Vejledning aktivitetstilmelding
Opdateret 13. juni 2022

Vejledning til tilmelding af aktiviteter for alle deltagende spejdere. Denne vejledning er kun gældende
for de aktiviteter, der kræver tilmelding. Der findes en masse aktiviteter, som er drop-in aktiviteter,
som ikke kræver tilmelding. I finder hele udbuddet af aktiviteter lige her: https://spejderneslejr.dk/aktivitetskatalog
Alle har adgang til aktivitetskataloget. Det er kun tilmeldingsansvarlige, der kan logge ind og tilmelde
aktiviteter. Det vil sige gruppeleder, medlemsansvarlig og kasserer. Hvis der er behov for, at specifikke
enhedsledere kan tilgå aktivitetstilmeldingen, skal de gøres til medlemsansvarlige via Medlemsservice.
Vi har forsøgt at lave tilmeldingssystemet så nemt at gå til som muligt. Herunder finder du en vejledning til de enkelte dele:
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1 Aktivitetskataloget
Det er i aktivitetskataloget, at I finder ALLE aktiviteter for Spejdernes Lejr 2022. Det vil sige, at deri
finder I både aktiviteter, der kræver tilmelding og aktiviteter, der ikke kræver tilmelding. I vil også
kunne tilgå tilmeldingen fra dashboard i tilmeldingssystemet.
I kataloget kan I læse beskrivelser af alle aktiviteterne, samt se aldersgruppen der egner sig bedst til
den pågældende aktivitet. Alle aldersgrupper er dog vejledende.
For at søge rundt i aktivitetskataloget har vi lavet forskellige “filtre”, som kan indsnævre jeres valgmuligheder for aktiviteter:
•
•
•
•

Søgning på specifik aktivitet
Sted: På lejren, i Roskilde by, på Mosede Fort, Greve Marina eller i Høje-Taastrup.
Tilmelding: kræver tilmelding eller uden tilmelding
Avancerede filtre: Aktivitetstype, alder, egnet til enkelt person eller patrulje og sprog

Aktiviteterne vil være placeret enten på lejren, i Roskilde by, på Mosede Fort, Greve Marina eller i
Høje-Taastrup. Til aktiviteter uden for lejren vil der være busser, der kører jer til og fra aktiviteten,
medmindre andet er nævnt. Når man tilmelder sig en aktivitet, bliver man automatisk tilmeldt en
plads i bussen til og fra aktiviteten.
Selvom en aktivitet har en engelsk aktivitetsbeskrivelse, understøtter aktiviteten ikke nødvendigvis
engelsk tale. Kun aktiviteter som har markeringen 'engelsk’, foregår på engelsk jf. filtret “foregår på”
engelsk.
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2 Aktivitetshold
Første gang I tilmelder jer en aktivitet, kan I sammensætte “aktivitetshold”. De egner sig til, hvis I har
flere deltagere, der skal på mange af de samme aktiviteter fx en patrulje eller en bestemt aldersgruppe.
Til et aktivitetshold kan der også tilknyttes en leder, som hvis mobilnr. er angivet, får beskeder om
de pågældende aktiviteter, som holdet er tilmeldt. OBS. vi opfordrer stærkt til at gøre dette, da det
er den måde, som aktiviteterne kan sende direkte besked til deltagerne fx ved flytning, aflysning eller der skal medbringes noget til aktiviteten.

Når I er inde på tilmeldingssiden for en aktivitet, skal I trykke på det grønne “aktivitetshold” (Hvis I
allerede har lavet aktivitetshold, vil det herfra også være muligt at “opdatér aktivitetshold”).
Derfra kommer I ind på siden for aktivitetshold, hvor I finder en liste over jeres deltagere, som kan
inddeles i hold. I bunden finder I formularen:

Giv jeres aktivitetshold et navn, det kan fx være troppen, et patruljenavn eller en aldersgruppe.

Og vælg hvem der er leder for holdet. Alle tilmeldte over 18 år kan vælges som leder. Når I vælger en
leder fra listen, kommer der en linje frem, hvor I kan skrive telefonnummer på lederen. Det er vigtigt,
da det er det nummer, som folkene fra aktiviteterne kan kontakte de konkrete deltagere.

Tryk derefter på “opret hold” eller ”gem”.

Når holdet er oprettet, kan I tilføje de deltagere, der skal være med på holdet. Det gør I ved at trykke
på navnet, hvorefter der kommer en liste frem med alle de aktivitetshold, I har lavet. I vælger hvilket
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hold, personen skal være med på og trykker på holdnavnet. Personen bliver så flyttet til det pågældende aktivitetshold.

Nu kan I se og redigere oplysninger for jeres aktivitetshold, samt de deltagere der er med på holdet.
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3 Sådan tilmelder du jer til aktiviteter
I kan tilgå jeres aktivitetstilmelding enten direkte gennem aktivitetskataloget eller fra jeres
dashboard i tilmeldingssystemet.
Når I finder en aktivitet i kataloget, som I gerne vil tilmelde jer, så klikker I på aktiviteten. Så kommer
alle informationer om den aktivitet frem. Her er et eksempel:

Vi har fundet aktiviteten “EscapeTENT”. Vi kan nu se, at aktiviteten henvender sig til alle fra 12 år og
op efter, kræver tilmelding, men er også en drop-in og den foregår på lejren. Nedenunder beskrivelsen
finder I et ugeprogram, der viser hvilke dage og tidspunkter, som aktiviteten foregår. Denne aktivitet
varer 60 minutter og foregår søndag til fredag.
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Når I vil tilmelde jer har I to muligheder:
1. I kan trykke på det tidspunkt, hvor I ønsker at tilmelde jer aktiviteten.
2. I kan trykke på den gule “Tilmeld”-knap:

Der kommer derefter et skema frem med de tidspunkter, det er muligt at tilmelde sig aktiviteten

(Hvis I her opdager, at tidspunkter ikke passer jer alligevel, skal I blot trykke på “find en anden aktivitet”, så kommer I tilbage til aktivitetskataloget).

