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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 avsluttet 2. juledag med Ribbeløpet og julelunsj på klubbhytta. 

Som det framkommer av etterfølgende oversikt over egne arrangementer i 2017, har vi også i 
år skapt mye aktivitet lokalt. Gjennom avvikling av totalt 33 arrangementer med 2450 
enkeltstarter, har NOL bidratt godt for en generell bedring av folkehelsa på Notodden.  

Tinfosløpet med 510 løpere, Skolesprinten med 500 løpere, var de arrangementene som samlet 
flest deltakere.  

Som alltid har det vært god deltakelse på de ukentlige treningsløpene. Løpet ved Dipilen 31. 
august hadde med sine 63 startende, flest løpere. 

Nattløpskarusellen med totalt 5 løp, har også i år vært en stor suksess med 30 løpere i 
gjennomsnitt pr løp.  

Vi har i 2017 sesongen videreført trimarrangementet ”Tinnemyra Rundt”. Dette arrangementet 
oppnådde totalt 368 enkeltstarter fordelt på 6 arrangementer. 

Her følger et sammendrag av tallene for 2017 og 2016. 

Arrangement 2017 2016 Endring 
Treningsløp, totalt 752 634 173 
Nattløp, totalt 153 160 -7 
Tinnemyra Rundt, totalt 368 374 -6 
Skolesprinten 500 500 0 
Tinfosløpet 510 559 -49 
Turorientering 112 110 2 
KLM Ultralang 25 18 7 
Ribbeløpet 30 54 -24 
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Og her er tallene for hvert enkelt arrangement: 

 

Arr. 
# Dato Arrangement Sum Klubbløp T. Rundt Nattløp 2016 Endring 

1 6- april Treningsløp, Nordre Skogen 46 46     25 21 
2 20- april Treningsløp, Klubbhytta 59 59     36 23 
3 27- april Treningsløp, Lisleherad skole 42 42     42 0 
4 28- april Skolesprinten 500       500 0 
5 4- mai Treningsløp, Tinnesåsen 58 58     49 9 
6 8- mai Tinnemyra Rundt løp 1 48   48   83 -35 
7 11- mai Treningsløp, Høgås Øst 51 51     46 5 
8 12- mai Tinfosløpet 510       559 -49 
9 15- mai Tinnemyra Rundt løp 2 59   59   71 -12 

10 18- mai Treningsløp, Tinfos, KLM sprint 33 33     41 -8 
11 22- mai Tinnemyra Rundt løp 3 74   74   72 2 
12 29- mai Tinnemyra Rundt løp 4 62   62   0 62 
13 1- juni Treningsløp, Klubbhytta 37 37     40 -3 
14 5- juni Tinnemyra Rundt løp 5 62   62   0 62 
15 8- juni Treningsløp, Klubbhytta/Tovestul 41 41     50 -9 
16 12- juni Tinnemyra Rundt løp 6 63   63   47 16 
17 15- juni Treningsløp, Klubbhytta 41 41     40 1 
18 22- juni Treningsløp, Askemyra 32 32     35 -3 
19 17- august Treningsløp, Klubbhytta/Elgsjø 35 35     21 14 
20 24- august Treningsløp, Reshjem 41 41     31 10 
21 31- august Treningsløp, Dipilen 63 63     25 38 
22 7- september Treningsløp, Mjaugetjønn; KLM Lang 33 33     33 0 
23 14- september Treningsløp, Høgås Sør 54 54     43 11 
24 21- september Treningsløp, Damtjønnkrysset 40 40     35 5 
25 28- september Treningsløp, Klubbhytta 46 46     42 4 
26 18- oktober Nattløp løp 1, Sætreåsen 29     29 24 5 
27 25- oktober Nattløp løp 2, Tinnemyra NØ 31     31 40 -9 
28 1- november Nattløp løp 3, Høgås 32     32 35 -3 
29 4- november KLM Ultralang 25 25     18 7 
30 8- november Nattløp løp 4, Nybuåsen 30     30 29 1 
31 15- november Nattløp løp 5, Klubbhytta 31     31 32 -1 
32 26- desember Ribbeløpet 30 30     54 -24 
33 Hele sesongen Turorientering 112       110 2 

    Annet        348 -348 
    SUM 2450 807 368 153 2656   
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2 Organisasjon 
 
Organisasjonen har bestått av styret pluss komiteer. Disse har vært besatt som vist under. 

