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Fastlæggelse af tidspunkt for kommende landslejre
RESUMÈ
Den planlagte landslejr i 2021 er grundet Corona som bekendt flyttet til 2022. HB skal derfor tage stilling til tidspunktet for kommende landslejre.
Landslejrene i FDF har altid været afholdt med 5 års intervaller. Siden 1976 har landslejrene
været afholdt i årstal der ender på 1 eller 6.
FDF modtog i 2018 henvendelse fra Spejderne der orienterede om at Spejdernes Lejr ekstraordinært flyttes fra 2027 til 2026 grundet afholdelse af Verdensjamboree i 2027.
På sit møde i august 2018 tog HB dette til efterretningen og besluttede at fastholde tidspunktet for FDFs landslejr i 2026. Spejderne blevet herefter orienteret om dette, samt at vi
holder lejren i uge 28 og ind i 29.
Men med det forskudte år opstår der naturligt spørgsmål om hvorvidt den næste landslejr
skal afholdes i 2026 eller 2027.
Det indstilles, at HB fastholder beslutningen om afholdelse af landslejr i 2026 og i øvrigt at
fastholde traditionen med afholdelse af landslejre i årstal der ender på 1 og 6.
INDSTILLING

Hovedbestyrelsen tager stilling til om den næste landslejr skal afholdes i
2026 eller 2027.
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SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND

FDF afholdt sin første landslejr i 1926. Den næste afholdtes i 1932 og herefter hvert 5. år i
årstal der ender på 2 og 7 (7 i alt). Der var ingen landslejr i 1942.
FPF afholdt sin første landslejr i 1956. Den næste afholdtes i 1960 og herefter hvert 5. år i
årstal der ender på 0 og 5 (3 i alt).
Den første fælles landslejr blev afholdt i 1976 og herefter hvert 5. år i årstal der ender på 1
og 6 (9 i alt – 10 hvis vi tæller 2021 med).
Vi kan derfor konkludere at vi historisk set har haft de fleste landslejre i årstal der ender
på 1 eller 6 og at der derfor ikke er noget historisk argument for at ”vende tilbage” til årstal
der ender på 2 og 7.
Spejdernes lejr afholdes normal i årstal der ender på 2 og 7. Næste gang i 2022. I 2027 afholdes der verdensjamboree og derfor er lejren flyttet et år frem. Der afholdes således
Spejdernes Lejr igen i 2026. Vi har ikke viden om, at dette vil medføre ændringer for tidspunkt for afholdelse af Spejdernes Lejr fremover.
Selvom landslejren og Spejdernes Lejr normalt ikke afholdes i samme periode i sommerferien, så vurderes det ikke som hensigtsmæssigt at begge lejre afholdes samme år. Der er
en række udfordringer i forhold til fokus, teknik og enkelte frivillige medarbejdergrupper.
DGI Landsstævne afholdes normalt hvert 4. år. Der skulle have været afholdt landsstævne i
2021, men det er flyttet til 2022. Vi har ikke viden om, at dette vil medføre ændringer for
tidspunkt for afholdelse af landsstævne fremover.
Landsstævnet har flere gange faldet sammen med landslejren og vil gøre det igen uanset
tidspunkt for afholdelse. Dette vurderes ikke til at have betydning for landslejrenes årstal.
Imod dette taler naturligvis den kortere pause mellem landslejren i 2022 og 2026. Men hvis
vi udskyder ”tilbagerullet” til 2027 vil det formentlig være sværere at vende tilbage til årstal
med 1 og 6.
Med andre ord anbefales det, at vi fastholder traditionen i FDF og fortsætter med at afholde landslejre i årstal der ender på 1 og 6.

TIDSPLAN
Marts 2023
September 2023
November 2023
Marts 2024

HB beslutning om landslejrchef (profil og navn)
HB beslutning om overordnet ramme- og opgavebeskrivelse
Opfordring af LLU begynder
HB drøfter det strategiske sigte med lejren, herunder detaljerede input til LLU

Maj 2024
August 2024

LLU præsenteres
HB behandler og godkender kommissorium

KOMMUNIKATION

Umiddelbart efter HB-mødet kommunikeres beslutning ud, så både kredse og landsdele
kan tage højde for dette i langtidsplanlægningen.
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BILAG
Ingen bilag.
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