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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 2015, har vi også i 

år skapt mye aktivitet lokalt. Gjennom avvikling av totalt 41 arrangementer med 2951 

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

Tinfosløpet med 520 løpere, Skolesprinten med 481 løpere, var de arrangementene som samlet 

flest deltakere.  

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

27. mai hadde med sine 66 startende, flest løpere. 

Nattløpskarusellen med totalt 6 løp, har også i år vært en stor suksess med mellom 25 og 35 

løpere i hvert løp.   

Vi har i 2015 sesongen videreført trimarrangementet ”Tinnemyra Rundt”.  Vi har 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 367 enkeltstarter fordelt på 8 

arrangementer. 

Her følger et sammendrag av tallene for 2015 og 2014. 

Arrangement 2015 2014 Endring 

Treningsløp, totalt 768 728 40 

Nattløp, totalt 183 184 -1 

Tinnemyra Rundt, totalt 367 525 -158 

Skolesprinten 481 520 -39 

Tinfosløpet 537 452 85 

Turorientering 110 120 -10 

Sentrumsløp Frivillighetssentralen 71 70 1 

Notodden Challenge 100 96 4 

Finn Fram - dagen 282 260 22 

Terminlisteløp 52 389 -337 

KLM Ultralang 26 22 4 

Ribbeløpet 39 39 0 

 

Det må bemerkes at: 

 Skolesprinten har en deltakende skole mindre enn i 2014. 

 Tinnemyra Rundt hadde regn 6 av 8 ganger. 

 Terminlisteløp i 2014 var KM stafett. 

 

  



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – ÅRSMELDING 2014 

 

Side 6 av 30 

 

Og her er tallene for hvert enkelt arrangement: 

Arr. 
# Dato Arrangement Sum Klubbløp T. Rundt Nattløp 2014 Endring 

1 8- apr. Treningsløp, Gvarv 42 42         

2 15- apr. Treningsløp, HIT 43 43         

3 30- apr. Skolesprinten 481       520 -39 

4 22- apr. Treningsløp, Lisleherad skole 46 46         

5 29- apr. Treningsløp, Tinnemyra Nord 44 44         

6 6- mai. Treningsløp, Tovestul 43 43         

7 8- mai. Tinfosløpet 537       452 85 

8 12- mai. Tinnemyra Rundt løp 1 56   56   75 -19 

9 13- mai. Treningsløp, Skogen; KLM sprint 50 50     39 11 

10   Turorientering 110       120 -10 

11 19- mai. Tinnemyra Rundt løp 2 48   48   78 -30 

12 20- mai. Treningsløp, Klubbhytta 46 46         

13 21- jun. Sentrumsløp Frivillighetssentralen 71       70 1 

14 26- mai. Tinnemyra Rundt løp 3 53   53   59 -6 

15 27- mai. Treningsløp, Høgås skole 66 66         

16 2- jun. Tinnemyra Rundt løp 4 41   41   70 -29 

17 3- jun. Treningsløp, Vatnar; KLM lang 19 19         

18 10- jun. Treningsløp, Nybuåsen 45 45         

19 6- jun. Notodden Challenge 100       96 4 

20 17- jun. Treningsløp, Seljord 9 9         

21 12- aug. Treningsløp, badeplassen Elgsjø 53 53         

22 19- aug. Treningsløp, Klubbhytta 41 41         

23 25- aug. Tinnemyra Rundt løp 5 46   46   61 -15 

24 26- aug. Treningsløp, Høgås skytebane 31 31         

25 1- sep. Tinnemyra Rundt løp 6 47   47   65 -18 

26 2- sep. Treningsløp, Grønkjær 20 20         

27 6- sep. Finn Fram - dagen 282       260 22 

28 8- sep. Tinnemyra Rundt løp 7 36   36   58 -22 

29 9- sep. Treningsløp, Mjaugetjønn 20 20         

30 15- sep. Tinnemyra Rundt løp 8 40   40   59 -19 

31 16- sep. Treningsløp, Klubbhytta 41 41         

32 12- sep. MOT.TV. - arrangement 52       389 -337 

33 23- sep. Treningsløp, Klubbhytta 44 44         

34 14- okt. Nattløp løp 1, Sætreåsen 23     23     

35 21- okt. Nattløp løp 2, Tinnemyra NV 25     25     

36 28- okt. Nattløp løp 3, Tinnemyra NØ 32     32     

37 31- okt. KLM Ultralang 26 26     22 4 

38 4- nov. Nattløp løp 4, Høgås 34     34     

39 11- nov. Nattløp løp 5, Nybuåsen 35     35     

40 18- nov. Nattløp løp 6, Klubbhytta 34     34     

41 26- des. Ribbeløpet 39 39     39 0 

    SUM 2951 768 367 183     
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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:   ubesatt 

Varamedlem:   ubesatt 

Varamedlem:   ubesatt 

 

 

