Sesongplan O-TROLL og ROOTS 2016

Vi i Sport B ser frem til en spennende orienteringssesong i Rogaland. Det er mange fine
løp på terminlista og vi håper dette skal bli et positivt år for alle barne- og ungdomsløpere i
kretsen.
Nededenfor følger foreløpig samlingsplan for både O-troll og ROOTS leire kommende
sesong. Nytt av året er at arrangørklubber får dugnadsbetaling for å arrangere leir, 3000,for ROOTS og 2000,- for O-troll.
Eventuelle endringer i planen må meldes til Sport B, ved Ingrid Eggen
(eggen.ingrid@gmail.com), senest 04.04.16. Gi også beskjed dersom flere klubber ønsker
å arrangere samlinger, eller være medarrangør, enn de som er satt opp så langt.
Vi understreker viktigheten av at klubbene reklamerer for samlingene ovenfor aktuelle
løpere. Aldersgruppen for O-troll er 8-12 år og for ROOTS 12-19 år, med mindre annet er
nevnt i innbydelse. På samlingene forventes det at alle klubber som har deltakere stiller
med minst én vosken person hver.
Det vil fortløpende bli opprettet arrangementer i eventor med innbydelse og påmelding.
For ROOTS finnes også egen facebookside (https://www.facebook.com/
rogalandorientering/?fref=ts) og nettside (http://roots.o-klubb.no/), hvor det legges ut
informasjon.

ROOTS 2016
Dato

Relatert arrangement

Arrangørklubb ROOTS

Samlingssted

9-10 april

Tour de Orientering

Stavanger OK

Vikeså samfunnshus

30 april - 1 mai

Kretsløp sprint/Vikesprint

Hagesund IL

Haugesund/Vikebygd

11-12 juni

KM sprint og lang

Ganddal

Ganddals klubbhus

27-28 august

KM mellom og stafett

Sandnes IL

Sveio

23-26 september

NM helg

Haugesund IL

Ålgård/Vikeså?

november

Trening/sesongavslutning

Sport B?

Stavanger/Sandnes

O-troll 2016
Dato

Arrangørklubb O-troll

Kommentar

21-22 mai

Egersund OK

Med overnatting

Juni

Haugesund IL

Dagssamling

10 (-11) september

Ålgård OK

Kretsløp i Nesseskogen 11. september

Høst

Haugesund IL

Med overnatting

Evt spørsmål kan rettes til medlemmer av Sport B:
Ingrid Eggen (leder) Haugesund IL Orientering (eggen.ingrid@gmail.com)
Randi Engløkk, Haugesund IL Orientering (r_kristoffersen@hotmail.com)
Vibeke Lamark, Gandal IL (vibeke.lamark@nortura.no)
Magnus Landstad, Sandnes IL (magnus.landstad@lyse.no)
Randi Birkeland, Egersund OK (ranbir@online.no)