2.1 Styret 
Leder:    Hugo Christensen 
Nestleder:   Sveinung Rekaa 
Sekretær:   Helene Steinmoen (trakk seg etter et par måneder) 
Kasserer:   Odd-Arne Thorbjørnsen 
Sportslig leder:  Robert Fredriksen 
Varamedlem:   ubesatt 
Varamedlem:   ubesatt 
 

2.2 Komiteer 
Redaksjon      Økonomi 
Åge-Geir Skatter     Odd-Arne Thorbjørnsen 
       Hugo Christensen 
      
 
Sportslig      Bredde & Rekruttering 
Robert Fredriksen     Kristin Sandven  
Petter Løe      Rune Engehult 
Harald Kvisli      Egil Simones 
        
Arrangement     Anlegg, materiell, klubbhytta 
Sveinung Rekaa     Arve Paulsen (materialforvalter) 
Håvard Sten      Arnulf Rulnes (hyttetilsyn) 
Åge-Geir Skatter     Bjørn Carlsen 
Rune Mork (Tinnemyra rundt)   Inger-Lill Thorbjørnsen (hytteutleie) 
Britt Fossøy (Tur-O)     Jostein Sandven 
Heidi Schatvet (Tur-O)    Hugo Christensen (kart) 
        
 
Valgkomite       
Egil Simones      
Johanna Buchazc      
 
 
Andre roller 
VDG-kontakt:  Sveinung Rekaa 
Revisorer:   Håvard Sten, Harald Kvisli 
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2.3 Medlemsoversikt 
Vi har i år tatt i bruk KlubbAdmin - idrettens egen løsning for administrasjon av klubber, 
herunder medlemsregister. Det har vært et løft å komme i gang med dette. Når det nå er på 
plass så forenkler det flere prosesser, slik som innkreving av medlemskontingent, rapportering 
til NOF, søknader, kurs etc.  
 
For det enkelte medlem er det en egen modul, ‘MinIdrett’, der medlemmet selv kan 
vedlikeholde sine data (tlf-nr, e-post adresse, adresse, etc). For medlemmer som kanskje også 
er medlem i andre idrettslag, vil det da være kun et sted å registrere/ endre dette, og så vil det 
gjelde for alle dine idretter. 
 
Medlemmer fordelt på alder og kjønn: 

Gruppe 
Kvinner Menn 

Totalt 
0-5 6-12 13-19 20-25 26-> 0-5 6-12 13-19 20-25 26-> 

  Enkeltmedlem 0 2 1 0 2 0 1 0 2 4 12 
  Familiemedlemskap 1 14 6  33 2 13 11  31 111 
  Støttemedlemskap      11     6 17 
                     
SUM   1 16 7 0 46 2 14 11 2 41 140 

 
Sveinung Rekaa 

2.4 Styrets arbeid 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 38 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte 
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2018. 
 
Sveinung Rekaa 

2.5 Representasjon 
Personer i NOL som har representert klubben: 

• Representanter til TOKs kretsting i 2017 var ?????. 
• Representanter til Notodden Idrettsråd i 2017 var ?????. 

 
Sveinung Rekaa 
 

2.6 Utdanning 

2.6.1 Kurs 
Kristin Sandven deltok på seminaret «Flere og bedre jenter i Norsk Orientering» på 
kompetansehelga til Norges orienteringsforbund i november. 

Robert Fredriksen fikk tilsendt trenerbevis med godkjennelse som Trener-1 Orientering etter at 
praksis fra klubbtreningene i 2016, til sammen 45 timer, ble sendt inn på nyåret i 2017. 
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2.6.2 Trenere - politiattest 
Trenerfunksjonen på de ulike trinn har også i 2017 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. Informasjon på nett for disse sier at de må fornyes hvert tredje år. 

Det må søkes for nye tre år i 2018 for de trenerne som er knyttet til barne- og ungdomsaktivitet 
i klubben. 

Robert Fredriksen 
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3 Bredde og Rekrutteringskomité 
 

3.1 Markedsføring 
Hovedmålgruppen er fortsatt i alderen 9 til 12 år. Alle etablerte voksne medlemmer i klubben 
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. 

Facebook-gruppen er viktig til intern informasjon. 

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. Vi har tro på at rekruttering av aldersgruppa 11-13 år er interessant, 
men har i 2017 ikke opplevd at det har ført til at noen i etterkant har tatt kontakt med o-laget. 

3.2 Kurs 
Også i år blei det avholdt nybegynnerkurs for voksne/foreldre på to av treningsløpa på 
vårsesongen. Hele 9 stykker deltok på teoridelen inne i toppetasjen på klubbhytta. Aldri har det 
vel vært mer folksomt på styrerommet. 
 
Praksisdelen blei kjørt over to treningsløp med 2+2 deltakere. Noen familier sendte to stykker 
på teoridelen og en familierepresentant på praksisen. Andre hadde såpass små barn at de ville 
prøve ut den nye kunnskapen når ungene skulle følges på treningsløpa. 
 

3.3 Rekrutt 
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 31 nye stolpene 
som EKT-enheter ble flyttet over på i 2016 har fortsatt gitt nye og mer varierte utfordringer for 
alle. Det gir også mindre behov for å sette ut løse poster i forbindelse med trening. Det er 
behov for flytting av noen faste stolper i forkant av ny sesong. 

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

Det har deltatt ca. 20 barn gjennom hele sesongen derav 7 nye og trofaste deltagere i 
aldersgruppen 8-9 år. I hele gruppen er det mange som har vært på de fleste treningene. 

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

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. 
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Årets sesong bestod av:  
6 mandagstreninger før skoleferien, og 6 etter skoleferie + Merketagning for de eldste. 
Sesongen ble avsluttet på Røde Kors-huset med utdeling av kartpermer, og merker til de som 
hadde tatt disse. 

