NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2011

ÅRSMØTE FOR
2011
30. januar 2012 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA
DAGSORDEN:
1.Valg av ordstyrer, referent,
protokollunderskrivere
2.Godkjenning av dagsorden
3.Årsmelding
4.Regnskap 2011
5.Innkomne forslag
6.Budsjett 2012
7.Valg
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1 Organisasjon
Organisasjonen har bestått av styret pluss komiteer. Disse har vært bestatt som vist under.

1.1 Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Sportslig leder:
Styremedlem:
Varamedlem:

Harald Wold
Olav Endresen
Sveinung Rekaa
Odd-Arne Thorbjørnsen
Kristin Sandven
Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen
Petter Løe

1.2 Komiteer
Redaksjon

Økonomi

Åge-Geir Skatter
Sveinung Rekaa

Odd-Arne Thorbjørnsen
Harald Wold

Sportslig

Rekruttering

Kristin Sandven
Britt Fossøy
Malin Westlund
Rune Mork

Petter Løe
Elin Slokvik (trinn 1)
Rune Engehult
Inger Line Hamre
Randi Wold (tur-o kontakt)
Iris Fossøy

Arrangement

Anlegg, materiell, klubbhytta

Inger-Lill S. Thorbjørnsen
Torfinn Kvernstuen
Ole Christian Johnsen
Åge-Geir Skatter
Håvard Sten

Olav Endresen
Arve Paulsen (materialforvalter)
Arnulf Rulnes
Bjørn Carlsen
Harald Wold (kartleder)

Valgkomite
Håvard Sten
Elin Slokvik
Rune Mork

Andre roller
VDG-kontakt:
Revisorer:

Sveinung Rekaa
Grete Paulsen
Ole Christian Johnsen
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1.3 Medlemsoversikt
Alder
0 – 5 år
6 – 12 år
13 – 19 år
20 – 25 år
Over 26 år
Sum

2006
6
39
34
6
105
190

2007
7
36
33
7
112
195

2008
4
28
48
10
113
203

2009
2
24
49
11
119
205

2010
2
23
48
13
102
188

2011
4
22
36
10
107
179

Odd-Arne Thorbjørnsen

1.4 Styrets arbeid
Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 77 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2012.
Sveinung Rekaa

1.5 Representasjon
Personer i NOL som har representert klubben:
 Representanter til TOKs kretsting i 2011 var Britt Fossøy og Harald Wold.
 Representanter til Notodden idrettsråd i 2011 var Inger Lill Thorbjørnsen og Olav
Endresen.
 Harald Wold representerte NOL i Notodden Idrettsråds styre.
 Britt Fossøy styremedlem i Telemark O-krets, ansvar rekruttering.
 Harald Wold varastyremedlem i Telemark O-krets.
Sveinung Rekaa

1.6 Utdanning
1.6.1 Kurs
Det ble i 2011 arrangert kurs i orienteringsmetodikk. Norsk orientering stilte med kursholder,
Håvard Halvorsen. Målgruppe var nåværende og kommende aktivitetsledere/trenere for barn 712 år. Det var 10 deltaker fordelt på Larvik, Kongsberg, Bø og Notodden. Det ble benyttet
Høgåshuset og nærområdet.
Kristin Sandven

1.6.2 Trenere - politiattest
Det ble fra 2009 sesongen innført krav om innhenting av politiattest for alle som har
treneransvar i forhold til barn og unge. Det foreligger nå attest fra alle som har hatt
treneransvar i NOL. Dette må følges opp foran hver sesong.
Harald Wold
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2 Rekrutteringskomité
2.1 Markedsføring
I år ble det laget et eget informasjonsskriv til nye Trinn 1 foreldre, der de også kunne melde sin
interesse for et enkelt kurs i orientering. Terminlister for Trinn 1 og 2 ble trykket i Til Deg fra
NOL, samt Web sider.
Det å få Telen til å skrive om orientering generelt, få resultater fra både trening og uteløp, er
NOL sin viktigste markedsføringskilde, og NOL bør bedre denne i 2012.

2.2 Kurs
Det er arrangert et minikurs for foreldre til Trinn 1 barn, 4 foreldre deltok.

2.2.1 Trinn 1 og 2
Det har vært mye aktivitet i Trinn I og II i løpet av året. Følgende har vært med og bidratt:
Petter Løe, Elin Slokvik, Rune Enghult, Silje Wästlund, Inger Line Hamre + diverse foreldre
som også har hjulpet til med ad hoc oppgaver.
Mange Trinn 1 og 2 ere har også deltok på treningsløp uten NOL karusell.
Hoved mål for Trinn I
1. Skape et godt miljø, gi barna et forhold til o-poster og brikker.

Hovedmål for Trinn II
1. Lære basic bruk av kart og kompass.
2. Skape et godt miljø, hvor deltagere trives.

Årets opplegg bestod av:
5 NOL karuseller før skoleferie
4 NOL Karuseller etter skoleferie
+ Merketagning for Trinn II deltagere
Totalt har vi registrert

Merketagning:
Gullmerke
Synne Jonasen
Ingrid Waagen Paulsen
Jørgen Slokvik
Simen Tveitane Skogen

72
74

starter for Trinn 1
starter for Trinn 2

Sølvmerke
Therese Hamre Biseth
Jakob Schia Løe
Even Andre Thorbjørnsen

Andre aktiviteter:
 O-troll leir Bø
 O-troll leier Kjose (kano-orientering)
 Rekruttenes O-dag i Holmenkollen
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Trinn I og II samlet før Gotteristafett.

Nattløpskarusell
Noen av Trinn I og II deltagere var også med på nattkarusell, Totalt sto vi for 37 starter

Nattløp-bilde fra Telen.

