SPEJDERNES LEJR 2022

VÆRTSPARTNER SØGES TIL DANMARKs
STØRSTE SPEJDERLEJR!
I sommeren 2022 afholder vi Spejdernes Lejr for tredje gang. Det er ikke bare Danmarks største
spejderlejr, men den største lejr for børn og unge i Norden. Derfor er forberedelserne også i
fuld gang, så vi kan skabe en unik spejderoplevelse i 2022. Det er nu, vi skal finde værten, som
sammen med os vil udvikle og gennemføre intet mindre end verdens bedste spejderlejr med et
forventet deltagerantal på ca. 40.000 fra ind- og udland.

Om spejderbevægelsen
Spejderne i Danmark er en del af den globale spejderbevægelse,
der samler over 40 millioner børn, unge og voksne på tværs af
landegrænser, etnicitet og trossamfund.
I Danmark har spejderbevægelsen eksisteret i over 100 år, og der er
stigende interesse. Spejderne har vokseværk, og i 2018 er der mere
end 70.000 medlemmer fordelt på fem spejderkorps:
•• Det Danske Spejderkorps
•• KFUM-Spejderne
•• De grønne pigespejdere
•• Danske Baptisters Spejderkorps
•• Dansk Spejderkorps Sydslesvig
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I 2015 dannede de fem korps foreningen
Spejderne. Med Spejderne er det mangeårige
tætte samarbejde mellem korpsene tydeliggjort,
og det er i regi af Spejderne, at Spejdernes Lejr
arrangeres. Ud over Spejdernes Lejr er et af
de helt store ungdomsprojekter i Danmark lige
nu, Ungdomsøen, også forankret i foreningen
Spejderne.
©Pernille Bille Tvedt
Forsidefoto: ©William B. Rønnebek
©Christian Mouridsen
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Spejdernes værdier
I spejderbevægelsen gør vi børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer. Børn og unge lærer i spejderbevægelsen at stå på egne ben, have respekt for deres
medmennesker og bliver selv udviklet som hele mennesker.
Vores grundlæggende metode har til alle tider været learning by doing. Det betyder, at spejderne lærer ved at gøre ting i praksis. Fx ved at være ude i alt slags vejr, slå telt op, arrangere ture,
tage af sted uden forældre og tidligt få ansvar for samarbejdet i en patrulje som patruljeleder.
Spejderbevægelsen er demokratisk og bygger på frivillighed. Spejderne får tidligt erfaringer
med værdien af at lytte til hinanden, indgå fællesskaber med plads til stor forskellighed og tage
hensyn til familie, natur og samfund. Spejderbevægelsen gør ikke bare en forskel for den enkelte spejder, men medvirker til positiv forandring i et større samfundsmæssigt perspektiv.
©Kurt Gabs
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En fælles oplevelse
Spejderne søger en værtspartner, der vil være med til at skabe en
stor oplevelse for sig selv og for lejrens deltagere. Med etablering
og afvikling af lejren som omdrejningspunkt ønsker vi at etablere
et partnerskab, hvor vi, sammen med engagerede frivillige
og erhvervslivet, udvikler en ’by’, medborgerskab, foreningsliv,
forretningsmuligheder og spejderbevægelsen. Et partnerskab, som
opleves positivt og værdiskabende for begge parter og ikke blot er
en ramme om et praktisk arrangement.
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Vi ser værtsområdet som noget, der bliver en
tydelig del af lejren. Ikke blot som det sted
lejren er placeret, men som aktivt inddrager
områdets beboere, foreninger og erhvervsliv.
Vi forventer, at partnerskabet bliver et fællesskab, der gør, at vi sammen kan planlægge
aktiviteter og oplevelser for hinanden og løse
de udfordringer, der opstår undervejs, bedst
muligt for begge parter.

Vi vil gerne efterlade vores værtspartner med
en oplevelse af at have været en aktiv del af
spejdernes fællesskab og rigere på erfaringer
med at samarbejde med en organisation, som
bygger på frivillighed. En oplevelse, hvor vi
løfter i flok og alle høster udbyttet af anstrengelserne. Endelig en oplevelse, som har haft
betydning, sat aftryk og bidraget positivt til
udvikling af lokalsamfundet. Vi håber, at besøget af de mange spejdere fra ind- og udland
er et oplagt afsæt for andre oplevelser og nye
tiltag for værtspartnerens indbyggere.