For rekrutt 9-12 år har vi registrert 188 deltagelser på mandagstreningen. I 2016 var dette tallet 
203 (men da 4 flere mandager). I snitt per trening er det en økning fra 13 til 16. 

Totalt har vi i 2017 registrert 164 starter på treningsløp for 9-12 åringer. Det er en stor økning 
fra 86 i 2016, 76 i 2015 og 70 i 2014. 

  
Merketagning: 

Gullmerket Sølvmerket Bronsemerket 
Ada Othilie Dahl Borkamo 
Sigrid Buchacz Eie 
Line Borgejordet Simones 
Mina Borgejordet Simones 
Synne Sandven 

Ea Torvanger Lysbakken 
Ingeborg Hovdejord 

Rasmus Engehult 
Inga Jiang Eriksen 
Cathrine Sogn 
Ingvild Buchacz Eie 

       
Andre aktiviteter: 

• O-troll leir i Bø (mai) med 10 deltagere + 4 voksne 
 
Nattløpskarusell 
Bare en av rekruttene var med på hele nattløpskarusellen (Kristian Mork).  Totalt sto vi for 7 
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, Sørlandsgaloppen, KM i regi av 
Botne OK/OK Horten/Sandefjord OK og Porsgrunn City race. Aldersgruppen 9-12-åringene 
har 128 deltagelser på uteløp i 2017. Dette er en stor oppgang i antall starter fra 2016. Tallene 
fra de siste sesongene er 69 i 2016, 85 i 2015 og 115 i 2014. 
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I tillegg har vi hatt 2 stafettlag på vårstafetten (H13-16 og D11-12 sammen med KOL) og KM 
stafett (D11-12, D13-16 og H13-16). 

1.  

2.  
3. 
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Noen minner fra 2017; 
1. O-trollleir i Bø 2.Vannløype på Tinnemyra og 3. Myrfotball ved Grotbekk. 

 

 

Rune E og Kristin S 

 

 

3.4 Skolesprinten 
Skolesprinten ble i 2017 arrangert for 13. 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. 

Skolesprinten ble 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. 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.  I 2016 og 2017 gikk 
vandrepokalen til Høgås skole. 

Kristin Sandven 
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4 Sportslig komité 
Sportslig komité har i år bestått av Robert Fredriksen (leder), Harald Kvisli og Petter Løe. 
 
Vi er bra fornøyd med årets sesong. Det er økende aktivitet blant klubbens medlemmer og de 
presterer bra også. Det er stabilt god rekruttering med 20 stykker på klubbtreningene på 
mandagene. Det er stabilt med oppmøte og noen nye som prøver seg hvert år. På den delen av 
treninga som er for 13-16-åringer, så er vi i ferd med å skape et godt miljø. Nye kommer til og 
det har vært registrert opp til 12 stykker på trening. Seniorgjengen bidrar med oppfølging når 
det trengs eller tar seg en joggetur når de føler for det. 
 
Det er en ganske markant økning på årets treningsløp. Det virker som torsdagene nå er 
innarbeidet. Det er også sett en del løpere på treningsløpa til Bø for nye utfordringer. Også 
noen ungdommer har søkt seg dit. Nattcupen har stabil deltagelse og en fast gjeng fra 
Kongsberg tar turen over heia en gang i uka. Nattcupen og klubbmesterskapet i ultralang blei 
lagt ut i Eventor for om mulig å tiltrekke seg o-løpere i nærheten. 
 
Den planlagte klubbturen til KM blei i år avlyst da KM plutselig befant seg i nærområdet vårt 
ved Hajern. Erstatningen blei å ta en tur i badeland i Skien Fritidspark i forbindelse med turen 
til Porsgrunn City Race, der vi hadde hele 29 løpere med, og da fikk premien fra borgertoget på 
17. mai virker bein å gå på. 
 
Globetrotterdelen av klubben er utøkt med en person det siste året. I år var Sveinung Rekaa og 
Robert Fredriksen borte nesten hele april med endedestinasjon World Master Orienteering 
Championship (veteran-VM) i Auckland på New Zealand. Begge løp seg inn til A-finale både 
på sprint og lang med varierende prestasjoner selve finaledagen. De samme to var også på 
European Forester Orienteering Championship i Litauen og tok med seg hver sin medalje hjem. 
Sølv for Sveinung på mellomdistansen, som mer lignet en langdistanse, og gull på stafetten for 
Robert. Eller så ser det ut fra løpsstatistikken av NOLerne i år har brukt store deler av Norge 
som arena. 
 
Det har i år ikke vært endringer i aktivitetsopplegget. Og i år har vi heller ikke arrangert et 
terminfesta løp. Noen løpetreninger på sommeren blei det, mens det på vinterstid er såpass mye 
annen aktivitet medlemmene er på, slik at vi ikke ser at vi kan/bør bidra med noe her utenom å 
oppfordre folk å holde seg i aktivitet. 
 
Jeg vil også i år oppfordre alle til å prate litt med foreldrene til de ungene som tar turen på 
treningene våre. Dette er viktig med tanke på å skape miljø i og rundt klubben. 
 
