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ÅRSMØTE FOR
2013
27. januar 2014 kl. 19:00 i KLUBBHYTTA
DAGSORDEN:
1. Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere
2. Godkjenning av dagsorden
3. Årsmelding
4. Regnskap 2013
5. Innkomne forslag
6. Budsjett 2014
7. Valg
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1 Arrangementsoversikt
En lang og innholdsrik o-sesong startet rundt påsketider og ble som vanlig først avsluttet
2.juledag med Ribbeløpet og julelunsj på klubbhytta.
Som det framkommer av etterfølgende oversikt over egne arrangementer i 2013, har vi også i
år skapt mye aktivitet lokalt. Gjennom avvikling av totalt 39 arrangementer med 2764
enkeltstarter, har NOL bidratt godt for en generell bedring av folkehelsa på Notodden.
Tinfosløpet med 373 deltakere, Skolesprinten med 425 deltakere og Finn Fram-dagen med 280
deltakere samlet flest deltakere.
Som alltid har det vært god deltakelse på de ukentlige treningsløpene. Løpet på Høgås
skytebane 28. august hadde med sine 62 startende, flest deltakere.
Nattløpskarusellen med totalt 6 løp, har også i år vært en stor suksess med 39 løpere som
deltakerrekord på et enkeltløp.
Vi har i 2013 sesongen videreført trimarrangementet ”Tinnemyra Rundt”. Dette arrangementet
som er et samarbeid med Telen og Hjartdal og Gransherad Sparebank, oppnådde totalt 557
enkeltstarter fordelt på 8 arrangementer.

Vi må kunne si at alle de lokale arrangementene i regi av NOL i 2013 har vært en suksess.
Her er listen:

LOKALE ARRANGEMENTER/AKTIVITETER I 2013.
NR DATO

ARRANGEMENT

Delt. Kl.løp

1

10

4 TRENINGS-/KLUBBLØP

36

36

2

17

4 TRENINGS-/KLUBBLØP

41

41

3

24

4 TRENINGS-/KLUBBLØP

58

58

4

26

4 SKOLESPRINTEN

425

5

7

5 JUBILEUMSSPRINTEN

37

6

8

5 TINFOSLØPET

373

7

13

5 TINNEMYRA RUNDT LØP 1

78

8

14

5 JUBILEUMSSPRINTEN

15

15

9

15

5 TRENINGS-/KLUBBLØP

30

30

10

21

5 JUBILEUMSSPRINTEN

19

19

11

22

5 TRENINGS-/KLUBBLØP

44

44

12

27

5 TINNEMYRA RUNDT LØP 2

99

13

29

5 TRENINGS-/KLUBBLØP

42

14

3

6 TINNEMYRA RUNDT LØP 3

82

15

5

6 TRENINGS-/KLUBBLØP

38

16

8

6 NOTODDEN CHALLENGE

82

17

10

6 TINNEMYRA RUNDT LØP 4

73
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37
78

99
42
82
38
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Nattløp
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18

