
NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 1 av 36 

 

 

 

 
 

 

 

 

ÅRSMØTE FOR 

2014 

28. januar 2015 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA 
 

 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere 

2. Godkjenning av dagsorden 

3. Årsmelding 

4. Regnskap 2014 

5. Innkomne forslag 

6. Budsjett 2015 

7. Valg 

 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 2 av 36 

 

INNHOLD 
1 Arrangementsoversikt .......................................................................................................... 4 
2 Organisasjon ......................................................................................................................... 6 

2.1 Styret .............................................................................................................................. 6 

2.2 Komiteer ........................................................................................................................ 6 
2.3 Medlemsoversikt ........................................................................................................... 7 
2.4 Styrets arbeid ................................................................................................................. 7 
2.5 Representasjon ............................................................................................................... 7 
2.6 Utdanning ...................................................................................................................... 7 

2.6.1 Kurs ........................................................................................................................ 7 
2.6.2 Trenere - politiattest ............................................................................................... 7 

3 Bredde og Rekrutteringskomité ........................................................................................... 8 
3.1 Markedsføring ............................................................................................................... 8 
3.2 Kurs ............................................................................................................................... 8 

3.3 Rekrutt ........................................................................................................................... 8 
3.4 Skolesprinten ............................................................................................................... 10 

3.5 Finn Fram dagen .......................................................................................................... 11 
4 Sportslig komité ................................................................................................................. 12 

4.1 Deltagelse i løp ............................................................................................................ 12 
4.1.1 Terminfestede løp ................................................................................................. 12 

4.1.2 Andre løp utenlands ............................................................................................. 12 
4.2 Resultater ..................................................................................................................... 12 

4.2.1 Individuelle løp .................................................................................................... 12 

4.2.2 Stafetter 2013 ....................................................................................................... 13 
4.2.3 Hovedløp/ O-landsleir .......................................................................................... 13 

4.3 Ungdom ....................................................................................................................... 13 
4.4 Junior ........................................................................................................................... 14 

4.5 Stafettdeltagelse utenom mesterskap ........................................................................... 14 
4.6 Annen trening .............................................................................................................. 14 

4.7 Årsavslutning 2014 ...................................................................................................... 15 
5 Arrangementskomité .......................................................................................................... 16 

5.1 Treningsløp .................................................................................................................. 16 

5.1.1 Salg på treningsløp ............................................................................................... 16 
5.1.2 Klubbmesterskap .................................................................................................. 16 

5.1.3 NOL stafett ........................................................................................................... 16 
5.2 Nattkarusell .................................................................................................................. 17 
5.3 Sprintløp ...................................................................................................................... 17 

5.4 Ribbeløpet .................................................................................................................... 17 
5.5 Tinnemyra rundt .......................................................................................................... 17 

5.6 Tinfosløpet ................................................................................................................... 18 
5.7 Notodden Challenge .................................................................................................... 18 

5.8 Turorientering .............................................................................................................. 19 
5.9 Årsfest .......................................................................................................................... 19 

6 Anleggskomité ................................................................................................................... 20 
6.1 Kart .............................................................................................................................. 20 

6.1.1 Konkurransekart ................................................................................................... 20 

6.1.2 Trenings- og instruksjonskart ............................................................................... 21 
6.1.3 Turkart .................................................................................................................. 21 

6.2 Materiell....................................................................................................................... 22 
6.2.1 Status materialforvalter ........................................................................................ 22 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 3 av 36 

 

6.2.2 Arrangement materiell .......................................................................................... 22 

6.2.3 EKT utstyr ............................................................................................................ 22 
6.2.4 Emit tag ................................................................................................................ 22 
6.2.5 Løps tøy ................................................................................................................ 22 

6.2.6 Nattlykter .............................................................................................................. 22 
6.3 Klubbhytta ................................................................................................................... 22 

6.3.1 Drift ...................................................................................................................... 23 
6.3.2 Vedlikehold .......................................................................................................... 23 
6.3.3 Utbygging ............................................................................................................. 23 

6.3.4 Utleie .................................................................................................................... 23 
7 Økonomikomité .................................................................................................................. 24 

7.1 Økonomistatus ............................................................................................................. 24 
7.2 Sponsorer, samarbeidspartnere etc .............................................................................. 24 
7.3 Dugnader ..................................................................................................................... 24 

7.4 Tilskudd ....................................................................................................................... 24 
8 Redaksjonskomité .............................................................................................................. 26 

8.1 Klubbavis ..................................................................................................................... 26 

8.2 Hjemmeside ................................................................................................................. 26 
8.3 Facebook-gruppe Notodden o-lag ............................................................................... 26 
8.4 Informasjon og annonsering ........................................................................................ 26 
8.5 VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere) ................................................................. 26 

9 Vedlegg 1: Forslag til årsmøtet. ......................................................................................... 28 
9.1 Medlemskontingenten ................................................................................................. 28 

9.2 Kartplan ....................................................................................................................... 29 
9.3 Handlingsplan .............................................................................................................. 30 
9.4 Organisasjonsplan ........................................................................................................ 36 

 

 

 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 4 av 36 

 

1 Arrangementsoversikt 
En lang og innholdsrik o-sesong startet med klubbtur til Danmark i midten av mars og ble som 

vanlig først avsluttet 2.juledag med Ribbeløpet og julelunsj på klubbhytta. 

Som det framkommer av etterfølgende oversikt over egne arrangementer i 2014, har vi også i 

år skapt mye aktivitet lokalt. Gjennom avvikling av totalt 42 arrangementer med 3362 

enkeltstarter, har NOL bidratt godt for en generell bedring av folkehelsa på Notodden. 

Tinfosløpet med 452 løpere, Skolesprinten med 520 løpere, Finn Fram-dagen med 260 

deltakere, samt KM stafett på Reshjem med 389 løpere, var de arrangementene som samlet 

flest deltakere.  

Som alltid har det vært god deltakelse på de ukentlige treningsløpene. Løpet på Høgås 

skytebane 27. august hadde med sine 54 startende, flest løpere. 

Nattløpskarusellen med totalt 6 løp, har også i år vært en stor suksess med 35 løpere som 

deltakerrekord på et enkeltløp.   

Vi har i 2014 sesongen videreført trimarrangementet ”Tinnemyra Rundt”.  I år har vi lagt inn et 

eget tilbud med 6 o-poster rundt løypa.  Dette arrangementet som er et samarbeid med Telen og 

Hjartdal og Gransherad Sparebank, oppnådde totalt 525 enkeltstarter fordelt på 8 

arrangementer. 

Vi må kunne si at alle de lokale arrangementene i regi av NOL også i 2014 har vært en suksess.   
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Her er listen: 

LOKALE ARRANGEMENTER I 2014 SESONGEN     

    SUM Klubbløp Tinnem.Run Nattløp 

1 9 4 Treningsløp Sætreåsen HiT 31 31     

2 23 4 Treningsløp Tinnemyra Klubbhytta 50 50     

3 25 4 Skolesprinten 520                                  

4 30 4 Treningsløp Tinnemyra Klubbhytta 49 49     

5 7 5 Treningsløp Høgås skole 32 32     

6 9 5 Tinfosløpet 452       

7 10 5 Turorientering 120       

8 13 5 Tinnemyra Rundt Løp 1                                                                                                     75   75   

9 14 5 Treningsløp Nybuåsen    41 41     

10 16 5 Sprintløp Tinfos          17 17     

11 20 5 Tinnemyra Rundt Løp 2                                                                                                                       78   78   

12 21 5 Treningsløp Lisleherad skole 38 38     

13 23 5 Sprintløp Skogen 14 14     

14 27 5 Tinnemyra Rundt Løp 3                                                                                                                 59   59   