Vi skal sammen definere indholdet af
vores kommende partnerskab, som ud over
alt det praktiske eksempelvis kan være:
••
••
••
••
••
••

Aktiviteter omkring bæredygtighed med udgangspunkt i FN’s verdensmål
Sociale engagementer skabt for børn og unge i udsatte situationer
At give lokale børn og unge, der ikke er spejdere, mulighed for at afprøve sig
selv gennem spejderaktiviteter og metoden learning by doing
Aktiviteter, som styrker lokalt lederskab og virkelyst
At etablere muligheder for, at lokale virksomheder, foreninger, børn og unge
kan udfordre hinanden på produkter og idérigdom
At udvikle og opbygge friluftsfaciliteter, eksempelvis: Naturlegeplads, primitive overnatningspladser og/eller et outdoor aktivitetscenter
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Erfaringer fra Spejdernes Lejr 2017
Sønderborg Kommune var vært for den seneste Spejdernes Lejr i 2017. Lejrens
egen omsætning var på ca. 70 millioner.

©Per Balslev

”Vi har i Sønderborg
Kommune været utroligt
glade for at lægge
jord til Spejdernes Lejr
2017. Det har været en
investering, som vi mener
er godt givet ud, når man
tænker på hvor meget
gejst, omtale og fokus på
frivillighed, det har givet
i kommunen.”
Erik Lauritzen, borgmester,
Sønderborg Kommune

Omsætningen fra deltagere og gæster i
Sønderborg Kommune i den uge, hvor lejren
blev gennemført, lå på ca. 47 mio. kr. En del af
forbruget skete i lejrens egne butikker (anslås
til ca. 22 mio. kr.), hvorefter omsætningen
uden for lejren lå på ca. 25 mio. kr. Spejdernes Lejrorganisation indkøbte for 5,5 mio. kr.
i Sønderborg Kommune. Kommunens egen
lejrorganisation sendte 13,2 mio. kr. i omløb i
kommunen. Det gav en samlet direkte omsætning i kommunen på knapt 44 mio. kr.
Den lokale opbakning til lejren blandt borgere
og virksomheder var stor. 99 pct. af borgerne
havde kendskab til lejren, og 48 pct. havde
også været på lejren. Efter lejren mente 95
pct., at værtskabet var en god idé, og ni ud af
ti synes, at Sønderborg Kommune skal forsøge
at tiltrække lignende events. Blandt de lokale
virksomheder var kendskabet også tæt på
fuldkomment. Ligesom borgerne vil virksom-

hederne gerne have flere lignende events. På
tværs af brancher var der stor opbakning til
lejren, idet 88 pct. angav, at lejren var en god
eller meget god idé. 95 pct. af virksomhederne
synes, at kommunen skal prøve at tiltrække
lignende events i fremtiden.

med repræsentanter fra næsten alle landets
kommuner, ligesom lejren var vært for statsministeren og H.K.H. Prinsesse Benedikte.

Spejdernes Lejr medførte stor positiv omtale
af Sønderborg Kommune og omegn. Efter
lejren vidste 71 pct. af borgerne i Danmark, at
der i løbet af sommeren var blevet holdt en
spejderlejr i Sønderborg. Under lejren dækkede
lokale medier nyheder fra Spejdernes Lejr
dagligt, TV-Syd sendte dagligt 15 minutter fra
lejren og DR Ramasjang sendte sin sommerferieudgave ’SommerSummarum’ fra lejren. Den
samlede medieomtale blev af Infomedia vurderet til en værdi på godt 26 millioner kroner.

På hjemmesiden for Spejdernes Lejr 2017
i Sønderborg, kan I få indtryk af, hvad
Spejdernes Lejr er for en størrelse
(www.spejderneslejr2017.dk).

Der tegnede sig et tilsvarende billede efter afholdelsen af Spejdernes Lejr i Holstebro i 2012.