12

6 TRENINGS-/KLUBBLØP

37

37

19

12

6 AKTIVITETSDAG FOR VOKSENOPPL.

68

20

14

8 TRENINGS-/KLUBBLØP

30

30

21

21

8 TRENINGS-/KLUBBLØP

57

57

22 26

8 TINNEMYRA RUNDT LØP 5

59

23 28

8 TRENINGS-/KLUBBLØP

62

24

2

9 TINNEMYRA RUNDT LØP 6

47

25

4

9 TRENINGS-/KLUBBLØP

52

26

8

9 FINN FRAM DAGEN

280

27

9

9 TINNEMYRA RUNDT LØP 7

52

28

11

9 TRENINGS-/KLUBBLØP

25

29

16

9 TINNEMYRA RUNDT LØP 8

67

30

18

9 TRENINGS-/KLUBBLØP

45

45

31

25

9 TRENINGS-/KLUBBLØP

36

36

32

16 10 NATTLØPSKARUSELL

38

38

33

23 10 NATTLØPSKARUSELL

39

39

34

30 10 NATTLØPSKARUSELL

36

36

35

2

11 KLUBBMESTERSKAP ULTRA

14

36

6

11 NATTLØPSKARUSELL

38

38

37

13 11 NATTLØPSKARUSELL

27

27

38

20 11 NATTLØPSKARUSELL

35

35

39

26 12 RIBBELØPET

48

59
62
47
52
52
25
67

14

48

718
SAMLET DELTAKERANTALL

2764

Harald Wold
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2 Organisasjon
Organisasjonen har bestått av styret pluss komiteer. Disse har vært bestatt som vist under.

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

Harald Wold
Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen
Sveinung Rekaa
Odd-Arne Thorbjørnsen
Kristin Sandven
Ole Chr. Johnsen

2.2 Komiteer
Redaksjon

Økonomi

Sveinung Rekaa
Åge-Geir Skatter
Knut Urdalen

Odd-Arne Thorbjørnsen
Harald Wold

Sportslig

Bredde & Rekruttering

Kristin Sandven
Rune Mork
Britt Fossøy

Rune Engehult
Elin Slokvik
Randi Wold
Petter Løe
Inger Line Hamre
Robert Fredriksen
Jesper Nordgård

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

Valgkomite

Anlegg, materiell, klubbhytta

Heidi Schatvedt
Malin Vestlund
Rune Mork

Harald Wold
Arve Paulsen (materialforvalter)
Arnulf Rulnes
Bjørn Carlsen

Andre roller
VDG-kontakt:
Revisorer:

Sveinung Rekaa
Håvard Sten, Harald Kvisli

2.3 Medlemsoversikt
Alder
0 – 5 år
6 – 12 år

2007
7
36

2008
4
28

2009
2
24
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2012
4
20

2013
8
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13 – 19 år
20 – 26 år
Over 27 år
Sum

33
7
112
195

48
10
113
203

49
11
119
205

48
13
102
188

36
10
107
179

30
14
103
171

31
19
110
191

Odd-Arne Thorbjørnsen

2.4 Styrets arbeid
Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 78 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2014.
Sveinung Rekaa

2.5 Representasjon
Personer i NOL som har representert klubben:
 Representanter til TOKs kretsting i 2013 var Kristin Sandven og Harald Wold.
 Representanter til Notodden idrettsråd i 2013 var Inger Lill Thorbjørnsen.
 Britt Fossøy styremedlem i Telemark O-krets, ansvar rekruttering.
 Harald Wold varastyremedlem i Telemark O-krets.
Sveinung Rekaa

2.6 Utdanning
2.6.1 Kurs
Det har i 2013 ikke deltatt noen i fra klubben på relevante kurs innen orientering.
Kristin Sandven

2.6.2 Trenere - politiattest
Trenerfunksjonen på de ulike trinn har også i 2013 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 2013. 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 2013 et ønske om å rekruttere litt eldre barn til
klubben enn det som har vært hovedfokus tidligere. Gjennom skolesprinten (se senere) har
klubben en kontaktflate ut mot samtlige 5.-7. klassinger i kommunen. Dette er en fin mulighet
til å markedsføre o-idretten. Gjennom orienteringsopplæring på skolen og deltakelse i
skolesprinten har barna i tillegg fått grunnleggende innføring i orientering.
O-lagets markering av Notodden sitt 100-årsjubileum – jubileumssprinten – ble sett på som en
fin og trygg inngang til o-idretten. På grunn av tekniske problem nådde ikke informasjonen om
o-laget og jubileumssprinten ut til så mange. Resultatet ble at bare 2 nye barn deltok på
jubileumssprinten.
Bredde- og rekrutteringskomiteen har likevel tro på at rekruttering av aldersgruppa 11-13 år er
interessant.