15 28 5 Treningsløp Speiderhytta Tovestul 42 42     

16 3 6 Tinnemyra Rundt Løp 4 70   70   

17 4 6 Treningsløp Elgsjø Badeplassen   39 39     

18 11 6 Treningsløp Damtjønnkrysset       37 37     

19 14 6 Notodden Challenge      96       

20 21 6 Sentrumsløp Frivillighetssentralen            70       

21 13 8 Treningsløp Aalamoen    24 24     

22 20 8 Treningsløp Tinnemyra nord  46 46     

23 26 8 Tinnemyra Rundt Løp 05                             61   61   

24 27 8 Treningsløp Høgås skytebanene 54 54     

25 31 8 KM Stafett 389       

26 2 9 Tinnemyra Rundt Løp 06 65   65   

27 3 9 Treningsløp Grønkjær 32 32     

28 7 9 Finn Fram - Dagen 260       

29 9 9 Tinnemyra Rundt Løp 7 58   58   

30 10 9 Treningsløp Mjaugetjønn 34 34     

31 16 9 Tinnemyra Rundt Løp 8 59   59   

32 17 9 Treningsløp 44 44     

33 19 9 Sprintløp Skoland  8 8     

34 24 9 Treningsløp Tinnemyra Klubbhytta 53 53     

35 15 10 Nattløp Sætreåsen Løp 1 25     25 

36 22 10 Nattløp Tinnemyra Løp 2 31     31 

37 29 10 Nattløp Sætreåsen Løp 3 35     35 

38 1 11 KM Ultralang 22 22     

39 5 11 Nattløp Høgås Løp 4 31     31 

40 12 11 Nattløp Sætreåsen Løp 5 29     29 

41 19 11 Nattløp Sætreåsen Løp 6 33     33 

42 26 12 Ribbeløpet   39 39     

    3362 746 525 184 

Harald Wold 
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2 Organisasjon 
 

Organisasjonen har bestått av styret pluss komiteer. Disse har vært besatt som vist under. 

2.1 Styret 

Leder:    Harald Wold 

Nestleder:   Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen 

Sekretær:   Sveinung Rekaa 

Kasserer:   Odd-Arne Thorbjørnsen 

Sportslig leder:  Robert Fredriksen 

Styremedlem:   Ole Chr. Johnsen 

Varamedlem:   

 

2.2 Komiteer 

Redaksjon      Økonomi 
Sveinung Rekaa     Odd-Arne Thorbjørnsen 

Åge-Geir Skatter     Harald Wold 

Knut Urdalen      

 

Sportslig      Bredde & Rekruttering 
Robert Fredriksen     Elin Slokvik  

Rune Mork      Rune Engehult 

       Kristin Sandven 

       Randi Wold (Tur-O) 

Arrangement      

Ole Christian Johnsen      

Torfinn Kvernstuen      

Åge-Geir Skatter 

Håvard Sten       
Inger-Lill S. Thorbjørnsen     

 

Valgkomite      Anlegg, materiell, klubbhytta 

Malin Wästlund     Harald Wold 

Rune Mork      Arve Paulsen (materialforvalter) 
Heidi Schatvedt     Arnulf Rulnes 

       Bjørn Carlsen 

 

Andre roller 
VDG-kontakt:  Sveinung Rekaa 

Revisorer:   Håvard Sten, Harald Kvisli 
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2.3 Medlemsoversikt 

 

Alder  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

0 – 5 år  4 2 2 4 4 8 10 

6 – 12 år  28 24 23 22 20 23 29 

13 – 19 år  48 49 48 36 30 31 23 

20 – 26 år  10 11 13 10 14 19 23 

Over 27 år  113 119 102 107 103 110 115 

Sum 203 205 188 179 171 191 200 

 

 

Odd-Arne Thorbjørnsen 

2.4 Styrets arbeid 

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 70 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte 

etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2015. 

 

Sveinung Rekaa 

2.5 Representasjon 

Personer i NOL som har representert klubben: 

 Representanter til TOKs kretsting i 2014 var Inger-Lill Thorbjørnsen, Kristin Sandven 

og Harald Wold. 

 Representanter til Notodden Idrettsråd i 2014 var Harald Wold. 

 Harald Wold er styremedlem i Notodden Idrettsråd. 

 Harald Wold er varastyremedlem i Telemark O-krets. 

 

Sveinung Rekaa 

 

2.6 Utdanning 

2.6.1 Kurs 

Det har i 2014 ikke deltatt noen i fra klubben på relevante kurs innen orientering. 

 

Sveinung Rekaa 

 

2.6.2 Trenere - politiattest 

Trenerfunksjonen på de ulike trinn har også i 2014 vært basert på dugnad. 

Fra 2009 sesongen ble det 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 i 2014. Dette må følges opp foran hver sesong. 

Harald Wold 
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3 Bredde og Rekrutteringskomité 
 

3.1 Markedsføring 

Bredde- og rekrutteringskomiteen hadde i 2014 et ønske om sette fokus på, og å rekruttere barn 

i alderen 9 til 12 år. Rekrutteringen ble i år målrettet til skoler og klasser med barn som allerede 

var medlemmer i NOL, samt på avslutningen av skikarusellen. Markedsføring via skikarusellen 

gir nok liten effekt i og med at hoveddelen av deltakerne der er barn under skolealder.  

Skolesprinten er en mulighet til å markedsføre o-idretten. Gjennom opplæring for 5-7. 

klassinger på alle skoler i Notodden og Hjartdal, er det mange barn som har fått grunnleggende 

innføring i orientering. I år opplever vi for første gang at vi rekrutterer derfra; en positiv gutt 

som får med seg en klassekompis. Rekrutt har tro på at rekruttering av aldersgruppa 11-13 år er 

interessant.  

3.2 Kurs 

Det er i august gjennomført orienteringskurs for foreldre over 2 kvelder med 2 deltagere. 

Ansvarlig Robert Fredriksen.  

4 representanter fra klubben deltok på rekrutteringssamling i Skien i regi av NOF før jul. 

3.3 Rekrutt 

Foran årets sesong er det foretatt større endringer av rekrutteringsarbeidet både ift rammer og 

innhold. Treningene kalles nå ikke lenger O-karusell, trinn 1, 2 og 3, men Rekrutt og 

mandagstreninger/klubbtreninger.  

Treninger er flyttet vekk fra treningsløpet og til egen klubb- og rekruttrening på mandager. De 

gjennomføres ukentlig med base på Klubbhytta fra april til oktober, 18.00 til 19.30. Avsluttes 

med felles kveldsmat. 

Det er synfart og laget flere typer kart i et avgrenset område heretter kalt «100 meter skogen» 

og «1000 meter skogen». I dette området er det satt ut 40 permanente poster med EKT.  

Rekruttene oppfordres også til å delta på treningsløp på onsdager, noe flere har gjort.  

I snitt har det deltatt 15 til 18 barn gjennom hele sesongen, og vi har rekruttert flere nye 

medlemmer og familier. 

Ansvarlige for treningene aldersgruppen 9 til 12 år har vært Kristin Sandven, Rune Engehult og 

Elin Slokvik. 

Foreldre har bidratt under treninger og med kveldsmaten etterpå.  

 

Hovedmål for Rekrutt 

1. Skape trygge og aktive barn i et godt miljø med skogen som arena.  

2. Gi grunnleggende kunnskaper om kart og orientering.  

3. Bidra til et sunt kosthold gjennom felles kveldsmat. 

Årets opplegg bestod av:  

7 mandagstreninger før skoleferien, og 7 etter skoleferie + Merketagning for de eldste. 
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Sesongen ble avsluttet på Sangerheimen med utdeling av kartpermer til alle, og merker til de 

som hadde tatt disse. 

