGI L21 er endnu et bevis på, at vi i Svendborg kan gøre alt, når vi 

arbejder sammen på tværs af kommunen, virksomheder, foreninger, frivillige og kulturaktører. 

Samskabelse, der udfordrer, så alle tænker nyt, tænker klogere og tænker højt. 

Sidst men ikke mindst har vi givet deltagerne og indbyggere en oplevelse for livet.

Mærk pulsen, mød magien i Svendborg.

       Lars Erik Hornemann

I kommunen er landsstævneplanlægningen forankring i kultur- og udviklings-
afdelingen. Det er herfra den tætte samskabelse med DGI og de lokale nøgle- 
personer fra foreninger, kulturen og erhvervslivet udgår.

Opbygning af en stærk projektorganisation udformet i samarbejde med DGI vil være altafgør- 

ende. En stærk projektorganisation med repræsentanter fra DGI, kommunen, erhvervslivet,  

idrætsinstitutioner, Sport Event Fyn og kulturlivet vil skabe de overordnede rammer for orga- 

niseringen. Herunder vil der blive etableret arbejdsgrupper med relevante aktører, der har 

ansvar for afvikling af sportsbegivenhederne, transport, indkvartering, bespisning, kultur- 

arrangementer og andre centrale elementer af afviklingen af landsstævnet. 

De frivillige vil få en central rolle i selve afviklingen af landsstævnet. Som med den 

øvrige organisering vil også rekrutteringen ske i et tæt samarbejde med DGI Fyn. Med  

over 200 foreninger i byen er svendborggenserne vant til at engagere sig, det er ikke 

noget problem at engagere op mod 4.000 frivillige, som skal være med til at gøre 

landsstævnet helt unikt.

Erfaringer fra landsstævnet i Aalborg vil indgå som del af vores planlægning og være et natur- 

ligt afsæt for den konkrete organisering af DGI Landsstævne-organisationen for 2021. Vi har  

allerede etableret positiv dialog med organisationen omkring DGI Landsstævne 2017 i Aalborg.

Organisering af landsstævnet
”Som aktiv frivillig i  

Svendborg igennem mange 
år, glæder jeg mig til at 

støtte op og hjælpe til med 
at få det bedste ud af 
landsstævnet i 2021! 

Jeg er klar til at byde DGI’s 
Landsstævne velkommen.” 

Carsten Kallesøe, formand 
for Svendborg Svømmeklub 

og aktiv frivillig

Svendborg byder velkommen

Svendborg by night set fra Vindeby på Tåsinge

Støtteerklæringer fra bl.a.:

•   Byregion Fyn

•   Bernstoffsminde Efterskole

•   Dansk Byggeri Fyn

•   DGI Fyn

•   Erhvervsforum Svendborg

•   Folkeoplysningsudvalget

•   Gymnastikhøjskolen i Ollerup

•   Handicaprådet

•   Kulinarisk Sydfyn

•   LO på Fyn

•   Ollerup Efterskole/Sang & musik

•   Region Syddanmark

•   Svendborg beværterforening

•   Svendborg Senior Idræt

•   Shopping Svendborg

•   Sport Event Fyn

•   Svendborg Alliancen

•   Svendborg Erhvervsråd

•   Svendborg Idræts Samvirke

•   Svendborg turistforening

•   Vejstrup Efterskole

•   Udvikling Fyn
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