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Nyhedsbrev # 6 – august 2020 
 
 
 
 

 
   Juni 2021 

 
 
Til forældre og elever årg. 2021-22 på Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole 
 
”Landsstævne – vi glæder os helt vildt! ” 
 
Dit barn er en af de få heldige! Han eller hun har mulighed for at afslutte sit 
efterskoleophold med en uforglemmelig uge som deltager på Efterskoleholdet 
ved DGI’s Landsstævne i Svendborg – sommeren 2022. Det er ikke bare hvilken 
som helst uge. Det er en uge fyldt med alt det bedste af efterskoleåret. Masser 
af gymnastik, aktiviteter og valgfag. Masser af venner. Masser af begejstrede 
tilskuere. Masser af fede oplevelser. Masser af hårdt arbejde og meget, meget 
mere.   
 
Det første efterskolehold blev til i efteråret 1984 på initiativ fra et par 
efterskoler. Hensigten var at samle et stort pige- og drengehold for at vise, at 
piger og drenge med vidt forskellige forudsætninger alle kunne være med til 
gymnastik. Samtidig var hensigten dels at give eleverne en ekstraordinær 
gymnastisk og folkelig oplevelse, dels at vise et bredere publikum 
gymnastikarbejdet i efterskoleformen. 
Ni gange har efterskolerne været repræsenteret ved DGI’s Landsstævne, og alle 
gange har det været en meget stor oplevelse og succes for elever, ledere, 
publikum og ikke mindst en markant profilering af skoleformen. 
 
Landsstævnet – hvad er det? 
DGI´s landsstævne er et stort folkeligt stævne, der afholdes hvert 4. år af DGI 
(Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger). Deltagerantallet vil ligge på omkring 
25.000-30.000 deltagere, som viser gymnastik, dyster i idrætter, friluftsliv, 
deltager i konferencer og workshops m.m.  
 
DGI har indbudt efterskolerne til at skabe tre store forestillinger, som skal vises 
på Landsstævnestadionet i Svendborg både fredag og lørdag eftermiddag samt 
lørdag aften for ca. 10.000 tilskuere pr. show. En ekstraordinær oplevelse, som 
kun gives efterskoleeleverne hvert 4 år. 
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Der er foreløbig 62 efterskoler, der har tilmeldt sig, og det forventes, at ca. 6.500 efterskoleelever 
ønsker at deltage i Landsstævnet i Svendborg. 
 
Efterskolernes store show 
Programmet for efterskolernes store show er ved at blive udarbejdet, og skolernes gymnastiklærere 
vil deltage i et lærerkursus, hvor de undervises i programmet. Alle deltagende efterskoleelever er med 
i showet, men der vil være forskel på, hvor meget eleverne er med. Elever der vælger Gymnastik som 
hovedfag vil være med i hele showet, mens elever, der vælger fodbold eller håndbold kun vil være 
med i dele af efterskolernes show. 
 
Billetter til showet vil blive sat til salg i foråret 2022. 
 
Hovedaktivitet og valgfag 
Efterskoleeleverne skal ved deltagelse vælge en hovedaktivitet og et valgfag. På Halvorsminde 
tilbyder vi tre hovedaktiviteter; Gymnastik, fodbold og håndbold. Hovedfaget gymnastik udgør en 
central ramme af efterskolernes store show. Der arrangeres boldspilsturneringer i henholdsvis 
fodbold og håndbold.  
Herudover vil der være en lang række af valgfag, som eleverne også har mulighed for at vælge.  
 
Forventninger for deltagende elever 

• Eleverne skal have stor lyst til at deltage både i forarbejdet og i selve stævnet – og være 
bevidste om, at deltagelsen til tider kræver overskud og ”gå-på-mod”. 

• Det er obligatorisk at deltage i de forudbestemte samlinger.  

• Eleverne bor og er sammen med efterskoleholdet under hele arrangementet.  

• Eleverne er værdige repræsentanter for efterskolerne gennem færden/væremåde/opførsel. 

• Indtagelse/besiddelse af alkohol, tobak, e-cigaretter, ”snus” eller brug af euforiserende stoffer 
under såvel træningssamlinger, som stævnet, er uforeneligt med at være med på holdet.  

 
Overtrædelse af ovenstående regler for deltagelse i Landsstævnet kan medføre hjemsendelse. 
 
Indkvartering: 
Elever og lærere indkvarteres enten på skoler eller i telte – nærmere information følger, når det 
endelige antal tilmeldte efterskoleelever kendes. Skolens medarbejdere vil også være på 
indkvarteringsstedet til at hjælpe og sørge for ro og orden. 
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Økonomi:  

Sammen med onlinetilmeldingen i oktober måned betales der kr. 2.000 for deltagelsen. 
 
Ud over betalingen sammen med tilmeldingen, betales der i alt 2.900 kr. for deltagelse i Landstævnet, 
som opkræves som en særlig betaling i foråret 2022. 
 
Det betyder, at den samlede pris for deltagelse i Landsstævnet med Efterskoleholdet vil være 4.900kr. 

Betalingen dækker landsstævnegebyr, trænings- og opvisningsdragt, fuld forplejning alle dage 
(morgenmad, middagsmad og aftensmad), transport til og fra Landsstævnet i Svendborg samt til 
fællestræningen i foråret 2022 
 
Tilmelding: 
Tilmeldingen til Landsstævnet foregår individuelt i efteråret. Dette vil vi orientere nærmere om, forud 
for tilmeldingen. 
 
Elevernes tilmelding er bindende, når der er tilmeldt online.  

Følg i øvrigt med på hjemmesiden: https://efterskoleholdet.dk   
Og på facebooksiden: https://www.facebook.com/efterskoleholdet  
 
Er der spørgsmål, kommentarer eller behov for uddybning er I meget velkomne til at kontakte Susan 
eller Cecilie på mail: 

- Kontaktperson 1: susan@halvorsminde.dk 
- Kontaktperson 2: cecilie@halvorsminde.dk 

 
 
 
 
De bedste landsstævnehilsner 
 
 
L22 Kontaktperson   L22 - Ledelsesansvarlig 
Susan og Cecilie   Jens Beermann 
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