Avslutningsvis vil jeg sende en takk til Arve Paulsen, som organiserer det meste rundt 
Danmarksturen for oss. Vi ser at dette er et veldig bra miljøtiltak for klubben og setter 
standarden fra start av sesongen på mange sett og vis. 
 

4.1 Aktivitet 

4.1.1 Ungdom 
Vi har i år hatt en bra gjeng i 13-16-årsklassen med opp til 12 stykker på klubbtrening. I 2018 
vil de første fra rekrutteringa vi begynte for 4 år siden komme opp i denne gruppa. 
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Det har vært opplegg for 13-16-åringene på klubbtreningene hver mandag. Det har vært forsøk 
på å forberede dem for de konkurranser de eventuelt skal løpe den kommende helga. Blant 
annet endte siste klubbtreninga opp nede i byen for å forberede oss til Porsgrunn City Race. En 
del av treningene har vært kjørt som fellesstart eller stafetter og innsatsen har vært upåklagelig. 
Noen treninger er kjørt med skygging og GPS-tracking lagt ut i Livelox, slik at vi kan 
analysere hva som gjøres i skauen. Det blir nok mer av det framover også uten skygge. Harald 
har lagt ut kart i Livelox for oss og seniorene har fungert til skygger. De mest rutinerte 
ungdommene har også fått lov å fungere som skygger siden man ikke finner ut hva man ikke 
vet sjøl før man prøver å hjelpe andre. 

En del av 13-16-årsgjengen har virkelig fått brynt seg under de store stafettene i år. De har hatt 
lag både på TIOmila og Night Hawk. Ungdommene tok også hjem en særdeles imponerende 
3.plass på stafetten Kvistkvaset med Jakob Schia Løe, Synne Sandven, Emma Engehult og 
Åsmund Slokvik på laget. 

Vi hadde hele 5 representanter på hovedløpet i sprint på Beitostølen, der 3 av dem også løp 
lang og var med på o-landsleir. Deltagerne våre var: Emma Engehult, Jakob Schia Løe, Mina 
Borgejordet Simones, Snorre Slokvik og Åsmund Slokvik. 

 

4.1.1.1 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 Jakob Schia Løe, Snorre Slokvik, Åsmund 
Slokvik, Emma Engehult, Kristin Nordgård og Mina Borgejordet Simones på samlinger og løp 
i MOT.TV-cupregi. 

Emma tok hjem spurttrøya i D13-14 i år. Andre har tatt sine hundrepoengere (seire) under 
enkeltløp. Hovedsakelig i kampen om spurttrøyene. 

Elin Slokvik har vært 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 Vårstafetten, TIOmila, Sport-8-stafetten, Kvistkvaset, 
Pinseløpets ungdomsstafett, Night Hawk. 

4.3 Intern treningsaktivitet 

4.3.1 Mandagstreninger 
Det har vært avholdt 12 klubbtreninger gjennom sesongen med til dels godt oppmøte. 
Klubbtreningene på mandagene er nærmere beskrevet under rekrutt og ungdom. 
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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 154 personer på treningsløpene og disse har 752 
deltakelser. Beste oppmøte var på treningsløpet den 1. september (Dipilen), med 63 deltakere. 

De foregående sesongene var det 643 på 17 løp (2016) og 703 på 17 løp (2015). 

Sportslig har fortsatt forsøket med å utvikle klubben ved å få nye personer til å påta seg løp. I 
år har vi hatt en yngre løper på N- og C-løypa fra klubbhytta med en erfaren løypelegger på 
Tovestul for A-løypene, en fersk løypelegger med eget treningsløp fra klubbhytta og en relativt 
fersk forelder som postinnhenter på Reshjem. 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 diverse oppgaver. 

Vi har videreført tradisjonen med å ha et eget klubbmesterskap i sprint i stedenfor en sprintcup. 
Grassplenen utenfor stadion på Tinfos fungerte i år som en god arena for 32 deltagere. I år 
kjørte vi kun en distanse uten jaktstart. 

Neste sesong går oppfordringen til alle foreldre at det er viktig å registrere seg når ungene 
følges rundt. Arrangører får også passe på litt her. 

Åge har i år igjen sørget for resultatservice og mange er inne i sin n'te sesong som 
løypeleggere. En takk rettes herved til alle. 

 

4.3.3 Salg på treningsløp 
I år har år var det satt opp 2 bakere på hvert løp. 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. 

4.4 NOLs åpne arrangementer 

4.4.1 Nattkarusell 
Notodden O-lag arrangerte som vanlig nattløpkarusell i høst. Grunnet at vi i år arrangerte KM-
natt blei det i år arrangert bare 5 løp i perioden fra 18/10 til 15/11. Det ble registrert til sammen 
153 enkeltstarter mot 161 i fjor. Det gir et gjennomsnitt på 30,6 startende på hvert løp. Det er 
bra på en så smal aktivitet selv om vi i år la løpene inn i Eventor. Alle løpa hadde 
samlingsplass på klubbhytta og de siste par åra har vi prøvd å være litt mer bevisste på 
konkurranseform; fellesstart, gaflinger etc.  

Odd Strand, KOL tok hjem seieren i langløypa. Arve Paulsen, NOL, tok hjem seieren i 
kortløypa, mens Ingrid Lesteberg, KOL, vant nybegynnerklassen marginale 1 poeng foran 
nestemann. 