For rekrutt 9-12 år har vi registrert 167 deltagelser på mandagstreningen. Totalt sammen med 

trenerdeltagelse har vi registrert 206 deltagelser på mandagstreningen. 

Totalt har vi registrert 70 starter på treningsløp for 9-12 åringene. 

 

Merketagning: 

Gullmerket Sølvmerket Bronsemerket 

Snorre Slokvik 

Åsmund Slokvik 

Anders Hamre Biseth 

Oda Vaagen Paulsen 

Emma Engehult 

Kristin Nordgård 

Bendik Løe 

Sigrid Steinmoen 

Ask Naper Hanson 

Vetle Vik 

 

       

Andre aktiviteter: 

 O-troll leir i Stokke med 9 deltagere 

 O-troll leir i Lardal (sykkelorientering) med 3 deltakere  

 Deltagelse på MOT-TV samling i desember – 2 deltagere 

 

Nattløpskarusell 

Noen av rekruttene var også med på nattløpskarusell.  Totalt sto vi for 18 starter der. 

Uteløp 

Flere av rekrutts deltagere har vært med og løpt orienteringsløp både fjernt og nært. Blant annet 

Nordjysk 2-dagers i Danmark, pinseløpene på Kongsberg, O-festivalen, Sørlandsgaloppen og 

KM i regi av Notodden og Bø O-lag. Hele 115 starter på aldersgruppen  9-12 år.  

I tillegg har vi hatt stafettlag på ungdomsstafett KOL, lagkonkurransen O-festivalen, KM 

stafett og Ringreven.  

 

1. 2. 3.  

4. 5. 6.   
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7. 8. 9.  

10. 11. 12.  

 

Noen minner fra 2014; 

1. og 2. Vannløype, 3. og 4. Pinseløp på Kongsberg, 5. O-troll leir Stokke, 6. Godteristafett, 7, 

O-festivalen, 8. Drammensløpet, 9. O-troll leir Lardal og 10.-12. Nattorientering. 

Elin S, Rune E og Kristin S 

 

3.4 Skolesprinten 

Skolesprinten ble i 2014 arrangert for 10. gang. NOL har her et meget bra konsept i samarbeid 

med 2.års studenter på faglærer idrett på Høgskolen.  

Orienteringsforbundet har i 2014 ikke hatt noen egen sponsor knyttet til dette arrangementet 

som er rettet mot skolene. NOL har igjen hatt et samarbeid med HiT og Hjartdal og Gransherad 

Sparebank når det gjelder dette arrangementet. I 2014 ble også skolene i Hjartdal invitert og 

deltok på skolesprinten.  Hjartdalsbanken sørget for deltakerpremie til alle elevene og har 

dekket kostnader knyttet til vandrepremie.  

Skolesprinten ble i 2014 igjen arrangert på Sætreåsen med samlingsplass i amfiet ved 

Høgskolen på Sætre. 

Studentene har i forkant av skolesprinten et opplegg for 5. – 7. klassetrinn på alle kommunens 

barneskoler, med opplæring i bruk av kart og kompass. Hovedvekten legges på kartforståelse. 

Dette undervisningsopplegget skjer 3 fredager ute på skolene og avsluttes den 4. uken med en 

felles skolesprint. Alle elevene innenfor disse klassetrinnene i Notodden og Hjartdal deltok. 

Totalt ca. 520 elever. 

Studentene arrangerer også skolesprinten med støtte fra 2-3 NOL-medlemmer som fungerer 

som veiledere. Skolesprinten har blitt et viktig og populært arrangement, både for 

barneskolene, Høgskolen og NOL. 
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I 2011 ble en konkurranse mellom skolene innarbeidet i skolesprinten. Tveiten skole tok i 2013 

sitt 3.napp i oppsatt vandrepokal. Gransherad skole tok i 2014 første napp i ny pokal som er 

sponset av Hjartdal og Gransherad Sparebank .  

Harald Wold 

3.5 Finn Fram dagen 

FINN FRAM – dagen er et landsomfattende arrangement i regi av Norsk Orientering. 

Arrangementet er ment som en ”Friluftslivets aktivitetsdag”, med fokus på bruk av kart og 

kompass.  

Programmet som er preget av lek og moro, er spesielt rettet mot barn og unge med foresatte. 

Arrangementet har blitt et samarbeid med Barnas Turlag og Sparebankklubben i Hjartdal- og 

Gransherad Sparebank og går nå under navnet «Kom deg ut og Finn fram-dagen». Banken 

bidrar både økonomisk og med funksjonærer for å sikre en best mulig kvalitet på dette 

arrangementet. 

Opplegget var også i år lagt opp med en natursti fra starten ved klubbhytta og fram til 

matstasjon på badeplassen i nordenden av Tinnemyra. Ved badeplassen var det lagt opp til 

kanopadling og skattejakt. På turen tilbake til klubbhytta var det lagt inn en O-bingo. Ved start 

får alle deltakerne utlevert et kart med hele opplegget inntegnet. Det ble utdelt deltakerpremie 

for både natursti og o-bingo. Hele opplegget er gratis for deltakerne. 

Dette arrangementet som organisatorisk ble lagt innenfor ansvarsområdet til bredde- og 

rekrutterings-komiteen, ble en suksess allerede første året med ca.300 deltakere. Den 6.utgaven 

ble arrangert 9.september med 260 registrerte deltakere.  

Harald Wold 
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4 Sportslig komité 

4.1 Deltagelse i løp 

Antall starter gjelder terminfestede løp inkludert stafettdeltagelser, der en etappe er en 

deltagelse. Med det mener vi løp som er oppført i Eventor (Norsk Orienterings sentrale IT-

system) eller andre løp som NOL har invitert/informert medlemmene til/om (Spania og 

Danmark). Enkeltpersoner har på eget initiativ deltatt i andre løp utenlands, som ikke er telt 

med.  

4.1.1 Terminfestede løp 

Til sammen har NOLs medlemmer hatt 510 starter i terminfestede løp i 2014. Det er en stor 

framgang i forhold til 411 starter i 2013, og også ganske mye over nivået fra 2012 med 446 

starter. Deltagelsen ser ut til å ha stabilisert seg etter at det i 2011 blei registrert 303. Av alle 

starter i år er det inkludert 30 deltagelser for løperne på stafetter i 2014. 

Robert Fredriksen har flest starter i 2014; 45. Deretter har Hugo Christensen 30, og Petter Løe 

på 27. Det er 20 løpere som i 2014 har 10 starter eller flere, mot 19 løpere i 2013. I år har 54 av 

klubbens løpere, mot 58 i 2013, deltatt i 73 (78 i 2013) ulike terminfestede løp, hvorav 6 er 

stafetter. 

4.1.2 Andre løp utenlands 

Robert Fredriksen har selv holdt orden på sin egen statistikk i år: Han har deltatt i 77 løp, i 15 

ulike land. Disse løpene har tilsammen ei nominell lengde på 471,16 km og 1476 poster. Han 

har gjennomført 75 av løpene, en brutt og en disk. Landene er Norge, Spania, Slovenia, San 

Marino, Italia, Wales, Sverige, Kirgisistan, Kina, Peru, Uruguay, Argentina, Brasil, Paraguay 

og Belgia. 

