
 

Invitasjon til ROOTS - leir ifm Tour d`Orientering 2011:  
Velkommen til ROOTS - leir på Vikeså i Bjerkreim 17-18. september 2011.  

 

 
 

1. Roots - leir for alle 13-18 – åringer og denne gangen er også alle 12-åringer velkomne!   

2. Alle som kommer får en ”gave” levert av ExxonMobil.  

3. Og nye t-skjorter til alle som ikke fikk under HL/OLL. (årets nye modell)  

4. Leiren arrangeres ifm Tour d`Orientering. Se www.okaalgaard.no   

 

 

http://www.okaalgaard.no/


Helga 17-18. september arrangerer Ålgård Orientering Tour d`Orientering på Vikeså i Bjerkreim. 

Samtidig blir det leir for alle 12-18 åringer og bosted blir samfunnshuset på Vikeså. (Like ved arena)   

Lørdag blir det først prolog(speed-O) i bmx-løypa ved Vikeså Stadion. Deretter blir det 

mellomdistanse med innlagt motbakkeløp – også med start fra arena. Søndag blir det jaktstart.  

Og selv om det er Tour d`Orientering-konkurranse for de viderekomne, så er det også denne gangen 

tilbud om nybegynnerløyper og c-løyper. Alle er velkomne uansett erfaring!  

Påmelding gjøres på denne nettsida: http://roots.o-klubb.no innen 10. september.   

Denne linken gjelder påmelding til leiren. Dere må melde dere på til selve løpene i tillegg – enten 

gjennom egen klubb – eller gjennom ”eventor” eller gå inn på www.okaalgaard.no  

 

Klubbene vil bli fakturert ca kr 200,- pr deltaker. Noen klubber tar en egenandel for deltakelsen. 

Andre dekker alt. (Sjekk evt. med din klubb hvor mye som dekkes) 

Klubbene (foreldre) må sørge for transport til og fra Vikeså.  

Arrangører denne gang er Egersund OK (og Ålgård Orientering). Det er dessuten ønskelig at alle 

klubber har med minimum en leder. Alle foreldre er velkomne til å bli med! Dette er kjekt også for 

de voksne!    

Du bør ta med; O - tøy/utstyr.Håndkle, toalett - saker og vanlige klær.  Ta med 
liggeunderlag/luftmadrass og sovepose.   
 

Velkommen alle ungdommer og voksne!  
 

          
Vi satser på å få tatt nytt lagbilde – og at vi skal få dette inn i Stavanger Aftenblad – snarest. Kom og 
bli med på bildet! 

http://roots.o-klubb.no/
http://www.okaalgaard.no/