Spejdernes Lejr 2017 afholdt desuden en
erhvervskonference, et kommunalt topmøde

Sønderborg Kommunes evaluering af Spejdernes Lejr 2017 findes her:
https://sonderborgkommune.dk/sites/all/files/Forvaltninger/sl2017/evalueringsrapport-spejdernes-lejr-2017.pdf
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Krav til lejrpladsen
og området
Størrelse
Afhængig af landskabets karakter og bevoksningen skal der beregnes 20 kvm. pr. spejder
til lejrpladsen. Det vil sige, at lejrpladserne til
40.000 deltagere vil kræve cirka 80 hektar
(800.000 kvm.) god, plan jord. Vi vil normalt
opdele den samlede lejr i et antal underlejre,
hvorfor arealet bør kunne opdeles i 8-15 underlejre, gerne ved udnyttelse af levende hegn
eller andre naturlige skel.
Til lejrens aktiviteter og fællesarealer skal der
beregnes 100 hektar. Aktivitetsområdet må
gerne være en kombination af plant og kuperet terræn samt let skov/bevoksning.
Som en del af området skal der være en
naturlig samlingsplads med plads til 50.000
personer, hvor både scene og tilskuerpladser
falder naturligt ind i landskabet.
Lejrarealet forventes at være et samlet område, hvor al færdsel kan ske uden at komme på
offentlig vej (veje skal kunne lukkes i lejrperioden).
Til parkeringsareal for biler, busser, lastvogne og materiel skal der være et areal på 30
hektar. Samlet vil der være behov for arealer
svarende til mindst 210 hektar.

Jordbundsforhold
Til teltslagning bør jordbunden kunne modstå
og håndtere store vandmængder. Der bør i
tvivlstilfælde søges oplysninger om jordbundens evne til at bortlede regnvand, især i
områder, der er stærkt skrående eller lavtliggende.
Jordbunden skal være fri for gamle depoter,
affald og kabelgrave. Overfladen skal være
jævn, så spejderne kan færdes uhindret, og de
kan transportere brænde, materiel og vand i
trækvogne.
Områder, der er kuperede, kan evt. anvendes
til aktiviteter, hvor terrænet indgår som en
vigtig detalje.
Beplantning
Der bør være naturlige læhegn og beplantninger fordelt i området. Større arealer med
beplantning, mose og vådområder er ikke
hensigtsmæssige, da de bryder lejrens fælles
skab. Beplantning, skov og vådområder, som
grænser op til lejren, kan til gengæld give
spejderne en opfattelse af, at pladsen udgør
en helhed.
Miljø
Der må ikke være højspændingsledninger på
eller i umiddelbar nærhed af lejrpladsområdet af hensyn til sikkerheden ved spejdernes
aktiviteter. Det bør vurderes, om lejren kan

©William B. Rønnebek

forstyrre nærliggende boligområder, især hvis
der ikke er naturlig afgrænsning med træer,
skov eller lignende.
Hovedveje, motorveje og andre stærkt befærdede veje bør ikke grænse op til eller være for
tæt på lejren, medmindre der er mulighed for
at lukke vejene i lejrperioden.
Adgangsveje
Lejrens infrastruktur kræver flere faste køreveje,
som kan bære og rumme transport af lastvogne med forsyninger under alle vejrforhold. Der
skal være mulighed for aflæsnings- og vigepladser, så trafikken ved ankomst og afrejse
kan forløbe så gnidningsløst som muligt. Der
skal tages højde for den lokale beredskabschefs krav til beredskabsveje, sikring mv.

Bygninger
Der er behov for nærliggende bygninger
(faste bygninger og mulighed for at etablere midlertidige faciliteter) til lejrhospital,
tandlæge, lejradministration, beredskab og
materialegård (til brug under etablering, drift
og nedbrydning af lejren).
Bygningerne vurderes af sagkyndige med
henblik på indretning til de nævnte funktioner. Indretning foregår i samarbejde mellem
spejdere og evt. kommunale projektledere,
medarbejdere og kommunens bygningssagkyndige.

Der forventes 40.000 lejrdeltagere. På nogle
besøgsdage kan der komme 10.000-15.000
besøgende. Værtspartneren er central i forhold
til at sikre, at logistikopgaven ved ankomst og
afrejse for deltagere og besøgende bliver løst
hensigtsmæssigt.
Alternative veje, dedikeret til persontransport i
busser og personbiler under lejren, er ønskelige, ligesom der bør være mulighed for at
anvende offentlig transport.