 

4.2 Resultater 

4.2.1 Individuelle løp 

Utdrag fra resultatlistene fra regionale, nasjonale og internasjonale mesterskap: 

Kretsmesterskap sprint 31.05.2014 
Gull: Magnus Sandven, H21 

Sølv: Hugo Christensen, H60 

 

Kretsmesterskap mellomdistanse 01.06.2014 

Gull: Heidi Schatvet, D50 

Gull: Hugo Christensen, H60 

Sølv: Sveinung Rekaa, H60 

 

Kretsmesterskap langdistanse 31.08.2013 

Gull: Ingrid Nygård, D19-20 

Gull: Kristin Sandven, D45 

Gull: Petter Løe, H50 

Gull: Reidar Slokvik, H75 

Sølv: Britt Helene Fossøy, D45 

Sølv: Hugo Christensen, H60 

Bronse: Snorre Slokvik, H11-12 
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Kretsmesterskap natt 25.10.2013 
Ingen deltakere 

 

NM sprint 

Ingen deltakere 

 

NM ultralang 

Robert Fredriksen, H21, brutt etter ca. 18 km 

 

NM lang 

62. plass Robert Fredriksen, H21 

 

NM mellomdistanse 

29. plass Magnus Sandven, H17-18 

 

NM natt 

Ingen deltakere 

 

 

Veteranmesterskapet sprint 

Bronse: Robert Fredriksen, H40 

 

World Masters, Brasil 

Sprint: 20. plass: Robert Fredriksen, H40 

Lang: 32. Plass: Robert Fredriksen, H40 

 

4.2.2 Stafetter 2013 

KM Stafett 

H11-12; Sølv: Åsmund Slokvik og Snorre Slokvik 

 

H13-16; Bronse: Even-André Thorbjørnsen og Jørgen Slokvik 

 

H175; Bronse: Sveinung Rekaa, Hugo Christensen, Åge-Geir Skatter 

 

NM, stafett 

H17; 99. plass: Magnus Sandven, Jørn Myrland, Robert Fredriksen 

Desto større suksess i mediadekningsklassen med 3 sider i Veivalg. 

 

4.2.3 Hovedløp/ O-landsleir 

Notodden O-lag deltok ikke i 2014. 

 

4.3 Ungdom 

Ansvarlige for treningene aldersgruppen 13 til 15 år har vært Robert Fredriksen. 

Uteløp: 

Flere ungdommer har vært med og løpt orienteringsløp både fjernt og nært. Blant annet 
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Andalucia O-Meeting i Spania, Nordjysk 2-dagers i Danmark, pinseløpene på Kongsberg, 

Sørlandsgaloppen og KM i regi av Notodden og Bø O-lag. Hele 57starter for 13-15 åringene. I 

tillegg har vi hatt stafettlag på ungdomsstafett KOL, KM stafett og Sport8-sprintstafett.  

MOT.TV; 

er et samarbeid mellom Telemark og Vestfold krets for aldersgruppen 13-16 år med formål å 

skape et godt miljø på tvers av klubber i de to orienteringskretsene. 

Det har vært samlinger i Larvik, Tiomila, Stokke og Langesund. NOL var representert med 

Snorre og Åsmund Slokvik på den avsluttende samlinga i Langesund med tanke på neste 

sesong. Even André Thorbjørnsen har deltatt på alle løpene i MOT.TV-cupen. Even-André ble 

sammenlagtvinner av den grønne spurt-trøya i H13-14 og avsluttet med seier i finaleløpet i 

MOT.TV-cupen, som dette året var lagt til Marummila. 

 

4.4 Junior 

Magnus Sandven har deltatt på kretslaget. Han har representert på vintersamling i Rauland 24. - 

25. januar, vårsamling i Kristiansand 8. - 9. mars, påskesamling i Skåne 13. -17. april, 

dagssamling i Bø 29. mai og NM-samling i Asker 24. august. 

 

4.5 Stafettdeltagelse utenom mesterskap 

NOL har i år hatt deltagere på Kvistkvaset, Ungdomsstafetten på pinseløpa til Kongsberg OL, 

Sport8-sprintstafett, samt hatt et par freelancere på TIOmila. Sport8-sprintstafetten var den med 

mest suksess med seier til Hugo og Sveinung i H60 og 2. plass til Petter og Robert i H40. I 

tillegg var både Even-André og Synne på premieplass på hvert sitt mixlag. Notoddens lag har 

gjort en god figur på alle de andre stafettene også. 

 

4.6 Annen trening 

Det har ikke vært arrangert vintertreninger i år, men gjort et initiativ gjennom sommeren med 

treninger hver onsdag, der 15 personer har deltatt totalt med 10 stykker på det meste på en 

trening. 

Det er også en nyetablert mandagstrening for klubben. Utgangspunktet var en satsing mot 

aldersgruppen 9-12 år, men også med egen trening for gruppa 13+. Løpeturer, forskjellige o-

tekniske momenter, samt et bamseløp har vært på planen. 

Deltagelse på mandagstreninger (for de over 13 år): 

 13-16 år: 18 

 Junior og senior: 84 

Totalt har vi registrert 20 starter på treningsløp for 13-16 åringene. 
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4.7 Årsavslutning 2014 

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.  

Kristin hadde samlet bilder fra årets sesong. Det var mange fine opplevelser fra små og store 

løp hjemme og ute. 

Det blei også tatt et bilde med vår leder gjennom 20 år, Harald Wold, sammen med alle 

ungene, som supplerte en reportasje om Notodden o-lag i o-boka. 

Robert Fredriksen 
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5 Arrangementskomité 

5.1 Treningsløp 

Det har i løpet av årets sesong blitt arrangert 16 treningsløp fordelt på 9 løp på vårsesongen, og 

7 løp etter ferien. Klubbmesterskap lang har blitt avholdt ved et av disse arrangementene. I alt 

har det vært 646 deltakere på disse treningsløpene. Beste oppmøte var på treningsløpet den 27. 

august (Høgås, skytebanen), med 54 deltakere. I 2013 var det 670 deltagere fordelt på 16 løp. 

Ole Chr. Johnsen 

 

5.1.1 Salg på treningsløp 

I år har vi prøvd med 2 bakere på hvert løp. Det var nok med 2 stk. Alle fikk brev før sesongen 

begynte. Det er veldig populært med saft, kaker og kaffe. Dem som er satt opp er flinke til å 

huske det. Takk til alle som har bidratt med bakinga. 

Inger-Lill Thorbjørnsen 

 

5.1.2 Klubbmesterskap 

 

Årets klubbmestere langdistanse: (kart: Mjaugetjønn) 

Antall deltagere: 32. 

D11-12 Oda Vaagen Paulsen  H11-12 Åsmund Slokvik 

D13-14    H13-14 Even-André Thorbjørnsen 

D15-16    H15-16 

D17- Kristin Sandven   H17- Arve Paulsen 

D60- Gunvor Bergskås/  H60- Hugo Christensen 

          Gunhild Solberg        

 

Årets klubbmestere sprint: (Kart: Tinfos bad) 

Antall deltagere: 17. 

D11-12 Kristine Haugen  H11-12  

D13-14    H13-14 Even-André Thorbjørnsen 

D15-16    H15-16  

D17- Randi Wold   H17- Magnus Sandven 

D50-     H50- Åge-Geir Skatter 

 

Åpent klubbmesterskap ultralangdistanse: (fra Klubbhytta) 

Antall deltagere: 22. 

Klubbmestere: 

Herrer lang løype Petter Løe 

Damer lang løype Kristin Sandven 

Damer kort løype Randi Mork 

5.1.3 NOL stafett 

Ble i år ikke arrangert. 

Ole Chr. Johnsen 
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5.2 Nattkarusell 

Notodden O-lag arrangerte som vanlig nattløpkarusell i høst. Det ble arrangert 6 løp fra 15/10 

til 19/11. Det ble registrert til sammen 188 enkeltstarter. Det gir et gjennomsnitt på 31 startende 

på hvert løp. Det er bra på en så smal aktivitet. Alle løpa hadde samlingsplass på klubbhytta.  

