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Mini-vejledning gruppe-tilmelding 
Denne vejledning er for alle grupper, der anvender Medlemsservice. 
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Linket til gruppetilmeldings-login finder du på sl2022.dk  

Vigtigt: 

• Klik på jeres egen korps 
• Brug samme login, som du bruger til medlemsservice. 
• Nyt i denne vejledning er markeret med ⭐ 

 

Log ind siden ser sådan ud: I vil blive bedt om at acceptere, at vi henter data fra 
Medlemsservice. 
Jeg er DDS Spejder – så det ser sådan ud: 

 

 
 
Klik på Godkend 

 

 

https://spejderneslejr.dk/tilmelding
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Så er du logget ind: 

 

 

 

 

 

 

 

Hvis du har rettigheder til flere grupper (f.eks. som kasserer) vil du kunne se dem alle her. 

Klik på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⭐ 

⭐ 
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 Den indeholder stamdata om gruppen. Det er her, I skal lave eventuelle 
rettelser i forhold til, hvad I skrev i forhåndstilmeldingen. Vær særligt opmærksom på rafter! 

 

Her kan du se den/de faktura som gruppen har modtaget. 

Du har mulighed for at downloade og printe  

Og du kan se hvad faktura består…. 

Navne på Rafter bestilt, navne på deltagere og den slags. Kig 
selv. ���� 

 

 

 

 

 

 

Og det er mulig at se hvor mange deltagere hver dag + evt. frivillige. 

 

 

 

De tre andre giver sig selv. 

Det nye er at du kan redigere transport for mange deltagere på samme 
tid. Se vejledning der ligger på hjemmesiden. 

 

 

  

⭐ 

⭐ 
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Spejdernes Lejr 2022 - Børneattester 
Denne side ser man kun første gang, man logger på. 

 

I kan læse reglerne for børneattest på siden, og bekræfte at jeres gruppe lever op til det. 

Når du kan godkende, klikker du på ”Bekræft” og kommer til næste billede. 
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Her tjekker du stam-oplysninger for din gruppe:  

 

Er der noget der ikke passer – så skriv hurtigst muligt til tilmelding@sl2022.dk. 

Stamoplysninger 
Gruppe/kreds navn og kommune hentes fra Medlemsservice. Forsendelsesadresse 

Ang. Levering af Skejser armbånd – så kan du skifte ”adresse” så Skejser armbånd bliver leveret til en 
pakkeboks/shop nær adressen. 

  

⭐ 

mailto:tilmelding@sl2022.dk
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Hvis man bladrer længere ned, får man disse felter: 

 

Under kontaktperson, vil den der logger ind første gang stå. Hvis det skal være en anden, kan I rette i det. 

Kassereren hentes automatisk fra Medlemsservice. Husk at logge på, hvis I skifter kasserer ved jeres 
generalforsamling i foråret. 

 

 

Der er ingen deadline for at udfylde disse felter på nuværende tidspunkt, men vær opmærksom på at tilrette 
efter de faktiske beslutninger i gruppen. 
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Materiale bestilling 

I kan se hvor mange rafter I har bestilt – rafte bestilling blev låst 1. april 

Men der er kommet en mulighed for at bestille ekstra rafter. 

 

Brænde 
I får brænde pr. tilmeldt deltager – 1. stk. 3 meter ”pind” med gennemsnits diameter på 15. cm. Pr. spejder i 
gruppen. Dette indgår i deltagerbetalingen. 

Der er dog mulighed for at bestille brænde (løvtræ) 

 

  

⭐ 

⭐ 
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Madbestilling 

 

Her kan I angive jeres primære ønsker af kød den pågældende dag. Det vil blive anvendt på alle, som I 
efterfølgende tilmelder. I kan dog rette til fx veganer for den enkelte deltager senere.  
Deadline for dette er d. 1/5. 

Særlige hensyn 

 

Her skal I markere, om I har deltagere, der har behov for diverse faciliteter. Bemærkninger til underlejren er 
kun vedrørende særlige hensyn. Feltet skal ikke benyttes som almindelig kommunikation. Skriv da i stedet til 
info@sl2022.dk  

 

  

mailto:info@sl2022.dk
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Venskabsgruppe 

 

I kan ønske en venskabsgruppe, hvis ikke I nåede det i forhåndstilmeldingen. 
Ved at klikke på ”Har selv en venskabsgruppe” kan I se, hvad I har skrevet i forhåndstilmeldingen. 

Internationale udvalg arbejder på at få parret grupperne med de udenlandske grupper. Det vil kunne læses her, 
når det er faldet på plads. 

 

 

 

 

Når I er færdige med at svare, klikker I på ”Gem ændringer”:  

 

Hvis I trykker ”Afbryd”, sletter I det, der er lavet.  

I kan altid logge på senere og lave ændringer, dog under hensyn til de nævnte deadlines. 

 

Hjælp og vejledning 
Har I behov for hjælp til jeres tilmelding, kan I få hjælp på følgende måder: 

Ring til Informationscenteret på 8111 2022. Det er åbent mandage kl. 19.30-20.30. 
Man kan også skrive en mail til info@sl2022.dk.  

Der blev afholdt et online infomøde d. 20. april omkring fælles transport og tilmeldingsystemet.  
Find præsentationen på hjemmesiden: https://spejderneslejr.dk/da/informationsmoeder 

 

mailto:info@sl2022.dk
https://spejderneslejr.dk/da/informationsmoeder
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