2.2 Komiteer 

Redaksjon      Økonomi 
Sveinung Rekaa     Odd-Arne Thorbjørnsen 

Åge-Geir Skatter     Harald Wold 

Knut Urdalen      

 

Sportslig      Bredde & Rekruttering 
Robert Fredriksen     Rune Engehult  

Petter Løe      Kristin Sandven 

       Henning Oterholt 

        

Arrangement     Anlegg, materiell, klubbhytta 

Håvard Sten      Harald Wold 

Torfinn Kvernstuen     Arnulf Rulnes (materialforvalter) 

Åge-Geir Skatter     Arve Paulsen 

Randi Wold (Tur-O)     Bjørn Carlsen 

 

Valgkomite       

Heidi Schatvedt      

Rune Mork       
        

        

 

Andre roller 
VDG-kontakt:  Sveinung Rekaa 

Revisorer:   Håvard Sten, Harald Kvisli 
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2.3 Medlemsoversikt 

 

 
 

 

Odd-Arne Thorbjørnsen 

2.4 Styrets arbeid 

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 80 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte 

etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2016. 

 

Sveinung Rekaa 

2.5 Representasjon 

Personer i NOL som har representert klubben: 

 Representanter til TOKs kretsting i 2015 var Robert Fredriksen og Harald Wold. 

 Representanter til Notodden Idrettsråd i 2015 var Inger-Lill Thorbjørnsen. 

 Harald Wold er styremedlem i Notodden Idrettsråd. 

 Harald Wold er varastyremedlem i Telemark O-krets. 

 

Sveinung Rekaa 

 

2.6 Utdanning 

2.6.1 Kurs 

I 2015 var Notodden representert med en delegasjon på 5 personer på forbundets 

kompetansehelg, hvorav 4 av dem var på del 1 av Trener 1-kurs, såkalt aktivitetslederkurs. 

Deltakerne var Kristin Sandven, Rune Engehult, Mia Engehult, Erling Dahl Borkamo og 

Robert Fredriksen. En person var i januar også på løypetegningskurs i Larvik. Deltaker her var 

Robert Fredriksen. 

 

2.6.2 Trenere - politiattest 

Trenerfunksjonen på de ulike trinn har også i 2015 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 2015. Dette må følges opp foran hver sesong. 

Robert Fredriksen 
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3 Bredde og Rekrutteringskomité 
 

3.1 Markedsføring 

Fokuset er fortsatt barn i alderen 9 til 12 år. Samtidig prøver vi å formidle til de etablerte 

voksne i klubben at de er viktige i forhold til foreldrene til 9-12 åringene. For at o-idretten skal 

leve videre trengs det like mange voksne som barn/ungdom. 

Som oppstart av treningssesongen inviterte vi nye og gamle til et informasjonsmøte med 

foreldre, etterfulgt av o-aktivitet og kveldsmat. 

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. Også i år opplever vi at vi rekrutterer derfra i tillegg til å ha beholdt de 

som kom til i fjor. Vi har tro på at rekruttering av aldersgruppa 11-13 år er interessant.  

3.2 Kurs 

Det er i mai gjennomført orienteringskurs for foreldre over 2 kvelder med 4 deltagere. 

Ansvarlig Robert Fredriksen.  

6 representanter fra klubben deltok på rekrutteringssamling i Hokksund i regi av NOF før jul. 

5 representanter deltok på strategisamling på Gardermoen i november. 4 deltok på 

aktivitetslederkurs og 1 deltok på ulike seminar: «Det gode Ungdomstreningsmiljøet», 

«Strategi 2020» og «Synliggjøring». 

3.3 Rekrutt 

Vi var fornøyd med de endringene av rekrutteringsarbeidet som ble gjort i 2014-sesongen, og 

har videreført dette i 2015. 

Hver mandag fra april til oktober er det klubb- og rekruttrening med oppmøte på Klubbhytta kl. 

18.00. Kl. 19.30 avsluttes treningen med felles kveldsmat. 

100 og 1000 meter skogen 

De 40 permanente postene med EKT har vært flittig i bruk gjennom sesongen til 

mandagstreninger, treningsløp, nattløp, egentrening og andre arrangement. De erfarne 

rekruttene har blitt litt for godt kjent med de faste postene. Det er gradvis synfart vest for «100 

meter skogen» og satt ut løse poster for å gi mer variasjon. Før neste sesong skal alle EKT-

enhetene flyttes over på nye stolper. 

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

I snitt har det deltatt 15 til 17 barn gjennom hele sesongen. Ikke så mange nye er kommet til i 

2015, men det er flere som har vært på de fleste treningene. 

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

og Henning Oterholt. 

Foreldre har bidratt under treninger og med kveldsmaten etterpå.  
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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:  

8 mandagstreninger før skoleferien, og 7 etter skoleferie + Merketagning for de eldste. 