Side 7 av 26

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2011
Uteløp
Flere av Trinn 1 og II deltagere har vært med å løpt orienteringsløp både i fjernt og nært.
Spesielt KM helg med langdistanse og stafett var 9 av de ivrigste med.

Kommende o-løpere på KM i Larvik
Vann løype er en populær aktivitet i Trinn 1 og 2
Årets vann o-løp gikk av stabelen på Tovestul, og ingen var i nærheten av å være tørr etterpå.
Dette ser ut ti å være et av de mest populære løpene for Trinn 1 og 2.

Petter Løe
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3 Sportslig komité
3.1 Deltagelse i løp
Vi teller opp antall starter i terminfestede løp. Med det mener vi løp som er oppført i NOL`s
terminliste eller andre løp som NOL har invitert medlemmene til. Enkeltpersoner har på eget
initiativ deltatt i andre løp, innen- eller utenlands. Dette har vi ikke noe nøyaktig tall på.

3.1.1 Terminfestede løp
Til sammen har NOLs medlemmer hatt ca. 303 starter i terminfestede løp i 2011. Det er en
markert tilbakegang i forhold til 498 starter i 2010.
Eirin Fossøy har flest starter med sine 26. Deretter har Magnus Sandven 18, Jørn Myrland 17,
Robert Fredriksen 17. Det er 10 løpere som i 2011 har 10 starter eller fler, mot 18 løpere i
2010. I år har 47 av klubbens løpere, mot 57 i 2010, deltatt i 41 (55 i 2010) ulike terminfestede
løp.
Kristin Sandven

3.1.2 Andre løp
Robert Fredriksen har selv holdt orden på sin egen statistikk i år: Han har deltatt i 56 løp, i 14
ulike land. Disse løpene har tilsammen ei nominell lengde på 304,11 km. Han har gjennomført
52 av løpene, brutt på 3 og en disk.
Sveinung Rekaa

3.2 Resultater
3.2.1 Individuelle løp
Utdrag fra resultatlistene fra sesongens viktigste løp:
Kretsmesterskap mellomdistanse 8.5.2011
Gull: Sondre Kvisli H17-18
Gull: Petter Løe i H45
Gull: Heidi Schatvet i D45
Gull: Ingebjørg Bakko i D60
Sølv: Lene Therese Myrland i D15-16
Sølv: Sveinung Rekaa i H60
Bronse: Harald Kvisli i H45
Bronse: Arnulf Rulnes i H60
Kretsmesterskap langdistanse 3.9.2011
1. plass Synne Jonassen i D11-12N
1. plass Arve Paulsen i H35
1. plass Petter Løe i H45
2. plass Jørgen Slokvik i H11-12
2. plass Ingrid V. Paulsen i D11-12N
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Gull: Eirin Mari Fossøy i D15-16
2. plass Rune Engehult i H17AK
Kretsmesterskap sprint 7.5.2011
Gull: Robert Fredriksen i H21
Gull: Jørn Myrland i H40
Gull: Heidi Schatvet i D45
Gull: Harlad Kvisli i H45
Gull: Åge-Geir Skatter i H50
Gull: Hugo Christensen i H55
Kretsmesterskap natt 27.9.2011
Ingen deltok
Norsk O-Festival, lang 2011
2. plass Therese Hamre Biseth i D11-12N
2. plass Sondre Kvisli i H17-20
O-Ringen, Sverige 2011
17. plass Eirin Mari Fossøy i D16, beste etapperesultat 5. plass
57. plass Heidi Schatvet i D45, beste etapperesultat 50. plass
O-Idol
8. plass Eirin Mari Fossøy, D16

3.2.2 Stafetter 2011
Vårstafetten avlyst
10mila
Ungdom
Notodden OL: Disk. Eirin Fossøy (ikke registrert stempling på 1 post ), Magnus Sandven,
Håkon Fruseth Christiansen (OTO) Lene Therese Myrland
KM Stafett (Telemark/Vestfold)
H13-16
Notodden OL: 7.plass. Magnus Sandven, Eirin Fossøy
H150
Notodden OL1: 1.plass. Petter Løe, Hugo Christensen, Jørn Myrland
Notodden OL2: 5.plass. Arve Paulsen, Harald Wold, Harald Kvisli
Notodden OL3: 9.plass. Rune Engehult, Sveinung Rekaa, Åge-Geir Skatter
Notodden OL: DNF. Robert Fredriksen, Arnulf Rulnes
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3.2.3 Hovedløp/ O-landsleir
Notodden O-lag stilte i år med 2 løpere på begge distanser og det ble premieplass til begge på
sprinten.
Hovedløpet sprint:
D16
14. plass. Eirin Mari Fossøy
H15
30. plass. Magnus Sandven
Hovedløpet langdistanse:
D16
25. plass. Eirin Mari Fossøy
H15
58. plass. Magnus Sandven

3.3 Trinn 3
13 år: Ole-Kristian Myrland
15 år: Magnus Sandven (mest skadet)
16 år: Lene Therese Myrland (fram til juni) og Eirin Fossøy
Det har vært o-teknisk trening hver torsdag på kart med forholdsvis høy intensitet. Sportslig
utvalg har ledet treningene. I tillegg var det treningsløp på onsdagene.
Løp
Deltakerne på Trinn 3 har deltatt på flere løp utenfor klubben, men lite stafetter p.g.a. få løpere
i aldersklassen.

MOT TV samlinger
Samarbeidet mellom Telemark og Vestfold krets for aldersgruppen 13-16 år har også i 2011
vært aktivt. Det har vært samling til Larvik, Tiomila, Hemsedal og Langesund. Vi har vært
representert på de fleste samlingene. Samling i Hemsedal var det NOL som hadde ansvar for.
Tema var forberedelser til Hovedløpet.