© Pernille Bille Tvedt
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Forsyninger
Elforsyning
Der er behov for tilslutning af el på en række
lejrpladser, aktivitetsområder og i en del større
telte på og omkring lejrområdet.
Værtspartneren står for etablering, godkendelse og drift af hele installationen. Det foretrækkes, at forsyningen er baseret på den lokale
elforsyning. Et alternativ kan dog være, at en
del af elforsyningen baseres på generatorer.
En kombination af de nævnte modeller vil
også være en mulighed for at sikre en uafhængig forsyning til de enkelte områder/faciliteter.
Der vil være behov for backup ved særligt
kritiske områder.
IT og telefoni
Der er behov en driftssikker og fleksibel kommunikationsløsning for deltagere, lejrledelse og
lejradministration. Det meste af kommunikationen på lejren bør være trådløs, så vi kan have
så få fysiske kabler på lejrområdet som muligt.

Værtspartneren bedes overveje løsningsmodeller for en up-to-date kommunikationsløsning med den bedst mulige dækning på hele
lejrpladsen og i de administrative faciliteter
før, under og efter lejren.
Vand
Vandforsyningen skal have kapacitet til
drikkevand, madlavning, store industrikøkkener, varme bade, vandskyllende toiletter og
forsyning til eventuel brandslukning. Der skal
ligeledes være vand til rådighed på aktivitetsområder.
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Spildevand
Spildevand skal kunne fjernes via kloaksystem
eller via transport til nærliggende rensningsanlæg.

Renovation
Der skal etableres håndtering og bortskaffelse
af affald fra lejren, herunder tømning af containere, før, under og efter lejren.

Der produceres store mængder spildevand fra
toilet og badefaciliteter rundt på lejren (ca. 40
steder) samt fra lejrhospital, lejrrestauranter,
kantinekøkkener og familielejren.

Affald skal køres bort opdelt efter kommunens
bestemmelser for sortering.

Ved valg af transport af spildevand skal
tømmested for slamsuger ligge tæt på lejren.
Lokale tømningspunkter eller buffertanke kan
være et alternativ.

Bad
Der skal etableres badefaciliteter med varmt
vand ude på lejrområdet til brug for spejderne
samt ved lejrhospitalet, kantinekøkkener og
områderne for lejrledelse og lejradministration.

Toiletfaciliteter
Der skal etableres toiletter jævnt fordelt på
lejrområdet og aktivitetspladser. Toiletterne
kan være vandskyllende eller med beholder/
tanksystem, som tømmes med slamsuger.
Toiletterne skal etableres og drives sundhedsmæssigt korrekt.

Se mere om Spejdernes Lejr 2017 på
WWW.SPEJDERNESLEJR2017.DK
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Vi glæder os til at høre
jeres idéer og modtage et
partnerskabsoplæg

©Jacob Fredegaard Hansen
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Vi håber på at få et oplæg fra jer, der tager udgangspunkt i vores ønsker og
forventninger til en lejrplads for Spejdernes Lejr 2022. Vi har tilstræbt at være
præcise i vores beskrivelser, men på en rummelig måde så der er plads til
kreativitet og idéer, fordi vi gerne vil forme Spejdernes Lejr ud fra de muligheder,
som et samarbejde med jer giver for spejderarbejdet. Vi vil bede jer om at
beskrive jeres tanker om:
Størrelse/brugbarhed
Lejrpladsens størrelse og placering, teltvenlighed, aktivitetsområder og parkeringsforhold.
Lejrpladsen
Jordbundsforhold, pladsfacon, brandfare,
beplantning, levende hegn, veje og stier.
Adgangsveje, tilkørselsforhold, veje på området og afstand til offentlig transport.
Teknik
Elforsyning, vandforsyning, toiletforhold, badefaciliteter, spildevand, renovation, faciliteter
til telefoni/data, IT og sceneteknik.
Samlingspladser
Lejrbålsplads (stor scene), lejrtorve og aktivitetspladser.

Bygninger/faciliteter
Fødevareterminal, lejrhospital, materielopbevaring, mødelokaler og -faciliteter, svømmehal, bademuligheder, opbevaringsmuligheder
for brænde og rafter.
Lokal opbakning
Kommunal velvilje og ambitioner, politi, Falck,
brandvæsen/beredskabstjeneste, Naturstyrelsen og øvrige myndigheder, lån/leje af køretøjer, samarbejde med lokale foreninger – både
spejdere og andre, muligheder for assistance
til etablering og nedbrydning af lejr.

