
Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF     
Mødebilag til Hovedbestyrelsesmøde  

HB-møde: Marts 2019 

                           

 
Bilagsnummer: 2.08     Ansvarlig: RAP       LG:     FU:        HB: X 
 
 
Overskrift 

 
Legens Dag 2019 

 
 
Baggrund 
 
Legens Dag har været markeret på forskellige måder siden 2010. I de sidste år er det dog forholdsvis få 
kredse, der har inviteret til Legens Dag, mens nogle har brugt årets lege-materiale som aktivitet for 
medlemmerne/opstartsmøde.  
 
Ideen med Legens Dag er at give FDF en platform, som vi kan tale leg ud fra. Det er en mulighed for at komme 
i medierne med vores tanker om leg og dermed profilere FDF på leg.  
Derfor er Legens Dag i 2017 og 2018 blevet markeret på to måder. Legeudvalget har udarbejdet et materiale 
til kredse, der blev sendt ud i forbindelse med sæsonstart, der kunne bruges til sæsonopstart, større lokale 
arrangementer eller et almindeligt kredsarrangement. Samtidig gennemførtes et mere eksternt rettet initiativ, 
hvor et antal kredse fik mulighed for at få en legestander til deres by. Standeren blev givet eller indviet på 
Legens Dag, og skulle stå for et år. De fleste blev opstillet på kommunale legepladser i samarbejde med 
kommunens afdeling for vej & park. Medarbejdere på Sletten byggede legestanderne, mens FDFs 
kommunikationsteam sørgede for materiale til pressen alle steder. Kredsene forpligtede sig på at genopfylde 
standeren med postkort og i det hele taget holde øje med den.  
 
 
Indstilling 
 

HB beslutter, at Legens Dag i 2019 har et eksternt rettet fokus, der handler om at brande FDF med leg, 
herunder at fortsætte initiativet med at opstille legestandere i danske byer. 

 
Ideen 
 
Årets leg 
Det har i flere år været lidt forvirrende, at der både var en Legens Dag første lørdag i september, og et 
materiale man kunne bruge til Legens Dag, når man havde lyst. Derfor er det lige nu Legeudvalgets udspil, at 
de laver et aktivitetsmateriale med årets leg, kredsene kan bruge i forskellige sammenhænge, men som ikke 
brandes med Legens Dag.  
 
Legestandere  
Legens Dag kan bruges til at generere omtale, og give spalteplads til vores tanker om leg i medierne og 
dermed profilere FDF på leg. Det kan vi gøre, når vi gør noget særligt på denne dag som at forære byen noget 
nyt. Derudover har standeren en synlig plads i byen – i de fleste tilfælde en legeplads, hvor der kommer 
mange fra vores målgrupper forbi. Det er således en forholdsvis billig eksponering af FDF. Flere kredse har 
fået tilsendt flere kort, fordi de er løbet tør 

I 2017 blev et antal kredse spurgt, om de ville være med i et samarbejde om en legestander i deres by. 
Her kom 13 aftaler i stand. I 2017 henvendte vi os til en række kredse baseret på størrelse og fordelt på 
flest mulige regionale medier.  
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I 2018 kunne kredsene melde sig efter først-til-mølle-princippet, men vi understregede, at standeren 
skulle opsættes et offentligt sted og ikke kredsenes egne huse eller pladser. I 2018 blev der sendt 19 
standere ud, mens 5 fra 2017 forlængede deres aftale. I slutningen af 2018 spurgte højskolen om de 
kunne få en stander, og derfor har alle efterskoler også fået tilbudt en.  

Legeudvalget fik på landsmødet henvendelser fra 6 kredse, der ville høre om det var muligt at få en 
legestander. Der er altså stadig en interesse fra kredse, der gerne vil slå et slag for legen i deres by.   

Andre ideer til ekstern branding  
Initiativet omkring legestanderne, vil Legeudvalget gerne supplere med et samarbejde med en ekstern 
producent af emballage til fødevarer, om at trykke forslag til lege, med eksempelvis æggebakker på 
æggebakker. En anden måde at få budskabet om #mereleg bredt ud til danskerne, kædet sammen med FDF.    
 
Som sagt vurderes det at ideen med GoPlay-standerne kan bruges i 2019. Legeudvalget har flere ideer til, der 
kan afsløres, udkomme eller gennemføres på Legens Dag i fremtiden.   
 
 
Tidsplan 
April:  Kredsene kan melde sig  
Maj-juni:  Produktion af displays af Sletten 
August:  Udarbejdelse af pressemeddelelser, udsendelse af pressemateriale 
September:  Lancering 2. september 
 
Tanken er, at standerne skal stå et år, hvorefter kredsene, kan bruge dem som de vil.  
 
Økonomi 
5.500 kr. pr. stander (materialer til stander, timeløn til produktion, fragt, postkort). Det foreslås, at man i 2019 
kører med 10 kredse, det vil sige en udgifter på op mod 55.000 kr. 
 
Initiativet dækkes af medlemspuljen. 
 
 
 