3.2 Kurs
Bredde- og rekruttering har ikke gjennomført kurs for foreldre i 2013.
En av medlemmene i bredde- og rekruttering deltok, sammen med representanter for styret, på
møte med Norsk Orientering i november der spennende ideer om framtidig rekruttering og
aktiviteter ble drøftet.
Et oppfølgingsmøte med samme person fra Norsk Orientering ble gjennomført i januar. Noen
flere fra bredde- og rekruttering og fra sportslig utvalg deltok.

3.3 Trinn 1 og 2
Det har vært mye aktivitet i Trinn I og II i løpet av året. Følgende har vært med og bidratt:
Elin Slokvik, Robert Fredriksen, Jesper Nordgård, Rune Engehult og Petter Løe +
enkeltmedlemmer i NOL og diverse foreldre, som har hjulpet til med ad hoc oppgaver.
Mange Trinn 1 og 2’ere har også deltatt på treningsløp uten NOL-karusell.
Hoved mål for Trinn 1
1. Skape et godt miljø, gi barna et forhold til o-poster, brikker og de enkleste karttegnene.

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

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

19 starter for Trinn 1
75 starter for Trinn 2
(gjelder også starter i ikke karusell treningsløp)

Merketagning:
Gullmerke

Sølvmerke
Snorre Slokvik
Åsmund Slokvik

Bronsemerke
Anders Hamre Biseth
Oda Vaagen Paulsen
Kristine Haugen
Emma Engehult
Kristin Nordgård

Andre aktiviteter:
 O-troll leir Lunde - 5 deltakere
 O-troll leier Lardal (sykkelorientering) – 2 deltakere
 Deltagelse på MOT-TV samlinger

Nattløpskarusell
Noen av Trinn 1 og 2 deltagere var også med på nattkarusell. Totalt sto vi for 21 starter.
Uteløp
Flere av Trinn 1 og 2 deltagere har vært med og løpt orienteringsløp både fjernt og nært.
Dette gjelder i første rekke barn av ”orienteringsfamilier”. For de barna som ikke har aktive
foreldre har det vært liten interesse for å delta på løp utenfor kommunen.

Vannløype 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 til å være et av de mest populære løpene for Trinn 1 og 2.
Elin S og Rune E

3.4 Skolesprinten
Skolesprinten ble i 2013 arrangert for 9.gang. NOL har her et meget bra konsept i samarbeid
med 2.års studenter på faglærer idrett på Høgskolen.
Orienteringsforbundet har i 2013 inngått et nytt samarbeid med DNB om dette arrangementet
rettet mot skolene. NOL har hatt et samarbeid med HiT og Hjartdal og Gransherad Sparebank
når det gjelder dette arrangementet. I samråd med Orienteringsforbundet fikk NOL aksept for
en videreføring av dette samarbeidet. Hjartdalsbanken sørget for deltakerpremie til alle elevene
og har dekket kostnader knyttet til vandrepremie.
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Skolesprinten ble i 2013 arrangert på nytt sprintkart for sentrum med samlingsplass i
Idrettsparken. En veksling annenhvert år mellom Høgskolen på Sætre og Idrettsparken vil bli
vurdert.
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 kommunens skoleelever innenfor disse klassetrinnene deltar. Totalt ca.
420 elever.
Studentene arrangerer også skolesprinten med støtte fra 3-4 NOL-medlemmer som fungerer
som veiledere. Skolesprinten har blitt et viktig og populært arrangement, både for
barneskolene, Høgskolen og NOL.
I 2011 ble en konkurranse mellom skolene innarbeidet i skolesprinten. Tveiten skole ble også i
2013 beste skole og fikk sitt 3.napp i oppsatt vandrepokal 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. 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 er lagt innenfor ansvarsområdet til bredde- og
rekrutterings-komiteen, ble en suksess allerede første året med ca.300 deltakere.
Den 5.utgaven ble arrangert 8.september med 280 registrerte deltakere.
Harald Wold
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4 Sportslig komité
4.1 Deltagelse i løp
Vi teller opp antall starter i terminfestede løp. 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, Jukola, O-ringen). Enkeltpersoner har på eget initiativ deltatt i
andre løp utenlands.