3.4 Junior
Det har ikke vært aktive løpere på juniorsida i år.
Sindre Sandven og Simen Wästlund byttet klubb i forkant av 2011-sesongen

3.5 Vintertrening
I vinter var det trening fra Klubbhytta hver onsdag f.o.m. 12 januar t.o.m. 29 mars, med
intervalløkt først, og så styrketrening inne på hytta. De ansvarlige var Malin, Randi og Heidi.
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3.6 Ski-Orientering
Det ble arrangert Hovedløp i skiorientering på Fossum 15 januar.
Resultater:
Hovedløpet ski-orientering
8 plass, Eirin Fossøy i D16
10 plass, Lene Therese Myrland i D16
Anders Fossøy deltok på publikumsløp.
Lene Therese og Jørn Myrland deltok på publikumsløp på ski-O NM i Stokke 19-20 februar .

3.7 Sunn jenteidrett
Sunn Jenteidrett er et samarbeidsprosjekt (2008-2013) mellom Norges Skiforbund, Norges
Skiskytterforbund, Norges Orienteringsforbund og Norsk Friidrett med støtte fra Norges
Idrettsforbund og Olympiatoppen.
Hovedmål er å:
 Redusere forekomst av spiseforstyrrelser blant utøvere i disse fire idrettene
 Heve treneres kompetanse om idrett og spiseforstyrrelser og hvordan de kan skape
arenaer for sunn utvikling av unge utøvere
 Øke kunnskap om kosthold og ernæring blant utøvere og trenere
Et tiltak i prosjektet er Sunn Jenteidrettscamp. Eirin Fossøy deltok på en slik samling sammen
med 55 andre 16-års-jenter fra langrenn, skiskyting, friidrett og orientering på
Toppidrettssenteret i Oslo 30/9-2/10.

3.8 Årsavslutning 2011
Årsavslutninga var på Sangerheimen i år med ca 50 små og store. Kvelden startet
med at de aller ivrigste o-løperne våre fikk sine NOL krus. Det ble også delt ut
ferdighetsmerker og premier for klubbmesterskap før en kaffepause med prat og salg av lodd.
Petter hadde i år tatt på seg jobben med å samle og vise bilder fra årets sesong. Det var mange
fine opplevelser fra små og store løp hjemme og ute.
Det var også tid til en bordkonkurranse med utklipp som skulle plasseres på riktig NOL-kart.
Det var nok de mest erfarne som seiret, men de yngre imponerte meg i å gjenkjenne detaljene.
Jørgen Schultz pokal går til beste NOL’er for høyest sammenlagt poengsum i
Sørlandsgaloppen. I 2011 var det Kristin Sandven med 3348 poeng (4 tellende løp).
Kristin Sandven
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4 Arrangementskomité
4.1 Treningsløp
Det har i løpet av årets sesong blitt arrangert 20 treningsløp fordelt på 12 løp på vårsesongen, 1
midt i juli og 7 løp etter ferien. Klubbmesterskap i sprint (inkl. sprintcup), klubbmesterskap
lang, og NOL-stafett har blitt avholdt som en del av disse arrangementene. I alt har det vært
856 deltakere på disse treningsløpene. I 2010 var det 894 deltagere fordelt på 17 løp. Beste
oppmøte var på treningsløpet den 13. april, med 75 deltakere.

4.1.1 Salg på treningsløp
Det ble satt opp bakere på treningsløpa. Alle fikk eget brev. Salget har gått sin gang. Det er
veldig populært med kaker, saft og kaffe på disse. Det siste løpet på våren hadde vi lagt opp til
grilling. Da måtte løperne ha med sitt eget. En kanne kaffe holder pr baker. Så da må
medlemmene bytte selv.
SÅ TAKK FOR HJELPEN.
Inger Lill Thorbjørnsen

4.1.2 Klubbmesterskap
Årets klubbmestere langdistanse: (kart: Reshjem)
Antall deltagere: 30.
D11-12 Ingrid Vaagen Paulsen
H11-12 Jakob Løe
D13-14
H13-14
D15-16 Eirin Fossøy
H15-16 Magnus Sandven
D17- Kristin Sandven
H17- Petter Løe
D60- Ingebjørg Bakko
H60- Sveinung Rekaa
Årets klubbmestere sprint: (Kart: Tinnemyra)
Antall deltagere: 31.
D11-12 Ingrid Vaagen Paulsen
H11-12 Jørgen Slokvik
D13-14
H13-14 Rune Rauland
D15-16 Lene Therese Myrland
H15-16 Magnus Sandven
D 17- Malin Wästlund
H17- Sondre Kvisli
D50- Ingebjørg Bakko
H50- Åge-Geir Skatter
Åpent klubbmesterskap ultralangdistanse: (fra Notodden skytebane)
Antall deltagere: 15.
Klubbmestere:
Herrer lang løype Arve Paulsen NOL
Damer kort løype Heidi Schatvet NOL

4.1.3 NOL stafett
Ble i år igjen arrangert som en enmannsstafett.
Antall deltagere var 42.
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Vinner: Arve Paulsen.
Ole Chr. Johnsen

