
PROGRAM

ÖOFs FÖRSÄSONGSLÄGER 
18-19 Mars

Lördag: För vem Info

13.00 Incheckning Alla Vi ska bo i stora gympasalen. Välj egen plats med dina kompisar och 
ledare!

13.20 Lägerledarträff Ledare Ledare från resp. klubb samlas i korridoren utanför omklädningsrummen 
för kort möte med arrangörerna MSI + NAIS för praktikaliteter etc.

13.30 Lägerinfo + Träning 1 Alla Vi samlas ombytta med kompass och SI-pinne utanför skolan vid 
cykelställen. Sen delar vi upp oss i grupperna Gul, Orange och Violett.

14.00 ÖOF:s ledarträff Ledare ÖOF arrangerar särskild träff för ledare från resp. klubb. Samling i 
matsalen.

15.00 Frukt, dusch och ombyte Alla Efter träning är det dusch och ombyte, samt frukt för de som önskar. Kod 
till omklädningsrummen: 2008

15.15-16.45 Valfritt Inkvartering och häng i stora gympasalen, eller...

Kom och utmana kompisarna i lägrets Matris-OL i lilla gympasalen!! Räjsa 
i vanliga innekläder, ta med egen SI eller låna.

17.00 Middag Alla Kyckling med potatis serveras i matsalen. Vi går utomhus vänster runt 
hörnet 50 m upp till matsalen. 

19.00 Aktivitet Alla Alice med crew fixar kvällslattjo och skoj! Samling i Lilla Gympasalen för 
info.

20.30 Kvällsfika Alla I matsalen, där redovisas också segrarna från Matris-OL!!

22.30 Läggdags Alla Vi släcker lyset, kramar nallen och somnar bums! 

Söndag: 

7.30 Uppstigning och Frukost Alla Frukost serveras i matsalen

8.30 Ombyte, packning och 
städning

Alla Efter frukost packar vi ihop sovgrejer och tömmer stora gympasalen (den 
är uthyrd från 10:00). Packningen ställer vi ute i långa korridoren utanför 
omklädningsrummen.

9.30 Träning 2 Alla Vi samlas ombytta med kompass utanför skolan vid cykelställen (ingen SI-
pinne behövs). Sen delar vi upp oss i grupperna Gul, Orange och Violett.

11.00 Dusch och ombyte Alla Vi duschar och packar det sista, sen lämnar packningen i långa 
korridoren.

12.00 Lunch Alla Korvstroganoff med ris serveras i matsalen. 

13.00 Hemresa Alla Vi byter nummer med alla nya kompisar, gråter en skvätt och tackar för 
denna gång!