4.1.1 Terminfestede løp
Til sammen har NOLs medlemmer hatt ca. 411 starter i terminfestede løp i 2013. Det er en
tilbakegang i forhold til 446 starter i 2012, men framgang fra 2011 med 303 starter.
Robert Fredriksen har flest starter i 2013; 27. Deretter har Magnus Sandven 26, Hugo
Christensen 23 og Eirin Fossøy 23. Det er 19 løpere som i 2013 har 10 starter eller fler, mot 13
løpere i 2012. I år har 58 av klubbens løpere, mot 56 i 2012, deltatt i 78 (72 i 2012) ulike
terminfestede løp.

4.1.2 Andre løp utenlands
Robert Fredriksen fører også sin egen statistikk. Han har i tillegg 33 starter i 13 andre land
Tanzania, Kenya, Etiopia, Italia, Østerrike, Færøyene, Georgia, Russland, Armenia,
Montenegro, Serbia, Makedonia og Tyrkia.

4.2 Resultater
4.2.1 Individuelle løp
Utdrag fra resultatlistene fra KM og noen nasjonale løp:
Kretsmesterskap sprint 01.05.2013
Sølv: Therese Hamre Biseth D13-14
Bronse: Åge-Geir Skatter H50
Bronse: Hugo Christensen H60
Kretsmesterskap mellomdistanse 09.06.2013
Gull: Tov Arne Bondal H55
Gull: Hugo Christensen H60
Sølv: Rune Engehult H45
Sølv: Åge Geir Skatter H50
Sølv: Sveinung Rekaa H60
Kretsmesterskap langdistanse 31.08.2013
Gull: Kristin Sandven D40
Gull: Heidi Schatvet D50
Gull: Harald Kvisli H50
Sølv: Jørgen Slokvik H13-14
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Sølv: Eirin Mari Fossøy D17-18
Sølv: Magnus Sandven H17-18
Bronse: Petter Løe H45
Bronse: Ingar Håkonsen H70

Kretsmesterskap natt 25.10.2013
Sølv: Hugo Christensen H60
Bronse: Petter Løe H45
O-Ringen, Sverige
12. plass (à 62 fullførte) Magnus Sandven i H18L, beste etapperesultat 4. plass.
NM, sprint
11 plass Aurora Fossøy D19-20
NM, ultralang
Ingen deltakere
NM, lang
14 plass Aurora Fossøy D19-20
42 plass Magnus Sandven H17-18
69 plass Robert Fredriksen H21
NM, mellomdistanse
11. plass Aurora Fossøy D19-20
14. plass Eirin Fossøy D17-18
27. plass Magnus Sandven H17-18
NM, natt
Ingen deltakere

4.2.2 Stafetter 2013
KM Stafett
D17; Sølv: Eirin Fossøy, Ingrid Nygård, Kristin Sandven
H17; 6. plass. Magnus Sandven, Robert Fredriksen, Harald Kvisli
H175; Gull: Hugo Christensen, Ingar Håkonsen, Petter Løe
Sølv: Sveinung Rekaa, Reidar Slokvik, Jørn Myrland
NM, stafett
D17; 41. plass: Eirin Fossøy, Ingrid Nygård, Aurora Fossøy
H17; 97. plass: Magnus Sandven, Petter Løe, Robert Fredriksen
Jukola
D17; 202. plass (av 1141 fullførte) Eirin Fossøy, Aurora Fossøy, Britt Fossøy, Kristin Sandven
H17; Magnus Sandven deltok på lag med OTO, ikke fullført.
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4.2.3 Hovedløp/ O-landsleir
Notodden O-lag deltok ikke i 2013.

4.3 Trinn 3
13 år: Even-Andre Thorbjørnsen, Therese Hamre Biseth
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 samling i Larvik, Tiomila, Stokke og Langesund. NOL har ikke vært representert
på noen av MOT TV samlingene i 2013, men på alle løpene i MOT.TV-cupen. Therese og
Even-Andre ble begge sammenlagtvinnere av den grønne spurt-trøya i D13-14 og H13-14.

