Holdlederbrev
for deltagere
Så er det ved at være tid til at vi skal på O!O og vi bliver mindst lige så mange som sidste år.
I år skal vi være på Jomsborg, Jomsborgvej 32, 3630 Jægerspris.
Her er så lige de sidste praktiske ting, så I er helt parate til at tage af sted.
Husk at give kredsens kasserer besked om at betale for kredsens deltagelse på
O!O – reg.nr. 1551 konto 11 273 203.
Ankomst er fra kl. 17:00 til kl. 19:00, men vi er godt klar over at de der kommer langvejs fra kan have svært
ved at nå det, og det er også helt i orden.
Hav tålmodighed når I ankommer. Der er rigtig mange der skal ind på lejeren. HUSK at fortælle det til de
forældre der kører børnene til lejren. (Vi har haft problemer med forældre der ”taber hovedet ”og er lidt
ubehagelige)
TJEK-IN / ARMBÅND: I år får man udleveret et O!O armbånd når man har været i tjek-in. Det skal man have
på hele weekenden, så vi ved at alle har været i tjek-in. Det er jeres adgang til at få måltider hele
weekenden.
Sort armbånd er til betalende, rød/hvid til CREW.
Holdlederne har ansvaret for deltagerne, når de ikke er i grupperne.
HUSK at melde jeres ankomst til tjek-in ved spisesalen, inden I går ned og får tildelt en teltplads.
Følg de anvisninger der gives på teltpladsen, og igen hav tålmodighed.
Mad på trangia og primus: Der må IKKE laves mad mellem teltene, eller tændes lys, hvis kredsen ønsker at
lave f.eks. en form for aftenhygge (kakao, te, kaffe, kage, pandekager etc.) til deres deltagere, skal dette
foregå på friarealerne og ikke i telt området. Medbring selv termokander. De kan IKKE lånes fra køkkenet.
HUSK I ØVRIGT at hvert kredshold SKAL medbringe brandslukningsudstyr, sprøjte, batteri og eller branddasker.
Hav meget gerne et skilt el. lignende med jeres kredsnavn på til teltpladsen.
Holdlederen har ansvaret for kredsens børn, når børnene ikke er i grupper (f.eks. under frokost)
Og så lidt fra børnegrupperne:
Udvalget bestræber sig på at alle deltagere får deres ønsker opfyldt. Vi flytter ikke rundt på nogen børn,
fordi de ikke er kommet sammen med deres venner fra kredsen. O!O er stedet hvor man får nye venskaber.
FDF- foto:
Medbring et digitalkamera, batteri, oplader med kabel, USB-kabel og et tomt memorycard.
O!O News:
Medbring notesblok, blyant, kamera inkl. kabler/kortlæser til udlæsning og billeder
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Nattefis:
Gruppen sover sammen med deres instruktører begge nætter.
Den Hårde Hike:
Medbring vandrestøvler og pak din rygsæk, så du kan gå med den på ryggen hele weekenden.
Sover ikke sammen med resten af kredsen.
Blod og åbne kødsår:
Du skal være fyldt 12 år for at deltage på denne gruppe og medbringe en T-shirt der må gå i stykker.
Tech, Tech, Tech:
Medbring mobil + oplader, sikkerhedsbriller og regntøj.
Dessert på bål/Dessertshow dysten:
Så husk mug, ske og viskestykke, samt tøj der kan tåle vådt og tørt, samt naturligvis dit gode humør
og din konkurrence gen.
Lister med gruppefordeling bliver sendt pr. mail til holdlederen.
HUSK at orientere kredsens kasserer om, hvor mange der deltager på O!O, så pengene er indbetalt nogle dage før
I skal på O!O.
Outinoctober.dk forbeholder sig ret til at ændre grupper, gruppernes indhold, m.m. uden nærmere begrundelser.
Vi tager forbehold for trykfejl, formuleringsfejl på hjemmesiden samt i alle annonceringsmaterialer.

Vi glæder os til at se jer på O!O 5.-7. oktober 2018
Med venlig hilsen
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