
 
 

Vedlagt liste over tildelt klynge i underlejr og kvarter,  
placeringen på kortet finder du her: https://spejderneslejr.dk/da/kort  

 

Kære kommuneansvarlig  

 

Om kun godt 2,5 måneder går det løs – Spejdernes Lejr 2022!  

Kommunemøderne er blevet afholdt, der har været lejrmesser og online infomøder, og den endelige 
tilmelding for SL 2022 er nu lukket. Lejrpladserne er herefter blevet fordelt, og vi kan nu bekræfte at 
alle spejdergrupper i jeres kommune skal bo samlet i underlejr Høje-Taastrup. 

Hver underlejr er opdelt i 3 kvarterer, som igen er opdelt i et antal fysiske klynger (omkranset af 
brandveje). Den endelige fordeling af kommunernes areal er foretaget med baggrund i lukkede 
tilmeldinger per 3. maj. 

Vedhæftede kort og oversigtsliste viser kommunens tilknytning til kvarteret samt specifik tildelte 
klyngenummer.  Link til kortet findes her: Link til kort 

Kortet giver mulighed for at zoome ind og udarbejde en tegning med mål over den enkelte klynge. 
Vær opmærksom på, at jeres kommune kan have tildelt lejrfelter fordelt over flere klynger. 

Hvis I deler klynge med en anden kommune, så sender vi jer i løbet af 14 dage et mere detaljeret 
kort, som viser, hvordan klyngen er opdelt mellem jer og den anden kommune. Endvidere får I også 
kontaktinformationer på den anden kommune.  

Da vi stadigvæk ikke kender det endelige antal af internationale grupper, kan der være lejrområder, 
som ikke er fordelt endnu, herunder områder, som ligger i jeres klynge. Indenfor de næste 14 dage 
vil I ligeledes få tilsendt en liste over hvor mange spejdere, der er tilmeldt hver gruppe i jeres 
kommune samt information om de internationale grupper, der er tilknyttet kommunen. 

Det er nu op til jer at fordele og planlægge indretningen af jeres kommunes samlede lejrfelt mellem 
grupperne i kommunen. Som kommuneansvarlig er det din opgave at sikre koordineringen heraf på 
tværs af kommunens grupper.  

For at vi kan danne os et overblik over, hvor de enkelte grupper fysisk er placeret i kommunens 
lejrfelt, vil vi bede jer om – senest den 15. juni - at sende os et kort eller skitse over kommunens 
indretning, herunder gruppernes placering, klynger af telte, fællesområder, bålpladser, mv.   

Hvis I har grupper, som har bedt om strøm til særlige behov (medicinsk udstyr, søvnapnø mv.), og 
hvor vi har bekræftet dette, kan I se på kortet, hvor strømudtaget er placeret.  

Tag endelig fat i os Kvarterschefer, hvis I har spørgsmål mv.  

 

Store Spejderhilsener 

Jonas Bonnichsen og Kenneth Bonnichsen 
Kvarterschefer 

UL Høje-Taastrup 

 Søren Grauslund, Jacob Bogh og Bitten Pave 
Underlejrchefer 

UL Høje-Taastrup  
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