4.4 Junior
Magnus Sandven, Eirin Fossøy og Ingrid Nygård har deltatt på kretslaget. De har hatt
skisamling på Rauland, påskesamling i Tsjekkia, deltatt på Camp Norway i Rauland og NMsamling på Kongsberg.

4.5 Vintertrening
I vinter var det løping fra Klubbhytta hver onsdag f.o.m. 09. januar t.o.m. 27. mars. De
ansvarlige var Rune, Heidi, Eirin og Kristin.

4.6 Ski-Orientering
Ingrid Nygård, Eirin Fossøy og Lene Therese Myrland startet aktivt på vintersesongen 2013.
Deltagelsen i renn i desember 2012 kvalifiserte til uttak til Nordisk juniorlandskamp i Finland i
starten på januar for Ingrid og Eirin. På NM på Konnerud stilte NOL-jentene D17-lag. Magnus
Sandven stilte på lag med OTO. Eirin kvalifiserte seg videre til ski-o juniorlandslaget. Stadig
sykdom har dessverre gjort at det har blitt lite forberedelser til ny ski-o sesong for Eirin.

4.7 Årsavslutning 2013
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 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 beste sammenlagt plassering i Sørlandsgaloppen.
I 2013 var det Hugo Christensen med 3578 poeng etter 4. løp.
Kristin Sandven
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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 i sprint (inkl. sprintcup), klubbmesterskap lang, og NOLstafett har blitt avholdt som en del av disse arrangementene. I alt har det vært 670 deltakere på
disse treningsløpene. Beste oppmøte var på treningsløpet den 28. aug (Høgås, skytebanen),
med 62 deltakere. I 2012 var det 882 deltagere fordelt på 17 løp.
Ole Chr. Johnsen

5.1.1 Salg på treningsløp
Det er satt opp 3 bakere på hvert løp. 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. Bedre å ha litt
for mye en for lite. Takk til alle som har bidratt med bakinga.
Inger-Lill Thorbjørnsen

5.1.2 Klubbmesterskap
Årets klubbmestere langdistanse: (kart: Reshjem)
Antall deltagere: 50.
D11-12
H11-12 Snorre Slokvik
D13-14
H13-14
D15-16
H15-16
D17- Kristin Sandven
H17- Petter Løe
D60- Gunvor Bergskås
H60- Hugo Christensen

Årets klubbmestere sprint: (Kart: Tinfos bad)
Antall deltagere: 34.
D11-12
H11-12 Jakob Løe
D13-14
H13-14
D15-16
H15-16
D17- Randi Wold
H17- Robert Fredriksen
D50- Elin Slokvik
H50- Jon Kvisli
Åpent klubbmesterskap ultralangdistanse: (fra Lauvåsknølen)
Antall deltagere: 14.
Klubbmestere:
Herrer lang løype Jørn Myrland NOL
Damer kort løype Heidi Schatvet
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5.1.3 NOL stafett
Ble i år igjen arrangert som en enmannsstafett.
Antall deltagere var 22.
Vinner: Petter Løe.
Ole Chr. Johnsen

5.2 Nattkarusell
Notodden O-lag arrangerte som vanlig nattløpkarusell i høst. Det ble arrangert 6 løp fra 16/10
til 20/11. Det ble registrert til sammen 219 enkeltstarter. Det gir et gjennomsnitt på 37 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. Vinner av Lang løype ble Håvard Myhre,
KOL. Det var også nybegynnerløype der Oda Vaagen Paulsen, Snorre Slokvik, Åsmund
Slokvik, Tale Strand og Synne Sandven 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

5.3 Sprintcup
Sprintcupen ble i år avlyst i samråd med Kongsberg o-lag pga. liten oppslutning. Vi arrangerte
imidlertid Jubileumssprinten (Notodden 100 år) med 3 løp på Øvre Tinfos.
Ole Chr. Johnsen

