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Så er indbydelsen klar til dette års O!O, og vi glæder os helt vildt til at se jer 
  
Prisen pr. deltager er i år 340,00 kr. Prisen er inklusiv fuld forplejning, godt vejr og 
smukke instruktører. 
 
Lejren foregår på Jomsborg, Jomsborgvej 32, 3630 Jægerspris. 
 
Lejren er åben for ankomst fredag den 30. sep. fra kl. 17:00, og vi siger tak for i år, 
søndag den 2. okt. kl. 13:00, efter en fælles frokost på den store græsplæne. I skal 
selv sørge for aftensmad om fredagen. 
  
Det endelige program kommer ud sammen med holdlederbrevet som bliver sendt til 
holdledere og instruktører ca. 14 dage før lejren. 
  
Seniorer på O!O: Det er bestemt ikke fordi vi ikke kan lide seniorer, men O!O er tænkt 
som et væbner- og seniorvæbnerkursus og for alle ledere ligegyldigt hvilken klasse de 
er på til daglig. Hvis seniorerne kan deltage på væbner- eller lederplan, er de 
velkomne. Det er op til jer som ledere at vurdere, men vi vil gerne undgå seniorer der 
dalrer rundt på lejren uden at være tilmeldt en gruppe. 
  
Spørgsmål: På O!O’s hjemmeside (www.outinoctober.dk) kan du finde vores håndbog 
for lejren. I den kan du læse en masse praktiske oplysninger om lejren, og få svar på 
det meste. 
  
55 Nord: Igen i år kommer 55 Nord med deres butikstrailer, og i år kan I købe nogle 
nye O!O ting. 
 
 
Tilmeldingen er åben fra 25. august 2022 til 18. september 2022. Vi lukker for 
tilmeldingen den 18. september 2022 Kl. 24:00. 
  
M.v.h.  
O!O Udvalget 
  
Ps. send venligst denne indbydelse videre til holdlederen i jeres kreds så hurtigt som 
muligt. 

 
 

Vi følger myndighedernes retningslinjer i forhold til covid-19. 
Vi opfordrer alle deltagere til at lade sig teste for covid-19  
inden ankomst til lejren, så vi alle kan få en god og sjov lejr. 
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