Det ble trukket ut fire gavekort a kr. 750.- blant de deltagerne som hadde startet i minst tre løp. 
Vi hadde gått ned til 500,- per gavekort, men Sveinung fikk Sport1 til å sponse 250,- per kort 
slik at vi endte opp som før. T-skjorter til alle som hadde fullført 3 løp.  
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4.4.2 Åpent klubbmesterskap i ultralang 
Tradisjonen tro gikk også årets utgave av ultralangklubbmesterskapet vårt av stabelen på 
formiddagen før årsfesten. Løpet gikk i strålende solskinn og 25 stykker fra 5 forskjellige 
klubber deltok. 
 
Det var tre løyper tilgjengelig; AL (9 km), AK (6,580) og C (4,150). Gaflingsmetode á la 
Blodslitets eliteklasser blei testa for første gang, og det felte noen og enhver. 
 
Premier blei delt ut til vinnerne, beste NOL-løper i hver løype, den sure fjerdeplassen, årets 
seigmann og årets smørbukk (utenfor komfortsoneprisen). 

4.4.3 Ribbeløpet 
Orienteringssesongen 2017 ble også i år avsluttet med Ribbeløpet 26.desember. I år fikk vi 
sludd og regn som gjorde det snøen tung å løpe i, selv om det ikke var så mye. 

Til tross for det, stilte 30 stk. opp, heriblant flere gamle helter som hadde tatt turen tilbake til 
hjembyen. 

Årets løype besto av to sløyfer på henholdsvis 2,4 og 3,9 km, med rundingspost inne ved 
klubbhytta. C- og N- løpere startet på fellesstart når første A-løper rundet etter første sløyfe. 
Etter løpet var det premieutdeling og julelunsj på klubbhytta.  

Vinner av herreklassen (lang løype) ble Simen Westlund. Kvinneklassen (kort løype) ble 
vunnet av Mone Nastad. C-klassen ble vunnet av Una Nastad. 

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 det bare 
Danmarkstur til Nordjysk 2-dages som sorterer under andre løp. 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 marginal oppgang i antall løpere på uteløp, men antallet uteløp med NOL-
løpere holder nivået fra i fjor. Dette har delvis sammenheng med en gjeng som deltar på 
Vinter-Jukola og Vestfold Vårcup/Høstcup.  

4.5.1 Terminfestede løp 
Til sammen har NOLs medlemmer hatt 637 starter i terminfestede løp i 2017. Aktiviteten øker 
stadig på uteløp da de tilsvarende tall for de to foregående år er hhv. 551 (2016) og 534 (2015). 
Av alle starter er det inkludert 46 deltagelser for løperne på 6 stafetter. Det tilsvarende tall 34, 
på 4 og 38 på 5 (2015). 

De 10 løperne med flest løp i år er; Sveinung Rekaa (40), Petter Løe (39), Åsmund Slokvik 
(35), Emma Engehult (31), Robert Fredriksen (31), Hugo Christensen (30), Harald Kvisli (26), 
Rasmus Engehult (25), Synne Sandven (24), Rune Engehult (24). 

Det er spesielt hyggelig at denne lista inneholder stadig flere yngre løpere. 

Det er 19 løpere som i 2017 har 10 starter eller flere. De tilsvarende tall for de to foregående 
sesongene er henholdsvis 18 (2016) og 23 (2015).  
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I år har 69 løpere deltatt i 105 ulike terminfestede løp. De tilsvarende tall for de foregående 
sesongene er 61 løpere på 107 løp (2015) og 64 på 79 løp (2014). 

 
 
 

4.6 Resultater 
Utdrag fra resultatlistene fra regionale, nasjonale og internasjonale mesterskap der klubbens 
medlemmer har tatt pallplasseringer. 

4.6.1 Kretsmesterskap 
Kretsmesterskap sprint 07.05.2017 (OK Skeidi) 
Gull: Hugo Christensen, H65 
Sølv: Jakob Schia Løe, H15-16 
Bronse: Åsmund Slokvik, H15-16 
Bronse: Robert Fredriksen, H21 
 
Kretsmesterskap mellomdistanse 06.05.2017 (IL Hauken) 
Gull: Heidi Schatvet, D50 
Gull: Hugo Christensen, H65 
Sølv: Åsmund Slokvik, H15-16 
Sølv: Harald Kvisli, H50 
 
Kretsmesterskap langdistanse 26.08.2017 (Botne SK/OK Horten) 
Gull: Kristin Sandven, D45 
Gull: Åsmund Slokvik, H15-16 
Gull: Hugo Christensen, H65 
Sølv: Emma Engehult, D13-14 
Bronse: Mina Borgejordet Simones, D13-14 
Bronse: Jakob Schia Løe, H15-16 
Bronse: Rune Engehult, H45 
 
Kretsmesterskap natt 29.09.2017 (Porsgrunn OL) 
Gull: Åsmund Slokvik, H15-16 
Gull: Petter Løe, H50 
Bronse: Sveinung Rekaa, H60 
 
