
Velkommen til ROOTS-samling på Ålgård! 

Neste samling vil være den 25.-26. august 2012, samtidig som KM lang og KM stafett. 

Vi skal bo på Bærland skole på Ålgård.  

Ansvarlige klubber for leiren er Ålgård O og Ganddal IL.  

Leiren vil inneholde to kretsmesterskap, én overnatting, tacomiddag og litt kjekt om kvelden.  

Samlingen er for alle i alderen 12-19 som løper eller vil løpe orientering. Du er velkommen 

uansett erfaring. På løpene kan du velge vanskelighetsgrad etter hvor erfaren du er.  

 

Vi håper det er mulig at foreldre og klubber klarer å hjelpe med transport til og fra løpene. Det er 

litt avstander ser dere: 

 

Deltakerne møter på KM Lang på Eige og må deretter bli kjørt opp til Ålgård hvor leiren starter. 

Vi regner med at det er mange som skal til nord etter løpet og kan slippe av noen ungdommer.  

Etter frokost på Bærland skole skal ungdommene kjøres til Vigreskogen, da håper vi at noen kan 

plukke opp noen ungdommer.  

 

A: KM Stafett (løp søndag) 

B: Bærland Skole (overnatting) 

C: KM Lang (løp lørdag) 



 

For å komme til Bærland skole sving av ved Kongeparken, kjør så vestover over elva opp bakken 

ca 500m.  

 

Påmelding til leiren her: http://roots.o-klubb.no/pamelding/ 

Påmelding og info KM Lang her: http://eventor.orientering.no/Events/Show/1208 

Påmelding og info KM Stafett her: http://eventor.orientering.no/Events/Show/1120 

 

Dersom du har allergier eller noe vi bør ta hensyn til ta kontakt på forhånd. 

Spørsmål og henvendelser sendes til nina.m.larsen@gmail.com   

eller nå meg på telefon: 924 69 864. 

 

Det er ønskelig at alle klubber som har deltakere på samlingen, stiller med en voksen.  

 

Ta med: 

Sovepose, liggeunderlag, treningstøy, o-sko, brikke, kompass, det du føler du trenger og det du 

føler du trenger, men ikke trenger alikevel.  
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Rogalendinger på o-landsleiren i Lillehammer denne sommeren.  

Håper å se deg på Ålgård!  

Prosjektleder 

Nina Marie Larsen 