5.4 Ribbeløpet
Orienteringssesongen 2013 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 barmark, uten snø og is. Dette medførte rekorddeltakelse med hele 48 løpere på
startstreken.
Etter løpet var det premieutdeling og julelunsj på klubbhytta.
Vinner av herreklasse ble Hans Petter Mathisen, POL.
Vinner av dameklasse ble Ingjerd Myhr, KOL.
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 er lagt til mandager. 4 løp før - og 4 etter sommerferien.
Det andre året ble også en suksess for dette arrangementet med 99 deltakere på et enkeltløp.
Samlet ble det i 2013 totalt 557 starter.
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Harald Wold

5.6 Tinfosløpet
Tinfosløpet 2013 - 373 løpere gjennomførte.
Onsdag 8.5.2013 deltok 373 løpere (herav 61 i barnløypene) i Tinfosløpet – i 2012 var tallene
509 respektive 71.
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: Gransherad IL lag 2, Snøgg Friidrett
- Kort løype: Hjartdal IL lag, Lisleherad IL, Snøgg Bryting, Heddal Langrenn
Vinnere av 3 bluesbiletter ble: Spenst lag 1 og 2, Notodden Helsestasjon
Klassevinnere ble:
Kvinner 5,2 km: Mona Hegna, Gransherad IL, 21:07.
Menn 5,2 km: Tor Alfred Bredesen, Snøgg Friidrett, 17:54.
Kvinner 10,2 km: Maylen Bakken Mæland, Gransherad IL, 46:26.
Menn 10,2 km: Erik Bjorli, Snøgg Friidrett, 34:58.
Ole Chr. Johnsen

5.7 Notodden Challenge
Notodden Challenge ble arrangert 8.6. Det var 41 lag som stilte til start, 25 herrelag, 9 damelag
og 7 mixlag.
Dameklassen ble vunnet av Eirin Fossøy og Lene Therese Myrland. Mixklassen ble vunnet av
Hilde Hovdenak og Erik Marki Bjorli. Herreklassen ble vunnet av Helge Fossøy og Jan Widar
Vernersen.
Det var fire lag mer til start enn i 2012. Området som ble brukt gikk fra Tveiten skole i Sør til
Graver, Lisleherad i nord. Det var skyting i Høgås. Nytt av året var klatrepost i enden av
Åsveien.
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Det er opprettet egen hjemmeside og facebook - side for løpet.
Dato for løpet i 2014 er 14.6.
www.notoddenchallenge.com
Anders Fossøy

5.8 Turorientering
Turorienteringssesongen i 2013 var nummer 44 i rekken. Kartene som er benyttet er Tinnemyra
(20 poster), Høgås - Lauvåsknølen (10 poster), Elgsjø - Tovestul (20 poster) og Mjaugetjønn
(10 poster).
Postene på Tinnemyra og Høgås - Lauvåsknølen ble lagt ut til åpningen av tur-o-sesongen 9.
mai. Resten av postene var tilgjengelige fra og med 10. juni. Alle de 60 postene hang ute til 24.
september.
Det ble solgt 63 konvolutter og 11 ekstra klippekort. Det er levert inn 30 kort til arrangør etter
endt sesong.
Sesongen ble avsluttet med en hyggelig kveld på klubbhytta torsdag 7. november
Randi Wold

5.9 Årsfest
Årsfesten måtte vi avlyst i år da det var for liten påmeldte. Vi prøver igjen i 2014.
Inger-Lill Thorbjørnsen.
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6 Anleggskomité
6.1 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 en del av Mjaugetjønnkartet er aktuelt og bør derfor 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.
Reshjemkartet må rehabiliteres i 2014 som følge av at KM stafett for Telemark, Vestfold og
Buskerud er lagt til dette kartet. Det vil bli foretatt en grundig ajourføring av kjerneområdet og
trasesynfaring når løypene er lagt.
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.
På grunn av gunstig pris har vi i også i 2013 valgt å kopiere 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 2014 må det foretas en oppdatering av kartbasen
innenfor de aktuelle løpsområdene. Det må avsettes midler for dette arbeidet i 2014-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.
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.

