
Samling på Vassøy
Vi vil invitere deg til ROOTS-samling og rekruttsamling på Vassøy!
For første gang på mange år skal vi arrangere en samling for 8-12-åringene i 
Rogaland. Dette skjer parallelt med ROOTS-samlingen. 
Vassøy er en idyllisk liten øy utenfor Stavanger med omlag 500 innbyggere. 
Det er kun ferjeforbindelse til øya og ferjeturen tar ca 20 minutter.
Vi skal springe KM mellom på Vassøy og KM sprint på Storhaug (bydel i Sta-
vanger), så dette blir en stor helg. 

Sted: Vassøy idrettsanlegg
Dato: 8.-10. juni for ROOTS og 9.-10. juni for rekruttene. 
Pris: ca. 400 kroner. Faktura blir sendt til klubben. Mange klubber dekker kost-
nadene, men du må høre med din egen klubb hvordan det går for seg. 
Påmelding: www.roots.o-klubb.no/pamelding før mandag 4. juni.
Arrangør: Sandnes IL og Vaulen OK.  

Litt om ROOTS
Vi er en gruppe ungdommer som på tvers av klubbene i Rogaland har samlinger. 
Samlingene pleier å inneholde trening og/eller løp, sosiale aktiviteter, overnatting, 
foredrag og annet kjekt. Prosjektet har holdt på i tre år og har vært en viktig del av 
Rogaland Orientering. Det har vært en kraftig vekst i ungdomsløperne og det har blitt 
et veldig godt miljø. Det blir også arrangert treninger for ROOTSdeltakerne på tvers 
av klubbene for å bli bedre i orientering og for å holde oppe det sosiale miljøet. 
Gå gjerne inn på roots.o-klubb.no for å se bilder, video og hva vi har gjort på tidligere 
samlinger.

Om rekruttleiren
Dette er som sagt den første rekruttsamlingen på lenge. Vi håper dette gir anledn-
ing for de yngre i orienteringsmiljøet til å bli kjent på tvers av klubbene. Grunnet lite 
kapasitet på idrettsanlegget, må de sove i telt. Dette foregår slik at de forskjellige 
klubbene ser hvor mange telt som trengs og hvem som har telt tilgjengelig. Rekrut-
tleiren starter etter KM mellom.  

Det er ønskelig at hver klubb som har deltakere stiller med en voksen. I påmeld-
ingsskjemaet skriver du “leder” i “kommentar”. Lederene skal sørge for at program-
met blir holdt og at alle har det greit.  
Dersom du har allergier eller sykdommer som vi bør vite om, skriv en mail i forkant til 
nina.m.larsen@gmail.com slik at vi kan ta hensyn til det. 

Husk å melde dere på KM mellom og KM sprint! 
Det gjør du på eventor:
http://eventor.orientering.no/Events/Show/1112
http://eventor.orientering.no/Events/Show/1113



Hva trenger du i bagasjen:
Treningstøy/løpstøy for to løp, o-sko, joggesko, kompass og brikke, klær, 
badetøy, toalettsaker, håndkle, sovepose, liggeunderlag/madrass, 
telt (bare rekrutter), sokker, andre ting du føler du trenger og 
ting du ikke tror du trenger, men tar med allikevel.
Se fyldig liste her: http://roots.o-klubb.no/?page_id=213

Her er foreløpig program, endringer kan forekomme. (Beklager dårlig oppløsning...)
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