Vinner av kort løype ble Kristin Sandven, NOL og Finn Bjørtuft, KOL. Vinner av Lang løype 

ble Håvard Myhre, KOL. Det var også nybegynnerløype der Oda Vaagen Paulsen, Synne 

Sandven, Rune Rauland og Åsmund Slokvik 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 fullført 4 løp + de yngste. 

Ole Chr. Johnsen 

5.3 Sprintløp 

3 sprintløp ble arrangert på fredager 2 i mai deriblant klubbmesterskap sprint og 1 i september. 

Totalt 39 deltakere.  

Ole Chr. Johnsen 

 

5.4 Ribbeløpet 

Orienteringssesongen 2014 ble i henhold til god tradisjon avsluttet med Ribbeløpet 

26.desember. Sjelden har forholdene for orienteringsløp vært bedre 2. juledag. Løperne kunne 

kose seg med nær barmark, uten sjenerende snø og is. Dette medførte stor deltakelse med hele 

39 løpere på startstreken.  

Nytt av året var at 2. sløyfe var en postplukk med 15 poster på sprintkartet som kunne tas i 

valgfri rekkefølge. Etter løpet var det premieutdeling og julelunsj på klubbhytta.  

Vinner av herreklasse ble i år Sindre Sandven som fikk skikkelig konkurranse av Simen 

Wästlund helt ut på 3. og siste sløyfe. Kristin Sandven tok seieren i dameklassen. 

Harald Wold 

 

5.5 Tinnemyra rundt 

Tinnemyra Rundt er et trimarrangement etter modell av Sognsvann Rundt. Dette er et 

samarbeidsprosjekt med Telen og Hjartdal og Gransherad Sparebank, hvor NOL står for 

gjennomføringen. Arrangementet ble i 2014 flyttet til tirsdager på grunn av nyt tilbud med 

klubbtrening som er lagt til mandager.  Det var også i 2014 lagt opp til 4 løp før - og 4 løp etter 

sommerferien. De som deltok på min. 6 løp fikk også i år T-skjorte. I tillegg ble det trukket ut 

noen gavekort blant løperne. 

I 2014 var det lagt ut 6 stk. o-poster rundt løypa som et alternativ til å løpe 1-, 2-, eller 3 

runder. Postplasseringene ble endret for hvert løp.  

Det 3. året ble også en suksess for dette arrangementet med 78 deltakere på et enkeltløp. Samlet 

var det i 2014  525 enkeltstarter. 

Harald Wold 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 18 av 36 

 

5.6 Tinfosløpet 

Tinfosløpet 2014 - 432 løpere gjennomførte.  

Fredag 9.5.2014 deltok 432 løpere (herav 66 i barnløypene) i Tinfosløpet – i 2013 var tallene 

373 respektive 61. 

Arrangementmessig. 

Arena: «Idrettsparken» søndre grassmatte og tribuneanlegg. Parkering: Idrettsparken, 

Svømmehallen og Øvre Tinfos.  

Løyper: 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. Gavekort 1000,- til 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 3x5 billetter til 

«Bryggekonserten» under Bluesfestivalen. 

Kiosksalg: Salg av kaffe, brus, vafler m.m. i NFK`s kiosk. 

Vinnere av lagkonkurransen ble:  

 Lang løype: Heddal IL J98 lag 1 og 2 

 Kort løype: Gransherad IL lag lag 1 og 2, Lisleherad IL, Notodden Håndball Lag G13 

 

Vinnere av 3 bluesbiletter ble: Precision Subsea, Spenst, Tveiten skole 

Klassevinnere ble: 

Kvinner 5,2 km: Mona Hegna, Gransherad IL, 20:06. 

Menn 5,2 km: Kjetil Rønjom, Snøgg Friidrett, 17:40. 

Kvinner 10,2 km: Turid Malme, Hitra FIK, 37:32. 

Menn 10,2 km: Bjørn Inge Aam Verås, BK ski, 35:16. 

 

Ole Chr. Johnsen 

 

5.7 Notodden Challenge 

Notodden Challenge ble arrangert 14.6. Det var 48 lag som stilte til start, 23 herrelag, 8 

damelag og 17 mixlag.  

Dameklassen ble vunnet av Signe A. Arnesen og Grethe B. Clausen. Mixklassen ble vunnet av 

Heidi Schatvet og Harald Kvisli. Herreklassen ble vunnet av Helge Fossøy og Tobias Møretrø. 

Det var 7 lag mer til start enn i 2013. Området som ble brukt gikk fra Eikeskar i Sør til Graver, 

Lisleherad i nord. Det var skyting i Høgås.   



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 19 av 36 

 

 

Det er opprettet egen hjemmeside og facebook - side for løpet.  

Dato for løpet i 2015 er 6.6. 

www.notoddenchallenge.com 

Anders Fossøy 

 

5.8 Turorientering 

Turorienteringssesongen 2014 var den 45. i rekken. De 60 postene var fordelt på følgende kart: 

Tinnemyra lett 1:5000 (10 poster), Tinnemyra 1:10000 (20 poster), Høgås - Eikeskar (15 

poster) og Resjem (15 poster). 

Postene på Tinnemyra og Høgås - Eikeskar ble lagt ut til åpningen av tur-o-sesongen i mai. 

Resten av postene var tilgjengelige fra og med 10. juni. Sesongen ble avsluttet 19. september. 

Det ble solgt 80 konvolutter og 30 ekstra klippekort. Det er levert inn 39 kort til arrangør etter 

endt sesong. 

Sesongen ble avsluttet med en hyggelig kveld på klubbhytta torsdag 13. november. 

Randi Wold 

 

5.9 Årsfest 

Årsfesten ble flyttet en uke frem til 8 november. Det var 16 stk. som kom. Det ble servert 

koldtbord som vi i festkomiteen hadde snekret sammen. Elin Rauland hadde bakt rundstykker 

og ei nydelig sjokoladekake til kaffen. Praten gikk til langt ut på natten. Harald Wold hadde 

sine utmerkelser. NOL har 70 års jubileum i 2015.  

Inger-Lill Thorbjørnsen 

 

  

http://www.notoddenchallenge.com/
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6 Anleggskomité 

6.1 Kart 

NOL har fortsatt mange og gode o-kart til de fleste formål. En dugnadsbasert digitalisering av 

en del av Mjaugetjønnkartet er aktuelt og bør innarbeides i kartplanen.  

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. 

Sentrale deler av Reshjemkartet ble rehabilitert i 2014 som følge av at KM stafett for Telemark, 

Vestfold og Buskerud ble arrangert her.  

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. I 2014 ble 

denne skiftet ut med en større og mer effektiv printer/kopimaskin. Denne har en langt lavere 

pris pr. kopi på grunn av billigere toner. Erfaringene med den nye maskinen er gode. 

Overgangen til  digitale kartbaser har forenklet ajourføring og oppdatering av kartbasene. Det 

er derfor slutt på store opptrykk av kart. Anders er også i år engasjert for nødvendig 

oppgradering av kart knyttet til 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.På 

grunn av gunstig pris har vi i også i 2014 valgt å kopiere en del kart til mange aktiviteter på 

Notodden Trykk. 

Det må i budsjettet fortsatt avsettes midler til årlig rehabilitering av våre kartbaser. Når det er 

bestemt samlingsplasser for treningsløp i 2015 må det foretas en oppdatering av kartbasen 

innenfor de aktuelle løpsområdene. Det må avsettes midler for dette arbeidet i 2015-budsjettet. 

Det er spesielt viktig med en oppdatering av kart som skal benyttes til nattløp. 

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. 

6.1.1 Konkurransekart 

Gode konkurransekart er kostbare både å utarbeide og ajourføre. Utarbeidelse av nye 

konkurransekart må derfor fortsatt være knyttet 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 

 RESHJEM 

 NORDSTUL 

Alle disse kartene trenger for øvrig en ajourføring før de kan benyttes til terminfestede løp etc. 