Kretsmesterskap sprintstafett 21.05.2017 (Larvik OK) 
Gull: Petter Løe, Harald Kvisli, Petter, Harald, H50 
Sølv: Jakob Schia Løe, Åsmund Slokvik, Snorre Slokvik, Åsmund, H13-16 
 
KM Stafett 27.08.2016 (Porsgrunn OL/Skien OK) 
Gull: Petter Løe, Jørn Myrland, Harald Kvisli, H150 
Sølv: Jakob Schia Løe, Åsmund Slokvik, H13-16 
Bronse: Emma Engehult, Mina Borgejordet Simones, D13-16 
 
Det er ikke arrangert KM ultralang i år og KM sprintstafett er nytt av året. 
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4.6.2 Norgesmesterskap 
Veteranmesterskapet sprint 18.08.2017 (Porsgrunn OL) 
Gull: Kristin Sandven, D45 
 
NM sprint 03.06.2017 (Hamar OK) 
Even-André Thorbjørnsen og Robert Fredriksen deltok på kvalifiseringa. 
 

4.6.3 Hovedløp/ O-landsleir 
Sprint: 
16. Emma Engehult, D14 
36. Åsmund Slokvik, H15 
41. Jakob Schia Løe, H16 
60. Mina Borgejordet Simones, D14 
DISK Snorre Slokvik, H15 
 
Lang: 
27. Emma Engehult, D14 
32. Åsmund Slokvik, H15 
BRUTT Mina Borgejordet Simones, D14 
 
Åsmund Slokvik, Emma Engehult og Mina Borgejordet Simones deltok også på O-landsleiren. 
Hovedløp og O-landsleir blei i år arrangert av Øystre Slidre på Beitostølen. 
 

4.6.4 Hovedløp ski-O 
18. februar: 
11. Åsmund Slokvik, H15 
 

4.6.5 Klubbmesterskap 
 
Det er for andre året på rad delt ut superklubbmestermedaljer etter modell fra kretsen. I 
klassene 13-16 er det to distanser som teller; sprint og lang, mens det i klassene fra 17 og 
oppover er tre distanser som teller; sprint, lang og ultralang. Antall 1. plasser teller først, så 2. 
plasser etc. 
 
Klasseinndeling og løyper: 
A-lang: H/D17, H40 
A-kort: D40, H/D60, H/D15-16 
C: H/D13-14 
 
Ved enighet mellom deltagerne i klassen har det vært åpnet for unntak fra definert løype. 
 
I årets sesong har vi følgende detaljer for våre klubbmesterskap: 
Sprint: 18. mai, Tinfos, 32 deltagere 
Lang: 7. september, Mjaugetjønn, 32 deltagere 
Ultralang: 4. november, Klubbhytta, 25 deltagere 
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Klubbmestermedaljene for 13-16-årsklassene ble delt ut på årsavslutninga og for klassene for 
17 og oppover på årsfesten. Resultatene for alle distanser og sammenlagt er lagt ved i tabellen 
under, der tallet i første kolonne angir totalplassering. 
 

 

Årets 
klubbmesterskapsresultater    

     
Plass D13-14 Sprint Lang Ultra 

1 Emma Engehult 1 2 X 
2 Kristin Nordgård  1 X 
3 Ingeborg Hovdejord  3 X 

     

 H13-14 Sprint Lang Ultra 
1 Bendik Schia Løe 1  X 

     

 H15-16 Sprint Lang Ultra 
1 Åsmund Slokvik 1 1 X 

     

 D17- Sprint Lang Ultra 
1 Randi Mork 1   

     

 H17- Sprint Lang Ultra 
1 Jon Are Myhrer 1 1  

 Even-André Thorbjørnsen   B 

     

 D40- Sprint Lang Ultra 
1 Heidi Schatvet  1 2 
1 Kristin Sandven  2 1 
3 Mia Engehult 1   
4 Elin Slokvik 2   
5 Britt Helene Fossøy   3 

     

 H40- Sprint Lang Ultra 
1 Harald Kvisli 2 D 1 
2 Rune Mork 1  3 
3 Petter Løe D 1 D 
4 Arve Paulsen 3 2 2 
5 Robert Fredriksen A 3 A 
6 Rune Engehult 4   
7 Egil Simones 5   
8 Torbjørn Barikmo 6   

 Åge-Geir Skatter D   
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 D60- Sprint Lang Ultra 
1 Gunvor Bergskås 1  1 
1 Gunhild Solberg 1  1 

     

 H60- Sprint Lang Ultra 
1 Hugo Christensen 1 1 1 
2 Sveinung Rekaa  2 2 
3 Arnulf Rulnes 2 3 3 
4 Dag Sørli  A  

     
A Arrangør    
B Brutt    
D Disk    

 
 
 

4.7 Årsavslutning 
Årsavslutninga var på Røde Kors-huset mandag 2. oktober 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 
kartpermer, ferdighetsmerker og premier for klubbmesterskap før en kaffepause med kake, prat 
og salg av lodd med avsluttende loddtrekning.  

Petter Løe hadde laget en oppsats med innsendte bilder fra klubbens medlemmer. Det var 
mange fine opplevelser fra små og store fra løp hjemme og ute. Det var stort engasjement fra 
ungene også under årets bildeseanse. 