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 162 deltagelser på mandagstreningen. Totalt sammen med 

trenerdeltagelse har vi registrert 203 deltagelser på mandagstreningen. 

Totalt har vi i 2015 registrert 76 starter på treningsløp for 9-12 åringene. Det er en liten økning 

fra 70 i 2014. 

  

Merketagning: 

Gullmerket Sølvmerket Bronsemerket 

Emma Engehult 

Kristin Nordgård 

Bendik Schia Løe 

Sigrid Steinmoen 

Ask Naper Kjelaas 

Vetle Vik 

Ada Othilie Dahl Borkamo 

Sigrid Buchacz 

Line Borgejordet Simones 

Synne Sandven 

Eirik Golid Haug 

       

Andre aktiviteter: 

 O-troll leir i Stokke (juni) med 12 deltagere + 3 voksne 

 O-troll leir i Lardal (sykkelorientering) (september) med 4 deltakere + 3 voksne  

 Deltagelse på MOT-TV samling i desember – ingen 

 

Nattløpskarusell 

Noen av rekruttene var med på nattløpskarusell.  Totalt sto vi for 16 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 OK Horten og OL Trollo. Det er en nedgang i antall starter i aldersgruppen  9-12 

år fra 115 i 2014 til 85 i 2015. 

 

I tillegg har vi hatt stafettlag på ungdomsstafett KOL, lagkonkurranse O-festivalen (sammen 

med OTO), KM stafett og Ungdommens tiomila (sammen med Nydalen).  
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1.  2.  

3.  4.  

5.  6.  

 

Noen minner fra 2015; 

1. og 2. Vannløype, 3. Pinseløp på Kongsberg, 4. Kveldsmat 5. O-troll leir Lardal, 6. 

Nattorientering. 

Henning O, Rune E og Kristin S 

 

3.4 Skolesprinten 

Skolesprinten ble i 2015 arrangert for 11. gang. NOL har her et meget bra konsept i samarbeid 

med 2.års studenter på faglærer kroppsøving og idrettsfag på Høgskolen i Telemark (HIT). 

HjartdalBanken sørget for deltakerpremie til alle deltakerne og har dekket kostnader knyttet til 

vandrepremie. 

I 2015 ble også skolene i Hjartdal invitert og deltok på skolesprinten.   

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

Totalt ca. 500 elever. 

Studentene arrangerer 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. 

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 og Tveiten skole tok 

i 2015 første napp i ny pokal som er sponset av HjartdalBanken. 

Kristin Sandven 

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 på Notodden blitt et samarbeid med Barnas Turlag og Sparebankklubben i 

HjartdalBanken og går nå under navnet «Kom deg ut - Finn fram-dagen». Banken bidrar både 

økonomisk og med funksjonærer for å sikre en best mulig kvalitet på dette arrangementet. 

Speiderne ble invitert med på arrangementet i 2015. De stilte med kanoer og hjalp til slik at alle 

som hadde lyst kunne prøve å padle litt. 

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 7.utgaven 

ble arrangert 6.september med 300 registrerte deltakere. 

Kristin Sandven 
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4 Sportslig komité 
Sportslig komité har i år bestått av Robert Fredriksen (leder) og Petter Løe. Jørn Myrland har 

gitt et godt bidrag på løypeleggerfronten på mandagstreningene i år. 

 

Vi er bra fornøyd med årets sesong. Det er økende aktivitet blant klubbens medlemmer og de 

presterer bra også. Vi har noen få, men veldig ivrige ungdommer i aldersklassen 13-16. Det er 

stabilt på rekruttfronten også med en fin stabil stamme og noen nye som prøver seg hvert år. I 

forhold til mandagstreningene vil det neste sesong bli litt mer fokus på å bygge klubb på disse 

treningene, så da er det bare å snakke med de nye som kommer. Jeg vil spesielt oppfordre alle 

til å prate litt med foreldrene til de ungene som tar turen på treningene våre. Vi vil også flytte 

litt treningsdager neste år, slik at vi unngår kollisjon med annen aktivitet for ungdommen på 

Notodden. 

 

Før årets sesong blei det gjort en liten omorganisering når det gjaldt ansvarlig for de 

forskjellige aktiviteter klubben driver med. Hovedsakelig går dette på at sportslig organiserer 

all aktivitet rettet internt og da primært forbeholdt klubbens egne medlemmer. All aktivitet 

rettet eksternt blei da flyttet inn under Arrangementskomitéen. Endringene fra året før er at 

terminlister for treningsløp og nattløp nå gjøres av Sportslig og at ansvarlige for Turorientering 

er flytta over til Arrangement. Turorientering er da definert som et eksternt rettet tiltak med et 

rekrutteringspotensiale, og da ikke først og fremst som et rekrutteringstiltak. 