4.2 Nattkarusell
Notodden O-lag arrangerte som vanlig nattløpkarusell i høst. Det ble arrangert 6 løp fra 19/10
til 23/11. Det ble registrert til sammen 190 enkeltstarter. Det gir et gjennomsnitt på 32 startende
på hvert løp. Det er bra på en så smal aktivitet. Alle løpa hadde samlingsplass på klubbhytta.
Vinner av kort løype ble Lene Therese Myrland, POL. Vinner av Lang løype ble Audun Resser
, KOL. Det var også nybegynnerløype der Sondre Nygård, Jacob Løe, Ingrid Vaagen Paulsen,
Synne Jonassen, Jørgen Slokvik, Åsmund Slokvik, Snorre Slokvik og Ole Kristian Myrland var
de ivrigste.
Det ble trukket ut fire gavekort a kr. 750.- blant de deltagerne som hadde startet i minst fire løp.
T-skjorter til alle som hadde fulført 4 løp + de yngste.
Ole Chr. Johnsen

4.3 Sprintcup
Sprintcupen ble som de siste år arrangert sammen med Kongsberg O-lag. Det ble arrangert to
løp på Notodden og et på Kongsberg. Vinnere av klassene ble: H 17-: Odd Strand, KOL, D17Randi Wold, NOL, H -17: Tord Strand, KOL, D-17: Åsne Trømborg, KOL.
Ole Chr. Johnsen

4.4 Tinfosløpet
Ny deltakerrekord i Tinfosløpet 2011 - 432 løpere gjennomførte.
Fredag 13.5.2011 deltok hele 432 løpere (herav 63 i barnløypene) i Tinfosløpet – det var en
økning på 43 fra 2010.
Arrangementmessig.
Arena: «Idrettsparken» søndre grassmatte og tribuneanlegg. Parkering: Idrettsparken,
Svømmehallen og Øvre Tinfos.
Løyper: Ny trasé 5,2 km (kort) og 10,2 km (lang) i Notodden sentrum. Barneløyper på 400 m
og 800 m (0-12 år) i umiddelbar nærhet av stadion.
Tidtaking: Elektronisk tidtaging/registrering, EMIT-tag, i kort og lang løype. Barneløypene
uten tidtaking.
Premiering: Medaljer til alle i barneløypene. Premiering av beste kvinne og mann i kort og lang
løype. Uttrekkspremier på startnummer. Alle idrettslag/-grupper som stilte med 10 deltagere i
kort eller 5 deltagere i lang løype, var med i trekningen av seks premier på 5.000 kroner i
sponsormidler, hvorav to var satt av til trekning i lang løype. Bedriftslag som stilte med 5
deltagere i kort eller lang løype, var med i trekningen av 4x5 billetter til «Bryggekonserten»
under Bluesfestivalen.
Kiosksalg: Salg av kaffe, brus, vafler m.m. i NFK`s VIP avdeling øverst på tribunen.
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Vinnere av lagkonkurransen ble:
 Gransherad IL (2 premier)
 Heddal IL Skiskyttergruppe (Lindstålaget)
 Notodden Fibromyalgiforening
 NFK
 Notodden Bordtennisklubb
Vinnere av 4 bluesbiletter ble: Lindstålaget, Notodden Psykisk Helse, Hjartdal og Gransherad
Sparebank (2).
Klassevinnere ble:
Kvinner 5,2 km: Trine Haugeberg, Notodden Politi IL, 20:34.
Menn 5,2 km: Kjetil Rønjom Wabakken, Snøgg Friidrett, 19:27.
Kvinner 10,2 km: Turid Malme, Hitra FIK, 38:18.
Menn 10,2 km: Kristian Qvenild, Rhaum.v.springers, 35:26.
Ole Chr. Johnsen

4.5 Tinnemyra Challenge
Tinnemyra Challenge ble arrangert 18.6. Det var 35 lag som stilte til start i flott vær.
Dameklassen ble vunnet av Eirin Nordgård og Liv Birgit Tobiassen. Mixklassen ble vunnet av
Magnus Sandven og Kristin Sandven. Herreklassen ble vunnet Helge Fossøy og Jan Vidar
Wernersen.
Det var en nedgang i deltagerantall fra 2010. Tinnemyra Challenge endrer navn til Notodden
Challenge fra 2012. Det er opprettet egen hjemmeside og facebook - side for løpet.

