


Hjælp til selvhjælp

• https://spejderneslejr.dk/da/Spejderleder

• Opdateres dagligt under lejren, med relevant
lederinformation

https://spejderneslejr.dk/da/Spejderleder


Tilmeldingssiden

Hvad kan man se på gruppens tilmeldingsside:

• Fællestransport stoppested (for hver deltager)

• Madudleveringshensyn (kød og kødalternativ)

• Aktiviteter (se tilmeldte aktiviteter, se aktivitetshold, gå til 
aktivitetskataloget)

• Opmærksomhed på lejrfrivillige igennem gruppen (dobbeltbooking)



Skejser.dk

• Skejser.dk er online!

• FAQ ligger på
hjemmesiden: 
https://spejderneslejr.d
k/skejser-sadan-betaler-
du-pa-lejren

https://spejderneslejr.dk/skejser-sadan-betaler-du-pa-lejren


Check in på lejren

• Sker på underlejrtorvet i den underlejr, I skal bo i.

• Her bliver I budt velkommen til underlejren og får udleveret lejrkort til 
alle

• Hvis I mangler mærker, armbånd eller refleksionsmaterialer i den 
pakke, der er sendt ud, er det også her, I kan få det udleveret

• I provianten får I udleveret en fysisk kogebog og en smagsBOX



Parkering

• Deltagere parkerer gratis –
Parkeringstilladelser kan 
snart printes ud fra
tilmeldingssystemet.

• Vær OBS på reg.nr. og
kontaktinfo på ansvarlig
under lejren.



Hjælp under lejren

• Informationscenteret
• Telt i Administrationsbyen (06:30-22:30)

• Telefon: 81 11 20 22 (døgnåben)

• Mail: info@sl2022.dk

• Facebook Messenger: @spejderneslejr

• Underlejrens Information
• Telt (08:00-20:00)

• Beredskab
• 70 60 11 12 (ved akut brug for hjælp) (døgnåben)

mailto:info@sl2022.dk


Uge- og dagsprogram

https://spejderneslejr.dk/aktivitetskatalog

https://spejderneslejr.dk/aktivitetskatalog


Gæster

• Tilmelding til gæstelejren er åben

• Det er gratis at besøge lejren (parkering 100 kr)

• Alle drop-in aktiviteter er åbne for alle, så hvis der er ledige pladser, 
så er besøgende velkomne til at prøve aktiviteter og deltage i events

• Besøg vores supermarked, butikker, restaurant, caféer, isboder og
food trucks

• Skejser gæstekort (pris 10 kr) til brug i alle butikker og madsteder

• Trafikinformation, link til gæstelejr mm. findes på
https://spejderneslejr.dk/da/foraelder

https://spejderneslejr.dk/da/foraelder


Efter lejren

• Info@sl2022.dk er åben i 1,5 måned efter lejren. Der er ikke mulighed 
for telefon-kontakt efter lejren.

• Grej kan afhentes på lejrområdet fra kl. 16 søndag d. 31/7.

• Hittegods opbevares i 30 dage efter lejren.

mailto:Info@sl2022.dk


Spørgsmål fra salen



info@sl2022.dk

mailto:info@sl2022.dk