Robert Fredriksen blei tildelt utmerkelsen årets NOLer for sin innsats for ungdommen de siste 
åra.  

Robert Fredriksen 

4.8 Årsfest 
Tradisjonen tro gikk årsfesten på kvelden etter klubbmesterskapet i Ultralang distanse. Datoen i 
år var 4. november. I alt 20 stykker fant veien til årsfesten i år og forhåpentligvis også hjem 
igjen. Festkomitéen med Elin Slokvik og Inger-Lill Thorbjørnsen serverte nydelig koldtbord og 
dessert. Praten gikk til langt ut på natten. 

Også i år blei det utdelt superklubbmesterskapsmedaljer basert på ferske resultatlister. 
Tradisjon fra i forfjor. 

Robert Fredriksen 
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5 Arrangementskomité 
 

5.1 Tinnemyra rundt 
Tinnemyra Rundt ble arrangert 6 ganger i 2017, alle gangene før sommeren. Arrangementet er 
et lavterskeltilbud, og hvor løpere på alle nivåer deltar. Deltakerne kan selv velge sitt tempo 
over 1, 2 eller 3 runder rundt Tinnemyra. Tidtaking er også valgfritt, men erfaringen er at de 
fleste ønsker å ta tiden og konkurrere med seg selv.  

Det ble også i 2017 arrangert en frivillig fellesstart for de mest konkurranseinteresserte, og 
dette ble brukt som trening frem mot kåringen av Tinnemyras raskeste kvinne og mann på det 
siste løpet.  

Deltakelsen på Tinnemyra Rundt i 2017 var meget god. Det ble registrert totalt 368 starter, som 
er på samme nivå som året før. Gjennomsnittlig var det i overkant av 61 deltakere på hvert løp. 
På kåringen av Tinnemyras Raskeste deltok 17 løpere, hvor Tor Alfred Bredesen vant 
herreklassen og Annbjørg Hovdejord vant kvinneklassen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 
meget positive, både i forhold til lavterskeltilbudet og konkurransekonseptet. 

Rune Mork 

 

5.2 Tinfosløpet 
Fredag 12.5.2017 - 450 løpere på 5 og 10 km. I 2016 var det 499. 60 i barneløypa.  

Tinfosløpet deltagelse 2017 
  kvinner menn sum 
5 km 193 206 399 
10 km 12 39 51 
Sum 205 245 450 
        
Barneløype      60 
Totalt   510 

 

Bra gjennomført av en stor dugnadsgjeng!  

 
Arrangementsmessig. 

Arena: «Idrettsparken» søndre grasmatte og tribuneanlegg. Parkering: Idrettsparken, 
Svømmehallen og Øvre Tinfos.  

Løyper: Trasé 5,2 km (kort) og 10,2 km (lang) i Notodden sentrum. Barneløype på 800 m 

Tidtaking: Elektronisk tidtaking/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 
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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 Bluesfestivalen. 

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

Klassevinnere ble: 
Kvinner 5,2 km:  Mariann Roe, Skarphedin IL, 18:17. 
Menn 5,2 km:   Tor Alfred Bredesen, Snøgg Friidrett, 17:00. 
Kvinner 10,2 km:  Kari Beate Hovde, Sauland IL, 44:42. 
Menn 10,2 km:  Knut Harald Semb, 34:33. 
 
 
Vinnere av uttrekkspremier – lag 
 
Uttrekkspremier a 5.000 kr: 
5-km: 
Heddal Fotball, Gutter 11 
Sauland IL 
Gransherad IL 
Heddal IL, Skiskyting 
  
10 km 
Heddal IL, Langrenn 
Gransherad IL 
 
 
Vinnere av bluesbilletter 3x5 stk: 
 
Spenst Notodden lag 3 
Solberg bil lag 2 
Elkjøp Notodden 
 
Hugo Christensen 
 

5.3 Turorientering 
Turorienteringssesongen 2017 var den 48. i rekken. De 60 postene var fordelt på følgende kart: 

• Sætreåsen (enkle) 1:7500 (10 poster) 
• Bøen 1:7500 (10 poster) 
• Elgsjø 1:5000 (10 poster) 
• Tinneåsen 1:7500 (10 poster) 
• Nybuåsen 1:7500 (10 poster) 
• Tovestul 1:7500 (10 poster) 

Postene på Sætreåsen, Tinnesåsen og Bøen ble lagt ut til åpningen av tur-o-sesongen 6. mai. 
Resten av postene var tilgjengelige fra og med 1. juni. Sesongen ble avsluttet 16. september. 

Det ble solgt 64 konvolutter à 200 kr, 31 ekstra klippekort à 20 kr og 17 enkeltkart. 

Sesongen ble avsluttet med en hyggelig kveld på klubbhytta 24. oktober.  
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Det ble levert inn 28 kort til arrangør etter endt sesong. 22 av disse tok gullmerke, 2 tok 
sølvmerke og 3 tok bronsemerke. 