 

Rekruttkomitéen blei før årets sesong lagt inn under sportslig komité organisatorisk. De er stort 

sett sjøldrivende med fokus på egen aktivitet. Det er avholdt møter mellom sportslig leder og 

rekruttkomitéen før og etter sesongen. Det er mye uformell kommunikasjon mellom disse to 

gruppene, men det kan med fordel avholdes et møte før høstsesongen sparker i gang. Det får bli 

i 2016. 

 

4.1 Aktivitet 

4.1.1 Ungdom 

Aldersgruppa 13-16 år har i år bestått av Even-André Thorbjørnsen, Snorre Slokvik, Åsmund 

Slokvik og Jakob Schia Løe. Disse har vært en integrert del av gruppa 13+ på 

mandagstreningene, som da i praksis har vært en gruppe bestående av alle mellom 13 og 65 år. 

4.1.1.1 Uteløp 

Flere ungdommer har vært med og løpt orienteringsløp både fjernt og nært. Blant annet 

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

Sylvester 5-dagers i Belgia. Hele 84 starter for 13-16 åringene. Dette inkluderer starter av 

Jørgen Slokvik, Ingrid Vaagen Paulsen og Therese Hamre Biseth, som ikke har deltatt mye på 

treninger grunnet kollisjon med andre aktiviteter. 

I tillegg har vi hatt stafettlag på ungdomsstafett KOL, KM stafett (Even-André Thorbjørnsen 

deltok på H17-laget, som blei nummer 9 i stafetten (4 i kretsen)) og Ringreven. 

4.1.1.2 Intern treningsaktivitet 

Totalt har vi registrert 28 starter på treningsløp for 13-16 åringene fordelt på 5 stykker og 23 

deltakelser på mandagstreninga for denne gruppa. Vi ser at det er en del kollisjon med andre 

aktiviteter. 
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4.1.1.3 MOT.TV 
MOT.TV-cupen 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. 

NOL har denne sesongen vært representert med Even-André Thorbjørnsen, Snorre Slokvik, 

Åsmund Slokvik og Jakob Schia Løe på samlinger og løp i MOT.TV-cupregi. 

NOL arrangerte sprintprolog og jaktstart 12. september med tilhørende samling for MOT.TV., 

som varte fra lørdag morgen til søndag rundt 1230. Søndagens trening gjorde at vi kunne 

presentere vårt hittil kun internt kjente arrangement; Bamseløp, for resten av kretsen. Elin 

Slokvik gjorde en kjempejobb i forbindelse med organiseringa av denne samlinga. 

Even-André Thorbjørnsen tok i år igjen hjem den grønne spurttrøya og for tredje gang på rad. 

Denne gangen i H15-16-klassen. Åsmund Slokvik tok hjem den blå klatretrøya i H13-14. 

Snorre Slokvik skulle forsvart den grønne spurttrøya i samme klasse i MOT.TV-cupfinalen, 

men kunne dessverre ikke stille grunnet brekt arm. Alt i alt en meget god sesong i MOT.TV-

cupen. 

Elin Slokvik har fungert som klubbens MOT.TV.-kontakt mot kretsen i år. 

 

4.1.2 Junior 

Det har ikke vært junioraktivitet i klubben denne sesongen. 

 

4.2 Stafettdeltagelse utenom mesterskap 

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

Sport8-sprintstafett, Ringreven, samt hatt et par freelancere på TIOmila. 

 

4.3 Intern treningsaktivitet 

4.3.1 Mandagstreninger 

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

treninger hver onsdag. 

Mandagstreninga for klubben, som blei etablert før fjorårssesongen er videreført. Neste år blir 

det mer krevende i og med at flere fra rekruttgruppa kommer opp. Sportslig vil da se på 

organiseringen rundt dette og slik det ser ut nå prøve ut å ha en klubbtrenerrolle. I tillegg til at 

vi må prøve å ligge litt tettere i oppfølging både rundt treninger og løp med spesiell fokus på 

13-16-årsgruppa. 

Deltagelse på mandagstreninger (for de over 13 år): 

 13-16 år: 23 

 Junior og senior: 86 
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4.3.2 Treningsløp 

Det har i løpet av årets sesong blitt arrangert 17 treningsløp fordelt på 10 løp på vårsesongen, 

og 7 løp etter ferien. I alt har det vært 768 deltakere på disse treningsløpene. Beste oppmøte var 

på treningsløpet den 27. mai (Nybuåsen med samlingsplass på Høgås skole), med 66 deltakere. 

Dette var også annonsert som jubileumsløp da A-løypa var den samme som H21 under Nordisk 

mesterskap for 10 år siden unntatt mikrodelen. De foregående sesongen har det 646 på 16 løp 

(2014) og 670 på 16 løp (2013). 

