
 

Spejdernes Lejr 2022 

Hermed invitation til spejdernes lejr. Da vi lavede undersøgelsen i efteråret, om 

hvor mange der kan deltage, var der ønske om en tidsmæssig mindre periode for 

ulvene. Sammenholdt med antal mulige deltagere, er følgende program sammensat. 

Troppen tager afsted på den fulde lejr, dvs. Fra 23. til 31. juli. 

Ulvene tager afsted fra onsdag den 27. til 31. juli. 

De nærmer tider kommer så snart vi har fået dem fra lejren. I de 6/9 dage som 

spejderne er på lejren, vil der være et bredt udbud af aktiviteter, og som 

sædvanlig et stort afslutningshow.  

Det er en fantastisk oplevelse at deltage, aktiviteterne er bare dét større end vi 

kan lave i dagligdagen, og det at være sammen med 30.000 andre spejdere er bare 

helt specielt.  

Da vi skal lave en endelig tilmelding i starten af marts, er det vigtigt, at jeg får 

tilmeldingerne senest 1 marts. Det er også vigtigt, at jeg får at vide hvis man ikke 

kommer, så jeg kan få det fulde overblik. 

Man kan tilmelde sig via vores hjemmeside. 

Prisen vil være som følger: 

Spejdere og ledere som deltager i hele lejren 1250 kr. med tilskud 

Ulve og ledere som deltager fra onsdag til søndag 750 kr. med tilskud 

Gruppen giver 1000 kr. i tilskud pr. spejder  

 



Hvordan tilmelder jeg mig ? 

På vores hjemmeside, vil der være en tilmeldingsside, hvor man går ind og tilmelder 

sig, 

Se mere på www.stavnsholtvikinger.dk 

Link 

https://www.stavnsholtvikinger.dk/begivenhed/tilmelding-til-spejdernes-lejr-2022 

Skal man også ”tilmelde sig” hvis man ikke deltager. 

Ja, der er en ”nej” knap man vælger. Grunden til dette er, at vi skal vide om alle 

har fået tilbuddet, og har taget stilling. 

Hvornår skal vi betale. Når vi har fået endelige terminer fra lejren, melder vi det 

ud. 

Hvis der er spørgsmål, er man velkommen til at tage kontakt til: 

Troppen .:  Emil Stald – 51 94 17 29 

Ulve.:  Henrik Tranevig – 21 72 80 07 

Eller skriv til sl2022@stavnsholtvikinger.dk 
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