Anders Fossøy

4.6 Årsfest
I god NOL-tradisjon ble årsfesten arrangert som bankett etter klubbmesterskapet ultra-lang. Det
var påmeldt 23 stk. Men kom 21 stk. Det ble servert 3 rettersmiddag som falt i smak hos alle.
Desserten var hjemmelaga karamellpudding av Elin Slokvik. Det ble servert kaffe og noe knask
etter hvert også. Arve hadde ordnet med musikk i år også så tusen takk til han. Som vanlig så
hadde Harald Wold sine utmerkelser under maten. Deltakerne så ut til å kose seg gjennom
kvelden og di sene natterstimene. Så nå gleder vi oss til neste årsfest 2012.
Inger Lill Thorbjørnsen
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5 Anleggskomité
5.1 Kart
NOL har fortsatt mange og gode o-kart til de fleste formål, selv om enkelte av lagets store kart
i Bolkesjøområdet ikke har blitt oppdatert. Kartene Mjaugetjønn, Vikåsen og Langedok som
ble utarbeidet på midten av 80-årene, har ikke blitt ajourført og digitalisert, og er derfor i dag
lite egnet som o-kart. Alle tre kartene dekker områder med svært godt o-terreng. En
digitalisering av disse kartene vil kreve for store investeringer.
Jon Kvisli har gjort en stor jobb med digitalisering av deler av Mjaugetjønnkartet. Dette
aktualiserer en rehabilitering av deler av dette kartet.
NOL hadde planer om å arrangere KM i 2012 på et nytt Mjaugetjønnkart med Bolkesjø Hotell
som samlingsplass. På grunn av terrengforhold som vanskeliggjorde gode stafettløyper, er dette
arrangementet flyttet til nytt kart øst og nord for parkeringsplassen på Nordstul.
Kart innenfor Østmarka-basen, Tovestul og Reshjem, representerer fortsatt de viktigste
kartområdene for lagets aktiviteter. Kvaliteten på disse kartene har vært god. Store endringer på
grunn av omfattende skogsdrift, krever en kontinuerlig rehabilitering for alle disse
kartområdene.
Årlige kostnader knyttet til opptrykk av kart til trening, og ulike klubb-arrangementer har
tidligere ligget på i størrelsesorden kr. 30.000-. På denne bakgrunn investerte NOL i 2009 i en
større fargeprinter/kopimaskin for produksjon av kart til ulike klubbaktiviteter. Erfaringene
etter noen sesonger er gode. Overgangen til digitale kartbaser har forenklet ajourføring og
oppdatering av kartbasene. Det er derfor mindre aktuelt med store opptrykk av kart som følge
av omfattende hogst og stadig endringer av vegetasjonen. Det blir derfor nå satset på printing
av mindre opplag, med og uten løyper, til trening og ulike arrangementer.
Det må i budsjettet avsettes midler til årlig rehabilitering av våre kartbaser. Når det er bestemt
samlingsplasser for treningsløp i 2012 må det foretas en oppdatering av kartbasen innenfor de
aktuelle løpsområdene. Det må avsettes midler for dette arbeidet i 2012-budsjettet. Det bør
også avsettes midler for etterslep i oppdatering av kartbaser.
I kommende 4-års periode vil det kun bli satset på enkelte kart som dekker små løps-områder.
Årsaken til dette ligger i både økonomiske og tilskuddsmessige forhold.
NOL er et av flere lag med egne idrettsanlegg som tidligere har sendt søknad til Idrettsrådet om
årlig kommunalt tilskudd til utvikling og drift av disse anleggene. Denne saken må følges opp
mot idrettsråd og kommunen.

5.1.1 Konkurransekart
Gode konkurransekart er kostbare både å utarbeide og ajourføre. Utarbeidelse av nye
konkurransekart må derfor knyttes til større arrangementer. Eventuelle kommunale tilskudd til
NOLs private idrettsanlegg kan også gi grunnlag for en rehabilitering og oppgradering av
kartene i Bolkesjøområdet til konkurransekart. Vi har i dag følgende aktuelle konkurransekart:
 SÆTREÅSEN
 HØGÅS / NYBUÅSEN
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 RESHJEM
 TOVESTUL
Alle disse kartene trenger for øvrig en ajourføring før de kan benyttes til terminfestede løp etc.
I tillegg kommer et nytt kart på Blefjell som nå er under utarbeidelse for bruk under KM 2012.

5.1.2 Trenings- og instruksjonskart
Vi har mange kart av ulik kvalitet for bruk til trening og instruksjon. Her er det kart som dekker
flere ulike terrengtyper. Det er viktig å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet også på disse
kartene. Dette er en forutsetning for å kunne videreutvikle gode orienteringsløpere på
Notodden. For å sikre en god kvalitet på disse kartene må det avsettes midler til ajourføring.
Flere av skolekartene har behov for en omfattende rehabilitering og fornyelse. Opplegget ved
kommunens 9 barneskoler i regi av studenter ved HIT i forkant av Skolesprinten, aktualiserer
en satsing på disse kartene. Det er viktig å se etter mulige tilskudd til dette kartarbeidet. Det bør
utarbeides en plan for rehabilitering av disse skolekartene i samarbeid med skoleetaten, når
økonomien er avklaret.

5.1.3 Turkart
Østmarka var NOLs første turkart. Dette kartet, som i stor grad var bygd på lagets o-kart, ble
utgitt i 1988. Det har tatt 20 år å fullføre lagets turkartserie. Ved utgivelse av turkartet
Heddalsåsen-Gransherad i desember 2007, ble hele kommunen med tilliggende fjellområder
dekt av gode turkart.
NOL disponerer nå en enorm digital turkartbase som dekker et areal på over 1.500 km2. NOLs
turkartserie består av følgende kart:
 TURKART MEHEIA 1:25.000 Utvidelse av Østmarka utgitt i 2006.
 TURKART LIFJELL 1:30.000 Nyutgivelse i 2005.
 TURKART BLEFJELL 1:30.000 Utgitt i 2000.
 HEDDALSÅSEN OG GRANSHERAD 1:25.000 Utgitt i 2007.
 BYKART Notodden kommune 1:10.000 Utgitt i 1999.
 TURKART GAUSTATOPPEN 1:25.000 Nyutgivelse i 2011.
Kostnader knyttet til en rehabilitering av Blefjellkartet med en liten utvidelse mot nordvest, kan
ikke forsvares ut fra et forventet salg. Det er derfor inngått et samarbeid med NUAS, Notodden
kommune og Notodden Turlag om med NUAS om en videreutvikling av NOLs turkartbase. Til
byjubileet i 2013 skal alle de 4 turkartene som dekker Notodden ajourføres og videreutvikles
med fokus på aktivitet og opplevelser. I tillegg kommer det en nyutgivelse for deler av bykartet
som dekker «Industriaksen» fra Heddalsvannet til Klaumannsjøen.
Dette prosjektet har en kostnadsramme på kr. 300.000-eks.mva i tillegg til dugnad. Turlaget har
sikret et tilskudd på kr. 130.000- fra sparebankstiftelsen. Notodden kommune v/kultursjefen og
NUAS har forpliktet seg til å skaffe manglende finansiering.
Nytt opplag av rehabilitert Gaustatopp-kart ble trykt i desember 2011.