Tallet i parentesen angiver hvor mange ledige pladser, der er til den pågældende aktivitet på det pågældende tidspunkt.

Når I vælger det tidspunkt, der passer bedst for jer, kommer I frem til denne side:

Her kan I se navnet på aktiviteten, det tidspunkt I har valgt og hvor mange ledige pladser, der er tilbage. Nedenunder det kan I vælge de deltagere, der skal med på den aktivitet.
I kan her vælge at krydse et helt aktivitetshold af eller vælge fra listen af deltagere der ikke er på et
aktivitetshold.
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Og til sidst vælger I den eller de ledere, der skal være knyttet til deltagerne på denne aktivitet.

Alle over 18 år kan både tilmeldes som deltager på en aktivitet og som leder for et hold. Hvis man som
leder kun skal være leder for et hold, skal man altså IKKE vælges fra deltager-listen, men kun i rubrikken for “leder”. Omvendt hvis man som 18+ årig skal deltage på en aktivitet, skal man vælges fra
deltager-listen og derfor ikke nødvendigvis fungerer som leder fra leder-listen.
Der skal også vælges en leder, selvom alle deltagere er 18+. Det sikrer nemlig, at I får vigtige informationer fra aktiviteten. Man kan her vælge én, der skal deltage på aktiviteten, personen skal dog i dette
tilfælde vælges både fra deltager-listen og fra leder-listen.
Til sidst trykker I på “Gem”:

Efter I har trykket gem, kommer I hen på denne bekræftelsesside:

Den viser, hvem I har tilmeldt. Den giver jer også mulighed for at:
•
•
•

Redigere tilmeldingen for den pågældende aktivitet
Finde en anden aktivitet
Vise tilmeldte aktiviteter

Hvis I trykker på “redigér denne tilmelding” kommer I tilbage til den forrige side, hvor I kan ændre i
deltagere og ledere for den pågældende aktivitet.
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Hvis I trykker “Vis tilmeldte aktiviteter” kommer I ind til en oversigt inddelt i dage, hvor I kan se alle
de aktiviteter, som gruppen er tilmeldt.

OBS. alle er automatisk tilmeldt den store aktivitet FællesHEDEN.
•
•
•

Underlejr Høje-Taastrup er på FællesHEDEN om mandagen
Underlejr Roskilde er på FællesHEDEN om onsdagen
Underlejr Greve er på FællesHEDEN om fredagen

OBS. alle 12-16-årige er automatisk tilmeldt Total-Portal-Dag om torsdagen. Man kan ikke vælge
denne aktivitet, hvis man ikke passer i målgruppen, dog er alle aldersgrupper vejledende, og man må
derfor gerne møde op, selvom man ikke er 12-16 år.
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Overlappende tidspunkter
I vil nu vælge en ny aktivitet og har fundet:

I klikker jer ind via knappen “Tilmeld”

I er dog kommet til at vælge d. 27/7 om formiddagen, samme tidspunkt som I er tilmeldt EscapeTENT.
I kan for aktivitetsholdet “troppen” ikke vælge den nyeste aktivitet, og de pågældende deltagere er
skraveret med grå. Det lille ‘i’ efter navnet fortæller, hvad der er galt:
“1125 EscapeTENT 09:30-10:30 har overlappende tider”
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I skal derfor vælge, hvad I helst vil på eller se, om der er ledige tider på andre tidspunkter for den nye
aktivitet. Hvis I helst vil på Fælles om fortiden, skal I derfor først gå ind og afmelde jer EscapeTENT og
vende tilbage til Fælles om fortiden og vælge den.

Man afmelder en aktivitet ved at finde aktiviteten igen og krydse sine deltagere fra på det pågældende
tidspunkt, som man ikke kan komme til.

OBS overlappende tidspunkter for FællesHEDEN og Total-Portal-Dag kan ikke afmeldes, da de er automatisk tilmeldt og man kan derfor ikke tilmelde sig noget andet i det tidsrum.
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4 Aktivitetsmærket “Fælles om fremtiden”
“Fælles om fremtiden”-mærket er lejrens aktivitetsmærke, som du kan læse mere om ved at søge på
“Aktivitetsmærke: Fælles om fremtiden” i aktivitetskataloget. På den side vil der også komme information om, hvor udlevering af selve mærket foregår.

Sådan ser mærket ud, som man får udleveret, når man har samlet de fem klistermærker.
For at få mærket skal man først samle fem klistermærker i hver sin farve og sætte i sit lejrkort. Dem
får man ved at deltage i fem forskellige aktiviteter, som hver knytter sig til et af lejrens fem undertemaer:
-

-

Vores fremtid
Vores nære fællesskab
Vores globale fællesskab
Vores kulturelle fællesskab
Mit eventyr mod fremtiden

De fem undertemaer omkranser mærket på billedet her.
I aktivitetskataloget kan man under billedet se et af de fem undertemaer, som aktiviteten hører til,
når man klikker ind på aktiviteten.
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I eksemplet kan man se, at aktiviteten hører til undertemaet “Vores fremtid” og man vil derfor modtage et klistermærke for at deltage i denne aktivitet.
OBS. Ikke alle aktiviteter er knyttet til et undertema, da det kun er nogle aktiviteter, der giver et klistermærke.
OBS. Der er ved at blive udarbejdet en liste over alle de aktiviteter, som kan give aktivitetsmærket
”Fælles om fremtiden”. Den vil være tilgængelig inden for kommende fremtid.
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