Grunnet mange onsdager i år, så blei det etablert en dialog med sportslig leder i Bø OL, Dag 

Steinar Ragvin, slik at vi kunne samarbeide om arrangementer. Dette gjorde at vi satte opp en 

sprint på Gvarv på nysynfart kart, som årets første løp, og satte opp Bøs løp i Seljord, som et 

alternativ for klubbens medlemmer på det siste treningsløpet før sommeren. Vi brukte i tillegg 

våre kart på Reshjem og Vatnar for å avholde klubbmesterskap for hverandre. 

Sportslig har i år har prøvd å utvikle klubben ved å få nye personer til å påta seg løp. Noen 

utfordringer har det vært, men alle har gjort en god innsats, og sportslig har fått en god erfaring 

i hva det bør bidras med når vi setter nye personer på saken. 

Fjorårets sprintcup blei nedlagt og det blei etablert et eget sprintklubbmesterskap på 

treningsløpsterminlista. 

4.3.3 Salg på treningsløp 

I år har år var det satt opp 2 bakere på hvert løp. Det var 1 løp på Grønkjær som det var 3 

bakere på, da Bø o-lag hadde sitt klubbmesterskap her. Alle som stod på lista fikk eget brev om 

dette.  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 

 

4.4 NOLs åpne arrangementer 

4.4.1 NOL stafett 

Ble i år ikke arrangert. 

 

4.4.2 Sprintløp 

Grunnet relativt liten deltakelse på sprintcupen i fjor, så blei det tatt en avgjørelse å ikke 

arrangere i år. For å ivareta sprintklubbmesterskapet, så blei det lagt inn et enkelt sprintløp fra 

Høyskolen på terminlista for treningsløpa. Sprintklubbmesterskapet hadde flere deltakere enn 

tre sprintløp hadde samlet i 2014. 

 

4.4.3 Nattkarusell 

Notodden O-lag arrangerte som vanlig nattløpkarusell i høst. Det ble arrangert 6 løp fra 14/10 

til 18/11. Det ble registrert til sammen 183 enkeltstarter. Det gir et gjennomsnitt på 30,5 

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

klubbhytta.  
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Vinner av kort løype ble Kristin Sandven, NOL. Vinner av Lang løype ble Harald Kvisli, NOL. 

Det var også nybegynnerløype der Synne Sandven, Oda Vaagen Paulsen, Emma Engehult og 

Ingrid Lesteberg (KOL) 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. 

 

4.4.4 Ribbeløpet 

Orienteringssesongen 2015 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. Mange gamle helter hadde tatt turen tilbake til hjembyen og stilte til 

start. 

Løypa av året var delt i to med en første sløyfe med et antall poster i hundremeterskogen i 

valgfri rekkefølge og så en lengre sløyfe med "vanlig orientering". Etter løpet var det 

premieutdeling og julelunsj på klubbhytta.  

Vinner av herreklassen ble i år Sindre Sandven, som fikk skikkelig konkurranse av Knut 

Sveinung Rekaa. Kristin Sandven tok seieren i dameklassen. Kortløypa blei et internt 

familieanliggende med tvillingene Slokvik og onkel Erlend innenfor 8 sekunder. 

 

4.5 Deltagelse i eksterne 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. I år er dette snakk 

om Danmark og Sylvester 5-dagers i Belgia. Enkeltpersoner har på eget initiativ deltatt i andre 

løp utenlands, som ikke er telt med da det er vanskelig å få oversikt over alt. 

Det registreres en positiv utvikling da det både er flere av medlemmene som deltar i uteløp og 

at vi derfor også løper flere løp ute.  

4.5.1 Terminfestede løp 

Til sammen har NOLs medlemmer hatt 565 starter i terminfestede løp i 2015. Aktiviteten øker 

stadig på uteløp da de tilsvarende tall for de to foregående år er hhv. 510 (2014) og 411 (2013). 

Av alle starter i år er det inkludert 38 deltagelser for løperne på 5 stafetter i 2015. Det 

tilsvarende tall for 2014 var 30 på 6 stafetter. 

Det er i år 10 løpere som har mer enn 15 løp; Robert Fredriksen (34), Jørn Myrland (32), Petter 

Løe (27), Even-André Thorbjørnsen (26), Harald Kvisli (25), Sveinung Rekaa (24), Heidi 

Schatvet (17), Hugo Christensen (17), Åsmund Slokvik (17), Jacob Schia Løe (17). 

Det er spesielt hyggelig at denne lista også inneholder en relativt stor andel yngre løpere. 

Det er 24 løpere som i 2015 har 10 starter eller flere. De tilsvarende tall for de to foregående 

sesongene er henholdsvis 20 (2014) og 19 (2013). 

I år har 64 løpere deltatt i 84 ulike terminfestede løp. De tilsvarende tall for de foregående 

sesongene er 54 løpere på 73 løp (2014) og 58 på 78 løp (2013). 
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4.5.2 Andre løp utenlands 

Robert Fredriksen har selv holdt orden på sin egen statistikk i år: Han har deltatt i 63 løp, i 13 

ulike land. Disse løpene har tilsammen ei nominell lengde på 332,35 km og 1182 poster. Han 

har gjennomført 60 av løpene og har brutt 3. Landene er Norge, Kypros, Tyrkia, Storbrittania, 

Georgia, Aserbaidsjan, Iran, Turkmenistan, Ungarn, Sri Lanka, Maldivene, Belgia og 

Nederland. 