5.1.4 Nye O-kart
Det var ikke planlagt nye kart i 2011. Det er kun foretatt noe mindre ajourføring av
eksisterende kartbaser i forbindelse med årets aktiviteter.
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Nytt konkurransekart, rundt, nord og øst for parkeringsplassen på Nordstul, for bruk under KM
er ferdig synfart og vil bli ferdig våren 2012.
Harald Wold

5.2 Materiell
5.2.1 Status materialforvalter
VI har også i 2011 hatt en forholdsvis stor aktivitet. Og det virker som om folk finner det
utstyret de skal ha behov for. På utstyrssiden har vi ikke gjort noen større innkjøp dette året.
Det eneste materialforvalter har fått innspill for 2012 sesongen er hjelmkamera til bruk i
trening. Materialforvalter ser at opptrykte kart har vi nå et mindre lager av. I de fleste
aktivitetene kjøres det ut ferdigtrykte kart med løyper av arrangør.

5.2.2 Arrangementmateriell
Klubben har nå både fargekopimaskin og lydanlegg. I tilegg har vi lagt til rette for at
Tinnemyra har blitt en lettere arena å arrangere ting på. Med nytt kontor, ferdigstillelse av
garasjen og tihengeren. Vi har nå utstyr selv til alle våre aktiviteter.

5.2.3 EKT utstyr
Utstyret har fungert tilfredsstillende også dette året. Noen enheter er borte av og til, men som
regel dukker disse opp igjen. Jeg vil anta at vi i snitt mister 1-2 enheter pr. sesong. Med tanke
på bruken, syntes jeg dette er et akseptabelt svinn.

5.2.4 Løpstøy
Klubben har nå kjøpt inn nye overtrekksdresser. Utseende på jakken er modernisert noe. I
tilegg har vi nå gått over til en standard svart bukse fra Trimtex. Klubben har nå bare lager av
jakker og den enkelte kan kjøpe bukse fra Trimtex. Når det gjelder løpstøy har vi et
forholdsvis godt lager av dette. Men det er kommet innspill på at disse ikke er dagens
standard. Materialforvalter har sjekket pris på ny løpsbekledning. Men disse er dyre. Styret bør
i så fall jobbe mot sponsosrsiden på løpstøyet for å få prisen ned.

5.2.5 Nattlykter
Grunnet subsidieringen av lykter i klubben og at prisen på disse har gått kratig ned, har de
fleste nå lykter. Klubben har to nye lykter og 3-4 gamle som lånes ut. Det er ikke nødvendig
at klubben sitter med flere lykter. De gamle vil ikke bli erstattet etter hvert som disse ikke
fungerer lenger.
Arve Paulsen

5.3 Klubbhytta
Klubbhytta på Tinnemyra med tilliggende garasje, er et viktig sentrum for lagring av materiell
og gjennomføring av mange aktiviteter i regi av NOL. NOL er ikke grunneier i forhold til
arealene rundt hytta, men vi har påtatt oss opparbeidelse og vedlikehold av nærområdet.
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Takket være en enorm dugnadsinnsats har vi i dag et perfekt samlingssted hvor alle grupper i
NOL kostnadsfritt, kan drive sine aktiviteter og avholde møter og samlinger.
NOL benytter hytta til møter, arrangementer, treninger etc. Omfanget av denne bruken har
ikke blitt registrert.

5.3.1 Drift
Klubbhytta drives ved hjelp av dugnad. Den økte utleien har medført mye arbeid knyttet til
kontakt med leietakere. I 2011 har mesteparten av vask etter utleie skjedd i form av dugnad.
Det ble i mai gjennomført en dugnad hvor det ble foretatt en gjennomgående vask av hytta.
Arve har også i år stått for drift av uteområdet rundt hytta med bl.a. klipping av gras.

5.3.2 Vedlikehold
Det er gjennomført noen vedlikeholdsdugnader. Store deler av hytta har fått et nytt strøk beis.
Bordplater på langbord og salongbord er slipt og beiset. Resten av hytta må beises i 2012.
Trapp til lager og hybel i 2.etasje må nå slipes og lakkes.

5.3.3 Utbygging
Planlegging knyttet til etablering av nytt kjøkken i del av lageret og derved en utvidelse av
peisestua, er vurdert. Forslag til planløsning og nødvendig avsetting av midler til
gjennomføring, blir tatt opp i budsjettforslag for 2012.
Tinnemyras Venner og Arve har sett på muligheter for realisering av et garasje- og
aktivitetsbygg mellom ny parkeringsplass og NOLs garasje. Dette vil være et ledd i en
videreutvikling av området. NOL bør stille seg positivt til utspillet og bør eventuelt gå inn som
medeier i et slikt byggeprosjekt. Dette forutsetter at prosjektet vil inneholde aktivitetsrom som
kan være av interesse for NOLs sportslige aktivitet.

5.3.4 Utleie

5.3.4.1 Utleie hybelleilighet
Hybelleiligheten har vært utleid i hele 2011. Som en følge av noe ulemper knyttet til annen
utleie av hytta, er det fortsatt valgt å holde en forholdsvis lav husleie. Strøm inngår i husleien.

5.3.4.2 Utleie klubbhytta
O-hytta har vært utleid 77 ganger i 2011. I tillegg kommer 37 tirsdagskvelder m/Grete Roede
kurs.
Hver tirsdag formiddag disponerer Ellinor hytta til trim for en gruppe med «voksne»
turndamer.
Harald Wold
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6 Økonomikomité
6.1 Økonomistatus
NOL har hatt en sunn og god økonomi også i 2011. Inntektene og utgifter har i stor grad vært i
henhold til budsjettet. Inntekter for utleie av hytta har for øvrig vært større enn budsjettert. Som
tidligere har NOL også i 2011 valgt å legge investeringer inn i driftsbudsjettet. NOL har hatt
som målsetting å opparbeide en egenkapital som tilsvarer ca. et årsbudsjett. Dette forenkler
driften og gir laget god likviditet.
NOL har pr.31.12.2011 en kontantbeholdning på om lag kr.500.000,-.

