
 

 
 
Kom og oplev Danmarks største idrætsfestival i Svendborg  

  
Kære  Kommunale samarbejdspartner 
            
   
Jeg har den glæde at invitere dig til at deltage i DGI Landsstævne 2022, til en dag med særligt fokus på 
idrættens betydning for kommunerne og samarbejdsmulighederne med DGI. En dag for de politiske og 
administrative ledere i Danmarks kommuner, med DGI og DGI’s landsdelsforeninger som værter. 
  
DGI Landsstævne er Danmarks største idrætsfestival og afholdes hvert fjerde år. Når Landsstævnet i 2022 
lægger til kaj i Svendborg, vil tusindvis af deltagere og gæster opleve et Landsstævne med maritim og 
kulturel stemning ved Det Sydfynske Øhav. 
  
Landsstævnet afholdes fra torsdag den 30. juni til søndag den 3. juli 2022 og du inviteres til at deltage 
fredag den 1. juli med følgende program: 
  
11.00: 
Ankomst til det store telt i Landsstævnecentrum. Velkomst ved DGI’s landsformand Charlotte Bach 
Thomassen og indlæg ved  

 Borgmester Bo Hansen, Svendborg kommune: Hvorfor landsstævne i Svendborg? Landsstævnet 

og det lokale erhvervsliv. Landsstævnet og de frivillige kræfter.  

 Direktør for Kultur & Udvikling, Lars Stentoft, Viborg kommune. Hvordan arbejder vi med 

idrætsevents i Viborg kommune. Hærvejsløbet som eksempel.  

Samtaler i mindre grupper og en let frokost. 
  
13.00: 
DGI’s landsdelsforeninger er værter for en rundvisning på landsstævnet og du får lejlighed til uformelle 
drøftelser med kolleger fra de nærmeste kommuner. 
  
18.00: 



Fælles spisning. 
  
20.00: 
Show med Efterskoleholdets ca. 6.000 elever – verdens største opvisningshold – på landsstævnestadion. 
Gymnastik, spring, parkour og fællessang til livemusik vil være dominerende aktiviteter 
  
22.00. 
Totalteaterforestilling ”Fjeren og Rosen” på havnen i Svendborg. 
  
Mulighed for overnatning. 
  
Jeg håber at møde dig til Landsstævnet i Svendborg og du kan tilmelde dig arrangementet helt eller delvist 
her Vi beder om tilmelding senest 10. maj 2022. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Steen Tinning på telefon 40 61 25 28 eller mail: 
Steen.Tinning@dgi.dk eller til 
 
DGI Sydøstjylland, ved 
Formand Dan Skjerning, telefon 40439565, mail: dan.skjerning@dgi.dk eller 
Direktør Peer Stokholm, telefon 79404409, mail: ps@dgi.dk 
  
Se mere om Landsstævnet og de mange aktiviteter på L2022.dk. 
  
Nej tak, jeg ønsker ikke at deltage. 
  
  
Venlig hilsen  
  
Charlotte Bach Thomassen   
Landsformand 
DGI 

 

  
                        
  
  

 

Dette arrangement administreres med Conference Manager  
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