 

4.6 Resultater 

4.6.1 Individuelle løp 

Utdrag fra resultatlistene fra regionale, nasjonale og internasjonale mesterskap der klubbens 

medlemmer har tatt pallplasseringer. 

4.6.1.1 Kretsmesterskap 

Kretsmesterskap sprint 07.06.2015 (OK Skeidi) 
Gull: Åsmund Slokvik, H13-14 

Gull: Robert Fredriksen, H21 

Gull: Jørn Myrland, H45 

Gull: Petter Løe, H50 

Bronse: Åge-Geir Skatter, H55 

Bronse: Sveinung Rekaa, H60 

 

Kretsmesterskap mellomdistanse 16.05.2015 (Skien OK) 

Gull: Jørn Myrland, H45 

Gull: Petter Løe, H50 

Sølv: Snorre Slokvik, H13-14 

Sølv: Lene Therese Myrland, D19-20 

Sølv: Sveinung Rekaa, H60 

Bronse: Åsmund Slokvik, H13-14 

Bronse: Åge-Geir Skatter, H55 

Bronse: Hugo Christensen, H60 

 

Kretsmesterskap langdistanse 29.08.2015 (Sandefjord OK) 

Gull: Heidi Schatvet, D50 

Gull: Petter Løe, H50 

Sølv: Åsmund Slokvik, H13-14 

Bronse: Kristin Sandven, D45 

Bronse: Åge-Geir Skatter, H55 

 

Kretsmesterskap ultralang 24.10.2015 (Skien OK) 

Gull: Petter Løe, H50 

Gull: Jakob Schia Løe, H13-14 

Sølv: Åsmund Slokvik, H13-14 

 

Kretsmesterskap natt 24.09.2015 (OK Skeidi) 
Ingen deltakere 
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4.6.1.2 Norgesmesterskap 

NM sprint 30.05.2015 (OTO) 

Robert Fredriksen, løp kvalifisering 

 

NM ultralang 22.08.2015 (Ringerike OL) 

Robert Fredriksen, H21, brutt 

 

Veteranmesterskapet sprint 11.09.2015 (Grue IL) 

Sølv: Ingar Håkonsen, H70 

 

Veteranmesterskapet lang 13.09.15 (Grue IL) 

Bronse: Heidi Schatvet, D50 

 

 

4.6.2 Stafetter 

KM Stafett 

H150; Gull: Petter Løe, Rune Engehult, Harald Kvisli 

H175; Sølv: Hugo Christensen, Ingar Håkonsen, Sveinung Rekaa 

D17; Bronse: Heidi Schatvet, Kristin Sandven, Sølvi Helene Fossøy 

 

Emma Engehult og Synne Sandven tok hjem seieren i D11-12, men dette er ikke KM-klasse. 

 

4.6.3 Hovedløp/ O-landsleir 

Sprint: 33. Even-André Thorbjørnsen, H15 

Lang: 72. Even-André Thorbjørnsen, H15 

 

Even-André Thorbjørnsen deltok også på O-landsleiren. Hovedløp og O-landsleir blei i år 

arrangert av Larvik OK. 

 

4.6.4 Klubbmesterskap 

 

I år prøvde vi å kategorisere litt i forkant for å slippe altfor mye skjønn ved premiering. Vi kom 

til disse klasser og løyper. 

 

Kriterier: 

A-lang: H/D17, H50 

A-kort: D50, H/D60, H/D15-16 

C: H/D13-14 

 

Årets klubbmesterskap langdistanse: (Kart: Vatnar, Arrangør: Bø OL), 03.06.2015 

Antall deltagere: 19. 

H17: 1. Simen Wästlund, 2. Jørn Myrland, 3. Vebjørn Kvisli 

D17: 1. Silje Lysbakken 

H50: 1. Harald Kvisli, 2. Petter Løe, 3. Åge-Geir Skatter        

 

Årets klubbmesterskap sprint: (Kart: Skogen), 13.05.2015 

Antall deltagere: 50. 
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H15-16: 1. Even-André Thorbjørnsen 

D17: 1. Kristin Sandven, 2. Silje Lysbakken, 3. Eirin Fossøy 

H50: 1. Torbjørn Barikmo 

H60: 1. Hugo Christensen, 2. Arnulf Rulnes 

 

Dette klubbmesterskapet går inn i historien som det med mest disk. En besværlig hekk på 

høyskolen felte noen og enhver. 

 

Åpent klubbmesterskap ultralangdistanse: (fra Klubbhytta) 

Antall deltagere: 25. 