6.2 Sponsorer, samarbedspartnere etc
Hjartdal og Gransherad Sparebank er fortsatt hovedsponsor for NOL. Det var primært
rekrutteringsarbeidet som ble støttes av banken. Avtalen ble i 2011 forlenget for en ny 3-års
periode. Banken har de senere årene også gitt støtte til gjennomføring av Skolesprinten,
Tinnemyra Challenge og ”FinnFram dagen”. I 2012 starter vi opp et nytt samarbeidsprosjekt
med banken. Dette er et trimarrangement som foreløpig går under navnet «Tinnemyra Rundt».
Etter innsendt søknad har vi fått tilskudd fra Hjartdal og Gransherad sparebanks gavefond.
Telen, Tinfos, Notodden Energi, Hjartdal- og Gransherad Sparebank og Midt-Telemark
Entreprenør, støtter NOL gjennom tilskudd til det årlige Tinfosløpet. I tillegg er det en rekke
bedrifter som gjennom støtteannonser i ”Til Deg fra NOL”, støtter oss gjennom annonser i «Til
Deg fra NOL».

6.3 Dugnader
Vi har også i 2011 gjennomført en vareopptelling på Prix-Toppen. Vi har nå inngått avtale med
Prix om gjennomføring av vareopptelling i 2012.
Under Bluesfestivalen ble klubbhytta også i 2011 leid ut til en Bluesklubb fra Oslo. Servering
av frokost til overnattingsgjester ble organisert som dugnad.
For øvrig er det lagt ned utallige timer dugnad knyttet til drift av hytta, rekrutteringsarbeid,
planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer, turorientering etc.
Det legges også ned et betydelig dugnadsarbeid knyttet til videreutvikling av turkart. NOL er
helt avhengig av god oppslutning om denne dugnadsinnsatsen.

6.4 Tilskudd
I tillegg til støtte fra sponsorer og samarbeidspartnere, er lokale aktivitetsmidler (LAM, fra NIF
gjennom idrettskrets) et viktig tilskudd til driften. Dette tilskuddet var på kr. 23.000- i 2011.
Det ble på bakgrunn av innsendt søknad delt ut kommunale aktivitetsmidler på kr. 23.000. Vi
har mottatt ca. 5000 kr i grasrotandel fra Norsk Tipping. NOL har også i 2011 på bakgrunn av
søknad, fått gavemidler fra Hjartdal og Gransherad sparebank på kr. 4.000.
Harald Wold
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7 Redaksjonskomité
7.1 Klubbavis
I forkant av sesongen presenterte vi sesongopplegget i klubbavisen ’Til Deg fra NOL’. Den ble
sent til medlemmene rett før påske.
Sveinung Rekaa

7.2 Hjemmeside
NOLs nettside har fungert bra og har blitt oppdatert. Der ligger det informasjon om nyheter,
resultater, aktiviteter, innbydelser og påmeldinger.
Dagens tekniske løsning baserer seg på at et lite antall personer foretar oppdatering av sidene
ved hjelp av webverktøy. Det er ønskelig at styret og andre medlemmer også kan skrive
nyhetsartikler og oppdatere informasjon på sidene.
Det er også en hyttekalender som komiteen bruker for å legge inn utleie. Det finnes også et
bildearkiv for å ha bilder fra løp osv samlet på et sted.
Det er lagt inn noen o-kart i PDF, det vil bli lagt inn flere etter hvert.
Det er også lagt inn tur-o kart som gjelder for sesongen.
Tinnemyra Challenge har byttet navn til Notodden Challenge og har fått en egen nettside
www.notoddenchallenge.com.
Åge-Geir Skatter

7.3 Informasjon og annonsering
Vi har også gjennom hele 2011-sesongen annonsert all lokal aktivitet i Telen, bortsett fra
nattløpene. Dette utgjør nær 30 annonser i løpet av året. Etter avtale med Hjartdal og
Gransherad Sparebank som hovedsponsor, blir bankens logo bare lagt inn på de annonser som
ikke gjelder treningsløp.
«Til Deg fra NOL» og spesielt lagets hjemmeside, er nok viktigere informasjonskilder for
medlemmene enn annonser i Telen. Styret vurderer for øvrig at annonseringen er en god
synliggjøring av lagets store lokale aktivitet.
Harald Wold

7.4 VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere)
I ’Til Deg Fra NOL’ 2011, presiserte vi ansvaret vi har som O-løpere i forhold
til vegetasjon, dyreliv og grunneiere. Vi oppmodet også O-løperne om å melde fra ved funn av
skadde eller døde dyr, eller andre uheldige episoder. Grunneierne har ikke hatt noen
innvendinger til arrangementene. Vi har ikke mottatt meldinger om døde eller skadde dyr. Vi er
heller ikke kjent med at det har inntruffet andre uheldige VDG-episoder i inneværende sesong.
Sveinung Rekaa
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8 Vedlegg 1: Forslag til årsmøtet.
Styret legger fram følgende forslag:





Medlemskontingent uendret
Handlingsplan 2012-2016
Kartplan
Nytt kjøkken på hytta

8.1 Medlemskontingenten
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2012, dvs:
 Familier 500 kr.
 Enkeltmedlem under 17 år 200 kr.
 Enkeltmedlem over 17 år 300 kr.
 Støttemedlemmer 100 kr.
Familiemedlemskapet gjelder til og med junior.
Styret
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8.2 Handlingsplan 2012- 2016
8.2.1 Handlingsplan bredde og rekruttering
 Opprettholde et bredt rekrutteringstilbud gjennom O-karusellens trinn 1 og 2.
 Arrangere nybegynnerkurs for foreldre med barn på O-karusellen, samt andre som
ønsker en opplæring i bruk av kart og kompass for deltakelse på NOLs treningsløp,
turorientering etc.
 Delta i gjennomføring av «Skolesprinten» og «Finn Fram-dagen» med samarbeidende
organisasjoner.
 Planlegge og gjennomføre årlige tur-o opplegg.