I kartplanen er det lagt inn ajourføring av disse kartene. 

Et sprintkart som dekker Notodden sentrum og Idrettsparken ved Tinfos ble ferdigstilt i 2013. 

Sprintkart som dekker området mellom Idrettsparken og Sætreåsen, ble ferdigstilt til 2014-

sesongen. 
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6.1.2 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.  

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 

skolestrukturen er på plass.  

Til 2014-sesongen ble det definert en 100-meterskog og en 1000-meterskog vest for hytta. 

Dette er kart som primært er tenkt brukt i forbindelse med klubbtreninger. 

Kart over 100-meterskogen er utarbeidet som normalkart, sprintkart og forenklet kart. For 

begge kartene er det i tillegg utarbeidet kurvekart. Innenfor de to kartene er det plassert ut 40 

faste poster. 

Dette prioriterte kartprosjektet har kommet i stedet for kart i kartplan. 

 

6.1.3 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 turkartet Østmarka utgitt i 2006. 

 TURKART LIFJELL 1:30.000 Nyutgivelse i 2013. 

 TURKART BLEFJELL 1:30.000 Nyutgivelse av et utvidet kart i 2012. 

 HEDDALSÅSEN OG GRANSHERAD 1:25.000 Utgitt i 2007. 

 TURKART GAUSTATOPPEN 1:25.000 Nyutgivelse i 2011. 

 BYKART Notodden kommune 1:10.000 Utgitt i 1999. 

 

I samarbeid, og med støtte fra kulturetaten i Notodden kommune, gav NOL i 2013 ut et 

sentrumskart med fokus på Verdensarv-søknaden. Dette vil bli ajourført i løpet av 2015. 

Meheiakartet som er et samarbeidsprosjekt med Anders Fossøy, har vi planer om å ajourføre i 

løpet av 2015 for nyutgivelse. Det legges opp til ekstern finansiering.  
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6.2 Materiell 

6.2.1 Status materialforvalter 

Klubben kan igjen se tilbake på et år med mye aktivitet. Utstyret har vært i jevnlig bruk og 

materialforvalter har ikke fått høre om de store manglene. 

I de fleste aktiviteter kjøres det ut ferdigtrykte kart med løyper av arrangør. Dette har medført 

at kartlageret er blitt kraftig redusert. Samtidig har ny kopimaskin kommet på plass som gjør 

kopiering av kart mye rimeligere og raskere.  

6.2.2 Arrangement materiell 

Vi har nå kjøpt inn et nytt telt beregnet på egne arrangementer etc. Dette ble brukt første gang 

på Reshjem og viste seg å fungere bra. Vi har nå mulighet til å låne samme type telt både fra 

Heddal ski og Bø o-lag. Dette medfører at våre arrangementer fremstår mye ryddigere. 

Klubben har også fått eget batch flagg som blir klubbens varemerke ute på løp. Også i år har 

lager og hvem som bruker forskjellig utstyr vært en utfordring. Det har vært vanskelig å vite 

hvor utstyret vårt har vært til enhver tid. Dette har også medført at arrangører har leitet etter en 

del utstyr. 

6.2.3 EKT utstyr 

Klubben har nå et bra utvalg av EKT enheter. Også dette året har flere enheter vært på avveie. 

Det ble i 2014 kjøpt inn en ny avleser. 

6.2.4 Emit tag 

Klubben har 50 Emit tag’er. Hovedbruken av disse er til Tinfosløpet. Men de kan også brukes 

til andre formål. Egne klubbmedlemmer bør bruke disse ved deltakelse i løp der slike brukes 

(eks. Ski-orientering). 

Vi har inngått et samarbeid med Heddal IL (skigruppen og skiskyttergruppen), slik at vi låner 

av hverandre ved store arrangementer. Vi låner av Heddal IL til Tinfosløpet, der vi må supplere 

med leiebrikker. 

6.2.5 Løpstøy 

Klubben har et lager av overtrekks jakker og noe løpstøy. Det er ikke tatt stilling til om nytt 

løpstøy skal produseres.  Foreløpig har vi et godt lager med løpstøy, selv om dette ikke er av” 

siste skrik”. 

6.2.6 Nattlykter 

Grunnet subsidieringen av lykter i klubben og at prisen på disse har gått kraftig ned, har de 

fleste nå lykter. Klubben har to nye lykter og tre 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 

 

6.3 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 
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arealene rundt hytta, men vi har påtatt oss opparbeidelse og vedlikehold av nærområdet.                                                                                 

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.  I 2014-sesongen har hytta blitt 

brukt til kveldsmat i etterkant av klubbtreninger på mandager. Omfanget av egen bruk av hytta 

har heller ikke i år blitt registrert. 

6.3.1 Drift 

Klubbhytta drives ved hjelp av dugnad. Den økte utleien har medført mye arbeid knyttet til 

kontakt med leietakere.  Også i 2014 har all vask av hytta etter utleie skjedd i form av dugnad. 

Arve har også i år stått for drift av uteområdet rundt hytta med bl.a. klipping av gras. 

6.3.2 Vedlikehold 

Det gjenstår fortsatt beising av utvendig dører og vinduer. Dette må prioriteres i 2015. Trapp til 

lager og hybel i 2.etasje må slipes og lakkes. 

6.3.3 Utbygging 

Planer knyttet til etablering av nytt kjøkken i del av lageret og derved en utvidelse av peisestua, 

ble vedtatt på årsmøtet og kostnader lagt inn i 2012 budsjettet. 

Arbeidet som er forutsatt utført som dugnad har heller ikke kommet i gang i 2014. Dette 

arbeidet som vil innebære stopp av utleie i en periode, bør komme i gang i løpet av vinteren 

2015. 

6.3.4 Utleie 

6.3.4.1 Utleie hybelleilighet 

Hybelleiligheten har vært utleid i hele 2014. 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. 

6.3.4.2 Utleie klubbhytta 

Hytta har vært utleid 75 dager i løpet av 2014 (mot 103 i 2013).  Årsaken til nedgang fra 2013 

er at det dette året var mange langtidsutleier til studentgrupper. 

Hver tirsdag formiddag disponerer fortsatt Ellinor hytta til trim for en gruppe med «voksne» 

turndamer. Disse sørger for vinduspuss og gardinvask i løpet av våren. 

Harald Wold 
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7 Økonomikomité 

7.1 Økonomistatus 

NOL har fortsatt en sunn og god økonomi i 2014-sesongen. Inntektene og utgifter har i stor 

grad vært i henhold til budsjettet. Inntekter knyttet til utleie av hytta har også i 2014 vært svært 

positive. NOL har som målsetting å opparbeide og holde en egenkapital som tilsvarer ca. et 

årsbudsjett. Dette forenkler driften og gir laget god likviditet. 

NOL har pr.31.12.2014 en kontantbeholdning på om lag kr. 580.000,-. I tillegg har vi 

utestående fordringer på kr. 95.000-. 

7.2 Sponsorer, samarbeidspartnere etc 

Hjartdal og Gransherad Sparebank er fortsatt hovedsponsor for NOL. Det er primært 

rekrutteringsarbeidet som blir støttet av banken. Avtalen ble i 2014 forlenget for en ny 3-års 

periode. Banken har de senere årene også gitt støtte til gjennomføring av Skolesprinten, 

Notodden Challenge, ”FinnFram dagen” og Tinnemyra Rundt. 

I 2013 ble det inngått en 3 årig samarbeidsavtale med Høgskolen i Telemark som innebærer at 

HiT-Notodden inngår som NOLs 2. hovedsponsor. Vi har også en avtale med HiT om bruk av 

NOLs kartbaser i undervisningssammenheng. 