Klubbmestere: 

Herrer lang løype: 1. Harald Kvisli*, 2. Jørn Myrland, 3. Arve Paulsen 

Damer lang løype: Ingen deltakere 

Herrer kort løype: 1. Hugo Christensen, 2. Sveinung Rekaa, 3. Harald Wold 

Damer kort løype: 1. Kristin Sandven*, 2. Heidi Schatvet, 3. Randi Mork 

C: 1. Åsmund Slokvik*, 2. Mia Engehult, 3. Emma Engehult 

* Vinner av respektive løype. 

 

Det blei for første gang på mange år lagt en 4 km C-løype for å få med noen av de yngre og nye 

medlemmer uten altfor stor erfaring med orienteringssporten. 

 

 

4.7 Årsavslutning 

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.  

Vi fikk samlet en del bilder fra treninger og løp, som blei vist på lerretet mens det var kaker og 

kaffe. En takk til Petter, Kristin og Rune for fine bilder fra årets sesong. Det var mange fine 

opplevelser fra små og store løp hjemme og ute. 

Robert Fredriksen 

 

4.8 Årsfest 

Årsfesten ble flyttet litt fram og tilbake grunnet at en del av de eldre i klubben kjempet om 

superkretsmestertittelen og vi ville unngå en kollisjon med KM ultralang. Vi endte opp på den 

datoen som NOL blei stiftet for 70 år siden (31. oktober) for å få gjort stor stas på klubben når 

vi hadde muligheten. 17 stykker kunne stille i år. Festkomitéen med de to blad Elin; Slokvik og 

Rauland serverte nydelig middag og dessert. Praten gikk til langt ut på natten. Harald Wold, i 

fri dressur, serverte sine anekdoter og ga ut vel fortjente utmerkelser til klubbens medlemmer. 

Denne gangen understøttet av godt oppdaterte resultatlister fra årets klubbmesterskap. 

Robert Fredriksen 
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5 Arrangementskomité 
 

5.1 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. Det var også i 2015 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. 

Også i 2015 ble 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.  

I det 4. året ble det noe nedgang i deltakelsen. Det var 367 enkeltstarter mot 525 i 2014. Mye 

kan nok tilskrives mye regn under mange av løpa. 

Sveinung Rekaa 

 

5.2 Tinfosløpet 

Tinfosløpet ble gjennomført fredag 8. mai 2015. Totalt deltok 537, herav 464 i 5 og 10 km. 

Dette var en økning fra 432 (inklusive 66 i barnløypene) i 2014. 

Løperne fordelte seg slik på de enkelt løypene og kjønn: 

Tinfosløpet deltakelse 
2015         

       

  Kvinner Menn SUM   

5 km 232 186 418   

10 km 10 36 46   

SUM 242 222   464 

       

       

Kort barneløype     33   

Lang barneløype     29   

Barnevognløype     11   

        73 

       

TOTALT       537 

 

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.  
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Tidtaking: Elektronisk tidtaging/registrering, EMIT-tag, i kort og lang løype. Barneløypene 

uten tidtaking. 

Premiering av 1. 2. og 3. beste kvinne og mann i 5 km og 10 km. Uttrekkspremier på 

startnummer. Premier til alle barn. 

Alle idrettslag/ideelle foreninger som stiller med 10 deltagere i kort eller 5 deltagere i lang 

løype, er med i trekningen av seks premier på 5.000 kroner i sponsormidler, hvorav to er satt av 

til trekning i lang løype. Bedriftslag som stiller med 5 deltagere i kort eller lang løype, er med i 

trekningen av 3x5 billetter til Bluesfestivalen. 

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

Vinnere av sponsorpremier ble:  

 Lang løype: Gransherad IL, Heddal IL langrenn 

 Kort løype: Gransherad IL, Heddal IL langrenn, Snøgg Friidrett, Hjartdal IL 

 

Klassevinnere ble: 

Kvinner 5,2 km: Vida Qvenild, IL Beveren, 19:58. 

Menn 5,2 km: Bjørn Inge Aam Verås, BK Ski 17:49. 

Kvinner 10,2 km: Ingjerd Kleiv, Vinje IL, 44:22. 

Menn 10,2 km: Kristian Qvenild, IL Beveren, 36:22. 

 

Sveinung Rekaa 

 

5.3 Notodden Challenge 

"Notodden Challenge" er en multisportkonkurranse der man skal oppsøke flest mulig poster i 

løpet av 3 timer. 

Notodden Challenge ble arrangert 6.6. Det var 50 lag som stilte til start (2 mer enn i 2014), 22 

herrelag, 11 damelag og 17 mixlag.  

Dameklassen ble vunnet av Kari Madslien og Signe Astrup Arnesen. Mixklassen ble vunnet av 

Mila Zaharinova og Sigve Vågnes. Herreklassen ble vunnet av Helge Fossøy og Tobias 

Møretrø. 