8.2.2 Handlingsplan sportslig






Sikre et godt og utviklende tilbud for alle o-løpere, uansett nivå og ambisjoner.
Stimulere spesielt til deltakelse i stafetter.
For aldersgruppen 13 til 20 år bør det engasjeres en egen trener. Denne skal følge opp disse
løperne som gruppe, men også gi de som ønsker det mer individuell oppfølging.
Arbeide aktivt for å opprettholde samarbeidet mellom Telemark og Vestfold O-krets om MOT
TV, som er et sportslig tilbud til alle o-løpere i aldersgruppen 13 og 16 år.
Motivere løpere mellom 17 og 20 til å delta på kretslaget.

8.2.3 Handlingsplan arrangementer
Det legges primært opp til videreføring av følgende årlige arrangementer:







Treningsløp / klubbløp 16 – 20 arrangementer.
Nattløp 6-7 arrangementer.
Terminfestede krets- /nasjonale løp. 1-2 arrangementer.
Tinfosløpet.
Notodden Challenge.
Tinnemyra Rundt 6 – 10 arrangementer

8.2.4 Handlingsplan anlegg
NOL skal til enhver tid ha tilstrekkelig med gode orienteringskart for gjennomføring av
konkurranser, trening, opplæring og turorientering.
De 5 turkartene som dekker Notodden kommune med tilliggende skog- og fjellområder,
videreutvikles som et tilbud til kommunens innbyggere og turister, og som en av flere viktige
inntektskilder for NOL.
Det må til enhver tid være tilgang til alt arrangementutstyr som er nødvendig for lagets drift og
gjennomføring av arrangementer.
NOLs eget behov skal prioriteres i forhold til annen utleie av hytta.
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8.2.5 Handlingsplan organisasjon og økonomi
Driften av Notodden Orienteringslag skal være basert på dugnad, engasjement og frivillighet.
Gjennom oppdeling av arbeidsoppgavene i henhold til organisasjonsplanen, er det viktig å
fordele ansvar og arbeidsoppgaver. Det er viktig å sørge for god kontinuitet i hele
organisasjonen.
Det er viktig å opprettholde en god likviditet i laget. Årsbudsjett for driften skal settes opp i
balanse. Det er viktig å arbeide for at det brede inntektsgrunnlaget som er etablert i NOL,
videreføres.
Styret
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8.3 Kartplan
KARTPLAN 2012 TIL 2016.
1 Sudstul

O-kart

3,5 km2

1:10.000

nytt

Forenklet #

2012

2 Blefjell

Turkart

400 km2

1:30.000

Revidert

Egen finans ¤

2012

3 Lifjell

Turkart

400 km2

1:30.000

Revidert

Egen finans

2012

4 Nordagutu

O-kart

5 km2

1:10.000

Nytt

Nærmiljøanlegg 2013

5 Meheia

Turkart

350 km2

1:25.000

Revidert

Egen finans

2013

6 Heddalsåsen Gransherad

Turkart

350 km2

1:25.000

Revidert

Egen finans

2013

7 Høgås

O-kart

5 km2

1:10.000

Revidert

Forenklet

2013

8 Sætreåsen

O-kart

5 km2

1:10.000

Revidert

Forenklet

2014

9 Reshjem

O-kart

5 km2

1:10.000

Revidert

Forenklet

2015

10 Mjaugetjønn

O-kart

6 km2

1:10.000

Nytt

Vanlig ##

2016

# Forenklet anlegg med kostnadsramme på kr. 80.000## Ordinært anlegg
¤ Eget prosjekt i samarbeid med Notodden Turlag, NUAS og Kulturkontoret.
Kostnadene skal ikke inn i NOLs budsjett.

Styret
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8.4 Nytt kjøkken på hytta
UTVIDELSE AV PEISESTUA OG ETABLERING AV NYTT KJØKKEN I DEL AV
LAGERET.
Forslaget innebærer at eksisterende kjøkkenavdeling og trapp fra peisestua til 2.etasje fjernes.
Dette arealet blir da en utvidelse av peisestua, slik at denne vil gi plass til arrangementer med
opp til ca 35 deltakere.
Nytt kjøkken etableres i indre del av lageret. Det vil fortsatt være en enkel kjøkkenløsning. Ny
dør fra peisestua til nytt kjøkken og fra ytre del av lager til trapp, vil gi en fortsatt mulighet for
å komme mellom etasjene uten å måtte gå ut av hytta.
Det er forutsatt at alt arbeid, bortsett fra litt elektrisk og litt rørleggerarbeid, skal utføres som
dugnad. For å kunne realisere denne utvidelsen av peisestua må det i 2012 budsjettet avsettes
kr. 100.000-.
Styret anbefaler at det avsettes kr. 100.000- i budsjettet for 2012 for etablering av nytt kjøkken
i del av lageret, og samtidig en utvidelse av peisestua som nevnt ovenfor.

Styret
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