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
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 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.

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. For å sikre en god kvalitet på disse kartene ble det avsatt midler til nødvendig
ajourføring i 2013. Dette viktige arbeidet som må videreføres også i 2014, ble utført av Anders
Fossøy.
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. Dette arbeidet har vi heller ikke kommet i gang med i 2013.

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, har NOL i 2013 utgitt et
sentrumskart med fokus på Verdensarv-søknaden

6.1.4 Nye O-kart
Sprintkart som dekker Notodden sentrum og området rundt Idrettsparken ble ferdigstilt i 2013.
Dette kartet ble brukt under årets Skolesprint og ved 3 jubileumssprinter.
Dette sprintkartet blir i 2014 utvidet slik at sentrumskartet og sprintkartet rundt høgskolen på
Sætre blir en sammenhengende kartbase.
Harald Wold
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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. V må evaluere dette før neste års sesong om det er behov
for at lageret suppleres med kart vi kopierer opp.

6.2.2 Arrangementmateriell
Det er planlagt innkjøp av nytt salgs / arrangementtelt som er godkjent av styret i 2013.
Dette er ikke kjøpt inn ennå da materialforvalter ønsker å se hvordan lagermulighetene våre blir
fremover. Ved at nytt kjøkken bygges, skrumper også våre lagermuligheter inn.
Materialforvalter har foreslått samarbeid med Tinnemyras venner om bygging av garasje for å
løse våre fremtidige lagerutfordringer. Dette har ikke fått noe respons.
Anders Fossøy har laget et forslag til klubbens eget beatch flagg. Dette vil bli satt i produksjon
før sesongen 2014.

6.2.3 EKT utstyr
Klubben har nå et bra utvalg av EKT enheter. I sommerferien ble alt supplert opp. Også dette
året har mange enheter blitt borte. Kun en har meldt fra om at enhet er forsvunnet under
aktivitet. Materialforvalter synes det er sløvt at ikke klubbens arrangører klarer å ha oversikt
over enhetene som er i bruk

6.2.4 Emit tag
Klubben har kjøpt inn 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 overtrekksjakker 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
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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
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. Omfanget av denne bruken 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. I 2013 har all vask av hytta etter utleie skjedd i form av dugnad. Det
ble i mai gjennomført en dugnad hvor det ble foretatt en gjennomgående vask av hytta, litt
beising og vedlikehold av uteområdet.
Arve har også i år stått for drift av uteområdet rundt hytta med bl.a. klipping av gras.

6.3.2 Vedlikehold
Det gjenstår nå beising av utvendig dører og vinduer. Dette må prioriteres i 2014.
Trapp til lager og hybel i 2.etasje må nå 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 2013. Dette
arbeidet som vil innebære stopp av utleie i en periode, må komme i gang i løpet av vinteren
2013.

6.3.4 Utleie

6.3.4.1 Utleie hybelleilighet
Hybelleiligheten har vært utleid i hele 2013. 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 103 dager i løpet av 2013.
Hver tirsdag formiddag disponerer Ellinor hytta til trim for en gruppe med «voksne»
turndamer.
Harald Wold
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7 Økonomikomité
7.1 Økonomistatus
NOL har hatt en sunn og god økonomi også i 2013. Inntektene og utgifter har i stor grad vært i
henhold til budsjettet. Inntekter for utleie av hytta har også i 2013 vært svært positiv.
Som
tidligere har NOL også i 2013 valgt å legge investeringer inn i driftsbudsjettet.
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.31.12.2013 en kontantbeholdning på om lag kr.678.000,-.