Vi har i 2014  også hatt en samarbeidsavtale med Tinfos AS. Denne håper vi å forlenge i 2015. 

Etter innsendt søknad har vi også i 2014 fått tilskudd fra Hjartdal og Gransherad sparebanks 

gavefond. 

Gjennom avtale bidrar Sport 1 med premier til Notodden Challenge og uttrekkspremier til 

Tinfosløpet.  

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 

ved utgivelse.  

7.3 Dugnader 

Vareopptelling på Prix-Toppen ble gjennomført søndag 5.januar 2014.  

Under Bluesfestivalen ble klubbhytta også i 2014 leid ut til en bluesklubb fra Oslo. Servering 

av frokost til overnattingsgjester ble organisert som dugnad. 

For øvrig er det også i 2014 lagt ned utallige timer dugnad knyttet til drift av hytta, 

rekrutteringsarbeid, planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer, turorientering etc. 

NOL er helt avhengig av god oppslutning om denne omfattende dugnadsinnsatsen. 

7.4 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. 21.000 i 2014. 

Det ble på bakgrunn av innsendt søknad delt ut kommunale aktivitetsmidler på kr. 19.000.  

Vi har mottatt ca. kr. 4.200 i grasrotandel fra Norsk Tipping. 
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NOL har også i 2014 på bakgrunn av søknad, fått gavemidler fra Hjartdal og Gransherad 

sparebank på kr. 5.000.  

NOL har etter innsendte søknader mottatt moms-kompensasjon for 2013 på kr. 36.693. 

Det er i 2014 etter søknad, mottatt tilskudd på kr.12.650 fra Norsk Orientering for 

gjennomføring av Finn Fram dagen, Skolesprinten og Turorientering. 

NOL har fått et tilskudd på kr. 30.000 til aktivitetstilbudet for barn mellom 9 og 12 år som er 

en del av mandagenes klubbtrening. 

NOL har fått tilskudd til tidtakerutstyr på kr. 38.000 fra Telemark Utviklingsfond (i slutten av 

2013). 

Harald Wold 
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8 Redaksjonskomité 

8.1 Klubbavis 

I forkant av sesongen presenterte vi sesongopplegget i klubbavisen ’Til Deg fra NOL’.  

Sveinung Rekaa 

8.2 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 web-verktøy. Det er ønskelig at styret og andre medlemmer også kan skrive 

nyhetsartikler og oppdatere informasjon på sidene.  

Det er også en hyttekalender som komiteen bør bruke 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 gjort noen små endringer i menyen. 

Åge-Geir Skatter 

8.3 Facebook-gruppe Notodden o-lag 

Facebook gruppen ’Notodden o-lag’ blir brukt hyppig for uformell informasjon og påminnelser 

mellom medlemmer.  

Sveinung Rekaa 

8.4 Informasjon og annonsering 

Vi har også gjennom hele 2014-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. 

Annonsering av Tinfosløpet, Finn Fram dagen og Tinnemyra Rundt, dekkes av sponsorer. 

«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 

8.5 VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere) 

I ’Til Deg Fra NOL’ 2014, 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.  
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En grunneier mente at vi brukte hans terreng for tidlig i forhold til ynglingstida. Vi må ta med 

oss dette innspillet ved planlegging av 2015-sesongen. 

Utover dette har ikke grunneierne 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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9 Vedlegg 1: Forslag til årsmøtet. 
 

Styret legger fram følgende forslag: 

 

 Medlemskontingent uendret 

 Kartplan 

 Handlingsplan 

 Organisasjonsplan 

 

 

9.1 Medlemskontingenten 

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2015, 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 

 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 29 av 36 

 

9.2 Kartplan 

KARTPLAN 2015 TIL 2019.     

        

1 Sætreåsen nord O-kart 3 km2 1:10.000 Revidering Nærmiljøanlegg 2015 

                

2 Meheia Turkart 350 km2 1:25.000 Revidert Egen finans  ¤ 2015 

                

3 Nordagutu O-kart 5 km2 1:10.000 Nytt Nærmiljøanlegg 2016 

                

4 Høgås O-kart 3 km2 1:10.000 Revidert Nærmiljøanlegg 2016 

                

5 Mjaugetjønn O-kart 6 km2 1:10.000 Nytt Vanlig ## 2017 

                

6 Tovestul O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Nærmiljøanlegg 2017 

                

7 Sætreåsen Sør O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Nærmiljøanlegg 2018 

                

8 Myregvarv O-kart 3,5 km2 1:10.000 Nytt Vanlig ## 2018 

                

9 Heddalsåsen Gransherad Turkart 350 km2 1:25.000 Revidert Egen finans  ¤ 2019 

                

10 Jerpetjønn O-kart 3,5 km2 1:10.000 Nytt Vanlig ## 2019 

                

        

 ##  Ordinært anlegg       

 ¤ Eget prosjekt i samarbeid med Notodden Turlag, NUAS og Kulturkontoret.  

    Kostnadene skal ikke inn i NOLs budsjett.    

 

 

Styret 
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9.3 Handlingsplan 

 

SPORTSLIG 
MÅL 

 Gi løperne et sportslig tilbud der de kan utvikle seg etter eget ønske, og finne en 

glede ved fysisk aktivitet 

 Utvikle et godt sosialt miljø. 

 Utvikle en sportslig bredde, både i forhold til nivå og alder. 

OPPGAVER 

 Klubbutvikling 

o Nybegynnerkurs for foreldre i samarbeid med rekrutt 

o Koordinere påmelding til trenerkurs og andre kurs for medlemmene 

o Evaluere og utvikle alle sportslige aktiviteter klubben driver med 

 Treningsløp og nattløp 

o Sette opp og vurdere spesielle varianter som skal brukes (sprint, skog, stafett, o-

momenter) 

o Støtte medlemmene i Ocad-bruk/o-teknisk 

 Stafetter/UK 

o Sette opp stafetter klubben skal satse på 

o Fungere som innpisker og UK 

o Koordinere og organisere reiser for dette, der dette er nødvendig 

 Støtte rekrutt administrativt ved sportslig leder 

 Sette opp klubbturer for klubben og organisere reiser for dette 

 Mandagstreninger for 13+ 

o Holde treninger 

o Lage aktivitetsbank 

o Innspill til kartvarianter til karttegner 

o Vurdere behov for flere faste poster/annen utvikling av mandagstreninga 

 Junioroppfølging 

 Oppfølging av 13 - 16 – gruppa 

 Avholde sesong kick-off 

o Legge fram planene for sesongen 

o Ta hensyn til innspill fra medlemmene om det vi planlegger er ønsket eller ikke 
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REKRUTT 
MÅL 

 Drive rekruttering til klubben i alderssegmentet 9-12 år 

 Utvikle rekruttene og skape en læringsplass for mestring, og legge den nødvendige 

basis for å ta steget videre når sportslig overtar (13+) 

 Skape et godt miljø for den definerte aldersgruppen 

OPPGAVER 

 Rekruttering 

o Rekruttere nye løpere i alderssegmentet 9-12 år inkludert markedsføring 

o Organisere aktiviteten rundt 100 meterskogen på mandagstreningene med et 

variert og allsidig opplegg 

o Engasjere foreldrene 

o Skape sosiale arenaer ved siden av aktiviteten 

o Motivere rekruttene til å delta på treningsløp og uteløp 

o Ha ansvaret for organiseringa av årsavslutninga 

o Kommunisere behov og muligheter til sportslig ledelse for å få den nødvendige 

støtten derfra 
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ARRANGEMENTER 
 

Arrangementer omfatter alle lokale tiltak i regi av NOL, bortsett fra trening, treningsløp, 

Nattkarusell, Ribbeløp, samlinger og tiltak som er nevnt under ”Sportslig”. 
 