©Pernille Bille Tvedt

Aktivitetsmuligheder
Byaktiviteter, adgangsforhold til skov, hike/
vandreture, sø/ vandaktiviteter, sejlads til og
fra pladsen, orienteringsløb og særlige aktivitetsmuligheder.
©Emil Kvistbo

©Jan Vestergaard
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Vi glæder os til samarbejdet med
værtspartneren og synes, at det er
vigtigt, at vi arbejder i samme retning
Vi vil gerne have en dialog med jer om flere mål og succeskriterier, så vi sikrer,
at Spejdernes Lejr kan understøtte lokale, kommunale mål, fx mål på børne- og
ungeområdet, mål for samarbejde med civilsamfundet, på miljøområdet mv.
Mål
Vi har til en start formuleret nogle mål,
som vi synes skal sætte retningen:
••

••
••
••
••
••

Samarbejdet skal være en positiv oplevelse for de ansatte, politikere
og frivillige, der er involveret i processen. Det betyder, at samarbejdet er præget af gensidig respekt og dialog.
Samarbejdet skal opleves givende for begge parter og efterlade et
varigt positivt aftryk.
Samarbejdet skal være åbent for inddragelse af indbyggere, lokale
erhvervsdrivende og foreningsliv.
Samarbejdet er præget af gennemsigtighed vedrørende tidsplaner,
beslutninger og justeringer.
Samarbejdet bidrager til, at både værtspartner og Spejderne får
positiv omtale.
Samarbejdet bidrager til, at værtspartnerens lokale spejdergrupper
og foreningsliv oplever en øget interesse fra børn, unge og voksne, så
det lokale frivillige engagement bliver styrket.

Succeskriterier
Vi håber og tror, at både lejren og vores kommende sam
arbejde bliver en succes, og det skal vi sørge for at synliggøre
både for os selv og for andre. Definitionen af succes skal
vi sammen udarbejde, men vi tænker allerede nu, at vores
samarbejde om Spejdernes Lejr 2022 skal måles på, at:
••
••
••
••
••
••

De ansatte, politikere og frivillige oplever, at samarbejdet er præget af gensidig respekt og dialog. Vi måler
det 1 år før lejren, et halvt år før, 1 mdr. inden lejren, midt i lejren og senest 1 mdr. efter lejren.
Værtspartneren mindst et 1 år efter lejren vil anbefale andre kommuner et samarbejde om Spejdernes Lejr.
En betydelig del af områdets indbyggere, lokale erhvervsdrivende og foreningsliv bliver involveret i lejren.
En betydelig del af indbyggere hos værtspartneren har et positivt indtryk af lejren målt senest 2 mdr. efter
lejren.
En betydelig del af deltagerne på Spejdernes Lejr har et positivt indtryk af værtspartneren.
Værtspartneren oplever, at samarbejdet mellem værtspartneren og Spejderne afrundes ordentligt, herunder at
der gennemføres en evaluering med anbefalinger til fremtidige lejre.

Vi vil gerne fastsætte det konkrete ambitionsniveau og målemetoden på baggrund af dialog med jer.
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Tidsplan
2018

Uge 50	Udsendelse af materiale til alle kommuner
(15. december 2018).

Interesserede kommuner bedes
fremsende partnerskabsoplæg

2019

senest den 22. februar 2019

Uge 8	Tilbudsfrist for værtspartnere (22. februar 2019).
Uge 9-11	Gennemgang og vurdering af modtagne oplæg.
Der kan i denne periode blive behov for korte
afklaringsmøder med enkelte kommuner.
Uge 12	Udvælgelse af kommuner til evaluering, meddelelse til alle om det videre forløb, herunder
besøgsplan.
Uge 13-19	Besøg i udvalgte kommuner.
Uge 20-22	Valg af værtspartner. Der kan i denne periode
blive behov for opfølgningsmøder.
Uge 23-33	Udarbejdelse af kontrakt.
Uge 34-36	Godkendelse i organisationer (værtspartner og
Spejderne).
Uge 37	Kontraktunderskrivelse og officiel udmelding.

Oplægget sendes til (pr. post eller elektronisk):
Spejderne, mrk. Spejdernes Lejr 2022
Arsenalvej 10
1436 København K
Tlf.: 24 48 69 90
E-mail: kommune2022@spejderneslejr.dk

Spørgsmål og
yderligere oplysninger
Sekretariatsleder for Spejdernes Lejr
Margrethe Nabe-Nielsen
Telefon: 24 48 69 90
E-mail: kommune2022@spejderneslejr.dk
Værtsudvalgets medlemmer er:
Charlotte Flaskager
Allan Vejvad
Søren Eriksen
Claus Rantzau
Niels Dam
Jan Tolstrup