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

www.notoddenchallenge.com 

Sveinung Rekaa 

 

5.4 Turorientering 

Turorienteringssesongen 2015 var den 46. i rekken. De 60 postene var fordelt på følgende kart: 

Tinnemyra lett 1:5000 (10 poster), Tinnemyra 1:10000 (10 poster), Høgås (13 poster), Tovestul 

(15 poster) og Langedokk (12 poster). 

http://www.notoddenchallenge.com/
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Postene på Tinnemyra og Høgås ble lagt ut til åpningen av tur-o-sesongen 9. mai. Resten av 

postene var tilgjengelige fra og med 7. juni. Sesongen ble avsluttet 18. september. 

Det ble solgt 62 konvolutter og 38 ekstra klippekort. Det er levert inn 29 kort til arrangør etter 

endt sesong. 

Sesongen ble avsluttet med en hyggelig kveld på klubbhytta mandag 23. november. 

Randi Wold 
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6 Anleggskomité 

6.1 Kart 

6.1.1 Orienteringskart 

Området mellom Tinnemyra og Grotbekk ble revidert våren 2015.  

Nytt o-kart ‘Tinneåsen / Storeskard’ er klart til sesongen 2016. Dette kartet er ca. 1.5 km2 med 

krevende terreng som vil by på nye utfordringer. 

Det er søkt spillemidler til kartet. 

6.1.2 Turkart 

Turkart Meheia ble revidert sommeren og høsten 2015. Markarbeidet er gjort på dugnad.  

Kartet er nå utvidet slik at det dekker området helt ned til bunnen av Kongsberg skisenter. 

Det gjør kartet mer anvendelig og salgbart for Kongsberg. Kartet trykkes i disse dager. 

Anders Fossøy 

 

6.2 Materiell 

6.2.1 Status materialforvalter 

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

6.2.2 EKT utstyr 

Materialforvalter har fått høre om mangler angående EKT. Flere enheter har vært på avveie og 

andre har det oppstått  feil på. Det vil bli en del fornying føre sesongen 2016. 

6.2.3 Annet 

Det har ikke blitt kjøpt inn noe av betydning det siste året fra min side. 

Arnulf Rulnes 

 

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.  I 2015-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. 
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6.3.1 Drift 

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

kontakt med leietakere.  Også i 2015 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 2016. Trapp til 

lager og hybel i 2.etasje må slipes og lakkes. Det er kjøpt inn ny oppvaskmaskin og komfyr i 

2015. 

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 2015.  

6.3.4 Utleie 

6.3.4.1 Utleie hybelleilighet 

Hybelleiligheten har vært utleid i hele 2015. 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 2015 (75 i 2014 også). Dette er bra.  

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. 

Inger-Lill Thorbjørnsen 
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7 Økonomikomité 

7.1 Økonomistatus 

NOL har fortsatt en sunn og god økonomi i 2015-sesongen. Inntektene og utgifter har i stor 

grad vært i henhold til budsjettet. Inntekter knyttet til utleie av hytta har også i 2015 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.31.12.2015 en kontantbeholdning på om lag kr. 725.000,-.  

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. 

Gjennom avtale bidrar Sport 1 med premier til Notodden Challenge. 

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 4.januar 2015.  

Under Bluesfestivalen ble klubbhytta også i 2015 leid ut til en bluesklubb fra Oslo. Servering 

av frokost til overnattingsgjester ble organisert som dugnad. 

For øvrig er det også i 2015 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.  

Det ble på bakgrunn av innsendt søknad delt ut kommunale aktivitetsmidler på kr. 14.500.  

Vi har mottatt ca. kr. 4.200 i grasrotandel fra Norsk Tipping. 

NOL har etter innsendte søknader mottatt moms-kompensasjon for 2014 på ca. kr. 40.000. 

Vi mottok 30.000 kr fra Gjensidigestiftelsen for støtte til gjennomføring av klubbtreningene for 

9-12 åringene. 
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Odd-Arne Thorbjørnsen 
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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. Den har ikke blitt 

brukt i 2015. 

Det finnes også et bildearkiv for å ha bilder fra løp osv. samlet på et sted, som ikke har blitt 

brukt i 2015. 

Det er lagt inn noen o-kart i PDF, det vil bli lagt inn flere etter hvert. 

Det er ryddet en del i menyene. 

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 2015-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.  

Sveinung Rekaa 

8.5 VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere) 

I ’Til Deg Fra NOL’ 2015, 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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Grunneierne har ikke hatt noen innvendinger til arrangementene våre. 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 

 Organisasjonsplan (reduserer antall styremedlemmer fra 6 til 5) 

 Lovendring (reduserer antall styremedlemmer fra 6 til 5) 

 

 

9.1 Medlemskontingenten 

Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2016, 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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9.3 Organisasjonsplan 

Forslag til ny organisasjonsplan: 

 

 
 

Styret 