7.2 Sponsorer, samarbeidspartnere etc
Hjartdal og Gransherad Sparebank er fortsatt hovedsponsor for NOL. Det var primært
rekrutteringsarbeidet som ble støttet 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” og Tinnemyra Rundt.
Denne avtalen vil i henhold til møte med banken, bli forlenget i ytterligere 3 år.
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.
Det er også utarbeidet et forslag til en 3 årig samarbeidsavtale med Tinfos AS som vil tre i kraft
fra 2014.
Etter innsendt søknad har vi også i 2013 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 av «Til
Deg fra NOL».

7.3 Dugnader
Vareopptelling på Prix-Toppen har blitt flyttet fra 29.desember til 5.januar 2014. Inntektene er
derfor overført til 2014.
Under Bluesfestivalen ble klubbhytta også i 2013 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 har også stått for utarbeidelse av et «Sentrumskart» med fokus på verdensarven. Både
kartside og temainformasjon er utført som dugnad. Dette er et gratisprodukt som kommunen
har bidratt til finansiering av. Dugnaden her har bidratt til et godt overskudd for NOL.
NOL er helt avhengig av god oppslutning om denne omfattende dugnadsinnsatsen.
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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. 16.241- i 2013.
Det ble på bakgrunn av innsendt søknad delt ut kommunale aktivitetsmidler på kr. 17.400. Vi
har mottatt ca. 4000 kr i grasrotandel fra Norsk Tipping.
NOL har også i 2013 på bakgrunn av søknad, fått gavemidler fra Hjartdal og Gransherad
sparebank på kr. 4.000.
NOL har etter innsendte søknader mottatt moms-kompensasjon for 2012 på kr. 34.555. Søknad
om voksenopplæringsmidler for 2012 ble utbetalt i 2013 med kr. 12.960.
Det er i 2013 etter søknad, mottatt tilskudd på kr.11.500 fra Norsk Orientering for
gjennomføring av Finn Fram dagen, Skolesprinten og Turorientering.
Harald Wold
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8 Redaksjonskomité
8.1 Klubbavis
I forkant av sesongen presenterte vi sesongopplegget i klubbavisen ’Til Deg fra NOL’. Den ble
delt ut på første treningsløp 3. april, og sendt til resten av medlemmene rett etter.
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 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 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.
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. Den ble opprettet av Britt Fossøy i 2012.
Sveinung Rekaa

8.4 Informasjon og annonsering
Vi har også gjennom hele 2013-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.
Det er gjort en avtale med HiT om videreutvikling og kvalitetsheving av lagets profilering.
Dette er et spennende samarbeid hvor resultatet vil bli lagt fram i 2014.
Harald Wold
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8.5 VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere)
I ’Til Deg Fra NOL’ 2013, 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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9 Vedlegg 1: Forslag til årsmøtet.
Styret legger fram følgende forslag:
 Medlemskontingent uendret
 Kartplan

9.1 Medlemskontingenten
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2014, 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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9.2 Kartplan
KARTPLAN 2014 TIL 2018.
1

Sentrum øst

Sprintkart

1,5 km2

1:5.000

Nytt

Nærmiljøanlegg #

2014

2

Reshjem

O-kart

5,0 km2

1:10.000

Revidert

Egen finansiering

2014

3

Meheia

Turkart

350 km2

1:25.000

Revidert

Egen finans ¤

2015

4

Nordagutu

O-kart

5 km2

1:10.000

Nytt

Nærmiljøanlegg

2015

5

Heddalsåsen
Gransherad

Turkart

350 km2

1:25.000

Revidert

Egen finans ¤

2015

6

Høgås

O-kart

3 km2

1:10.000

Revidert

Nærmiljøanlegg

2015

7

Sætreåsen

O-kart

5 km2

1:10.000

Revidert

Nærmiljøanlegg

2016

8

Tovestul

O-kart

5 km2

1:10.000

Revidert

Nærmiljøanlegg

2017

9

Mjaugetjønn

O-kart

6 km2

1:10.000

Nytt

Vanlig ##

2017

O-kart

3,5 km2

1:10.000

Nytt

Vanlig ##

2018

10 Myregvarv

# 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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