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Deltagerinformation  

 

Skejser erstatter kontanter 

Spejdernes Lejr 2022 bliver kontantløs. Det er sikrest og gør det nemt for alle at betale. 
Derfor får alle deltagere et armbånd med chip, der kan bruges som betalingsmiddel. Det 
kalder vi for Skejser. 

Butikker, kiosker og boder på Spejdernes Lejr 2022 vil derfor kun i begrænset omfang tage 
imod andre betalingsmidler. Der bliver dog muligt at bruge kreditkort og MobilePay 
udvalgte steder fx i forbindelse med at tanke sit lejrarmbånd eller købe et gæstekort.  

Alle gæster kan købe et gæstekort på lejren i Skejser-infoteltet på Spejdertorvet eller ved 
det først kommende salgssted fra gæsteparkeringspladsen. 

Både armbånd og gæstekort kan anvendes hos de handlende i Roskilde, Greve og Høje-
Tåstrup, som skilte med Skejser-logoet. 

Aktivering af Skejser-konto  

Det kræver lidt forarbejde fra din og/eller dine forældres side før Skejser kan bruges på 
lejren. 

Det er vigtigt, at du bliver tilmeldt Skejser inden lejren. Dette foregår ved at du eller dine 
forældre opretter en konto på www.skejser.dk. 

Under oprettelsen vil der blive spurgt efter følgende oplysninger på den person, som er 
ansvarlig for kontoen: 

 Navn 

 Fødselsdag 

 E-mailadresse 

 Mobiltelefonnummer 

Herefter er det muligt at tilknytte et eller flere armbånd til kontoen – brug nummeret på 
bagsiden af chippen/kortet. Det er en god ide, at tage et billede af chippen.  

For hvert armbånd, der tilknyttes kontoen, skal der oplyses navn og alder på brugeren. 

Der er mulighed for at sætte et maksimum forbrug pr. dag for hvert armbånd. 
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Intet armbånd 

Du/I kan med stor fordelt oprette Skejser-kontoen, selvom du ikke har fået dit armbånd 
endnu – armbåndet kan tilknyttes senere via www.skejser.dk. 

På lejren, kan du også henvende dig i Skejser-infoteltet for at få hjælp til at tilknytte 
armbåndet. Du skal blot oplyse dit navn og den PIN-kode, som du/I får oplyst ved 
oprettelsen af Skejser-kontoen. 

Indbetalinger og restbeløb 

Der kan sættes penge ind på kontoen med de mest gængse betalingsmidler. Læs mere på 
www.skejser.dk 

Er der penge til overs på kontoen efter Spejdernes Lejr 2022, kan de tilbagebetales til det 
sidste registrerede kreditkort op til 6 måneder efter lejren på skejser.dk. Eventuelle 
restbeløb herefter vil gå til spejdernes Lejr.  

Spørgsmål 

På www.skejser.dk kan både du og forældrene læse mere om systemet og få svar på 
jeres spørgsmål. Er der spørgsmål, som du ikke kan finde svaret på der, så kan lejrens 
callcenter kontaktes på: 
 
e-mail: info@sl2022.dk eller telefon: +45 8111 2022  

Mange deltagere modtager deres armbånd på samme tid. Der kan derfor være noget 
svartid lige efter, at vi har åbnet for www.skejser.dk.  
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