TERMINFESTEDE LØP 

 NOL bør annenhvert år arrangere min. ett terminfestet kretsløp  el.l. 

 NOL arrangerer også de kretsmesterskap som blir tildelt fra kretsen. Større 

arrangementer bør vurderes, gjerne i samarbeid med andre lag. 
 

ANDRE ARRANGEMENT 

 Tinfosløpet som er et mosjonsløp i samarbeid med Tinfos, Hjartdal og Gransherad 

Sparebank og Notodden Energi, videreutvikles som et breddearrangement med 

lavbrukerterskel. For NOL er dette også en viktig  inntektsbringende dugnad. 

 Notodden Challenge er et multisportskonkurranse med økende deltakelse. 

Videreutvikles også som et breddearrangement med lavbrukerterskel. 

 Tinnemyra Rundt er et ukentlig trimarrangement rundt Tinnemyra. 
 

TURORIENTERING 

 Turorientering videreføres som et breddearrangement. Mulighet for nye brukergrupper 

og rekrutteringsarenaer vurderes. 
  

SAMARBEID 

 Skolesprinten er et samarbeid med Høgskolen. Skolesprinten videreføres som et årlig 

arrangement i mai. Opplegget består av 3 undervisningsøkter for 5-7 klasse på alle 

skolene, som avsluttes med Skolesprinten. NOL stiller med 4-5 resurspersoner ved 

gjennomføring av skolesprinten. En studentgruppe på ca. 25 personer gjennomfører 

opplegget på skolene og stiller som funksjonærer. 

 ”Finn Fram-dagen” er et samarbeid med Barnas Turlag og Hjartdal og Gransherad 

Sparebank. ”Finn Fram-dagen” videreføres som et årlig arrangement i september. 
 

FESTLIGHETER 

 Årsfest for medlemmer over 18 år arrangeres som bankett etter klubbmesterskap ultra 

lang 1.lørdag i november.  

 Det arrangeres Julelunsj på klubbhytta i etterkant av Ribbeløpet 2.juledag.  
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MARKEDSFØRING OG ØKONOMI 
 

 

LOKAL MEDIADEKNING FOR O-IDRETTEN 

 Årsfest for medlemmer over 18 år arrangeres som bankett etter klubbmesterskap ultra 

lang 1.lørdag i november.  
 

INFORMASJON TIL NOLs MEDLEMMER 

 NOLs hjemmeside er den viktigste informasjonskanalen innen laget og mot andre 

interessenter. 

 Medlemsbladet ”Til Deg fra NOL” hvor bl.a. en fullstendig sesongplan er samlet, skal 

utgis før sesongstart. 

 Opprettet Facebook-gruppe skal videreføres som en uformell kommunikasjons- og 

informasjonskanal. 

ØKONOMI OG BUDSJETT 

 Arbeide aktivt for å opprettholde og skaffe nye samarbeidspartnere for å finansiere 

økt satsing på de yngre løperne i laget.  

 Opprettholde og videreutvikle Tinfosløpet,   Notodden Challenge, turkartene og  

klubbhytta som viktige inntektskilder. 

 Driftsbudsjettet skal settes opp i balanse. 

 Dekning av startkontingenter, egenandeler etc. beregnes fortløpende ut fra lagets 

totale aktivitet og økonomi.  

 Ut over nødvendig kapital for sikring av en god likviditet i laget, bør overskudd 

avsettes til konkrete formål. 

 

DUGNADER  

 Driften av NOL som organisasjon er basert på omfattende dugnad.  

 Det samme gjelder arbeid knyttet til gjennomføring av lagets sportslige aktiviteter 

og arrangementer.  

 Engasjement av betalte trenere må til enhver tid vurderes ut fra behov.  

 Behov for dugnader ut over normal driften av laget må vurderes fortløpende på 

bakgrunn av behov. 
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ANLEGG, MATERIELL OG HYTTE 
 

KART  

 GENERELT 

o All kartproduksjon må tilpasses eget forbruk og forventet salg. 

o Kartprosjekter bør i størst mulig grad gå i økonomisk   balanse. 

o Sikre en forsvarlig lagring av NOLs kartbaser. 

 KONKURRANSEKART 

o Utarbeide / revidere konkurransekart knyttet opp mot større arrangementer. 

o NOL bør til enhver tid ha min. 3 gode konkurransekart. 

 TRENINGSKART 

o Rehabilitere tilstrekkelig del av NOLs digitale kartbase / o-kart for bruk til 

trening, treningsløp og turorientering. 

o Ved valg av terreng for disse kartutsnittene må det tas   hensyn til parkering, 

gode samlingsplasser og mulighet for nybegynnerløyper.   

 SKOLEKART  

o I nærheten av alle barneskoler i kommunen bør det være et instruksjonskart i 

målestokk 1:5000 og et skolegårdskart i målestokk 1:2500.   

 TURKART / BYKART 

o Arbeide for å videreføre en høy standard på turkartene og bykartet slik at vi kan 

opprettholde og utvide det etablerte markedet for disse kartene. 

o Holde et høyt nivå på all temainformasjon. 

o Finansiere nyutgivelser med min, 50% sponsorstøtte. 

 SIKRE O-KART ANDEL AV OFFENTLIGE MIDLER 

o Videreføre arbeidet med en rullerende kartplan. 

o Sørge for at alle kartprosjekter inngår i kommuneplanen. 

o Arbeide for et årlig kommunalt tilskudd for rehabilitering  av NOLs 

idrettsanlegg – KART. 

 

MATERIELL    

 GENERELT 

o NOL har mye materiell knyttet til arrangementer og øvrig drift av laget. 

o Alt materiell skal lagres forsvarlig, salg skal rapporteres til kasserer og det skal 

foretas vareopptelling i forkant av hvert årsmøte. 

 ARRANGEMENTUTSTYR 

o Sørge for at alt nødvendig arrangementutstyr blir innkjøpt før hver sesong, og 

eventuelt supplert.  

 KLUBBDRAKTER 

o Løpstøy, overtrekkstøy og o-legger etc. bestilles hvert år på bakgrunn av vedtatt 

budsjett.  

 BRIKKER OG KOMPASS 

o EKT-brikker og kompass kjøpes inn etter behov for videresalg til løpere. 
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KLUBBHYTTA 
 ØKONOMI 

o Årsbudsjett for drift og vedlikehold av klubbhytta ligger inne i lagets budsjett og 

blir behandles på årsmøtet. 

o Drift av hytta skjer på bakgrunn av godkjent budsjett. 

o Overskudd av driften skal føres inn på et hyttefond/driftsfond dersom det er 

behov for investeri. Dette fondet skal ikke overskride kr. 100.000-.  Dersom 

fondet overstiger dette beløpet skal overstigende sum overføres til driften av 

laget. 

 UTLEIE 

o Det må sikres leieinntekter som minimum dekker alle driftsutgifter og 

nødvendig vedlikehold. 

o Utleie av boenheten i 2.etasje må prioriteres i forhold til annen utleie. 

o Lagets egen aktivitet må prioriteres i forhold til annen utleie. 

o Det må ikke skje utleie som kommer i konflikt med lagets grunnverdier. 

 VEDLIKEHOLD 

o Vedlikehold av hytta bør i størst mulig grad skje i form av planlagte dugnader. 

o Materialkostnader knyttet til vedlikeholdsoppgaver skal dekkes ved bruk av 

driftsoverskudd og/eller hyttefondet. 
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9.4 Organisasjonsplan 

Forslag til ny organisasjonsplan: 

 

 
 

Styret 