Britt Fossøy og Heidi Schatvet 
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6 Anleggskomité 

6.1 Kart 

6.1.1 Orienteringskart 
Nytt o-kart ‘Vesleås’ planlegges ferdig 2018. Det er søkt om spillemidler til kartet.  

Kartet ”Tovestul” bør revideres for hogst i 2018. Dette er dugnadsjobb for o-laget. 

6.1.2 Turkart 
Revisjon av turkartet Gaustatoppen ble ferdigstilt i 2017.  

Vi har solgt kart for 72836 kr i 2017. Dette inkluderer Tur o-kart. 

I år tapte vi en del kr. på fravær av kart «Gaustoppen» som ble noe forsinket utgitt. 

Ca. samme inntekt i 2018 som i 2017 kan forventes. 

Utgifter: 

Det er solgt ca. 600 kart av «Lifjell» i 2017. Det er igjen ca. 600 kart på lager. Det vil si at O-
laget bør ha et nytt opplag klart ved årsskifte 2018 – 2019. 

Kartet eies sammen med Notodden Turlag. All inntekt av salg har gått til O-laget. O-laget har 
forpliktet seg til å revidere og trykke nytt opplag når det er behov.   

Samme avtale gjelder for turkart «Blefjell». 

 Hugo Christensen 

 

6.2 Materiell 

6.2.1 Status materialforvalter 
2017 har også vært et godt år med høy aktivitet og mye bruk av klubbens utstyr. Det har ikke 
vært arrangert noen store aktiviteter som har medført behov for nye innkjøp dette året. Klubben 
sitter nå på et fornuftig materiell lager som dekker de fleste behov som klubben har. 

6.2.2 EKT utstyr 
Hvert år blir noen EKT enheter borte. Stort sett handler dette om at arrangører glemmer å ta 
disse inn.  Dette får vi som regel bekreftet sesongen etter da vi finner de igjen i skogen.  
Vi må også beregne at ekt enhetene til treningsløp må byttes ut etter hvert da de har begrenset 
levetid. 

6.2.3 Annet 
Det er ikke meldt inn andre behov fra klubbens brukere når det gjelder materiell. 
Kopiering/utskrift av kart på klubbens kopimaskin ser ut til å fungere bra. Dette er en lønnsom 
og velfungerende ordning som jeg oppfatter at klubbens medlemmer er fornøyd med. 
 
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. I 2017-sesongen har hytta blitt 
brukt til kveldsmat i etterkant av klubbtreninger på mandager. Hytta er også et viktig 
utgangspunkt for nattcup som samler et stort antall løpere på mørke høstkvelder. Omfanget av 
egen bruk av hytta har ikke blitt registrert, men er betydelig. 

6.3.1 Drift 
Klubbhytta drives ved hjelp av dugnad. Den økte utleien har medført mye arbeid knyttet til 
kontakt med leietakere.  Arve og Arnulf har stått for drift av uteområdet rundt hytta med bl.a. 
klipping av gras etc. 

6.3.2 Vedlikehold 
Det pågår et stadig driftsvedlikehold av hytta, men det må nå påregnes et større vedlikehold i 
2018 med nytt tak og tilhørende arbeid som ble utsatt i 2017. Det vil også være annet 
vedlikehold som må utbedres i tiden fremover. Det er søkt midler for utbedring. 

6.3.3 Utbygging 
Utbyggingsplaner er foreløpig lagt på is og vedlikehold vil bli prioritert. 
 
Arve Paulsen 
 

6.3.4 Utleie 

6.3.4.1 Utleie hybelleilighet 
Hybelleiligheten har vært utleid i hele 2017. Som en følge av noen 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 74 dager i løpet av 2017 (74 i 2016). 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 2017-sesongen. Inntektene og utgifter har i stor 
grad vært i henhold til budsjettet. Inntekter knyttet til utleie av hytta har også i 2017 vært 
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.31.12.2017 en kontantbeholdning på kr. 630.000,-. 

 

7.2 Sponsorer, samarbeidspartnere 
HjartdalBanken er fortsatt hovedsponsor for NOL. Det er primært rekrutteringsarbeidet som 
blir støttet av banken. Avtalen ble fornyet i 2016 for 3 år (2016, 2017 og 2018). Banken støtter 
spesielt opp Tinfosløpet. De har også gitt støtte til gjennomføring av Skolesprinten og 
Tinnemyra Rundt. 

I forbindelse med Tinfosløpet støtter disse oss slik: 

• Telen – Annonser 
• Tinfos – Sponsorpremier, stiller arena til disposisjon 
• Notodden Energi – Sponsorpremier 
• Hjartdalbanken – Sponsorpremier, materiell 
• Notodden Bluesfestival – Bluespass som uttrekkspremier 

HSN (Høgskolen i Sør-øst Norge) avdeling Notodden bruker kartene våre i 
undervisningssammenheng, og faktureres for dette.  

Sport 1 og Jakt og Fjellsport bidro med premier til Tinfosløpet. 

Vi har samarbeidet med Notodden Turlag ved utgivelse Blefjell og Lifjell kartene.  

7.3 Dugnader 
Vareopptelling på COOP Extra - Toppen ble gjennomført mandag 1. januar 2017.  

Under Bluesfestivalen ble klubbhytta også i 2017 leid ut til en bluesklubb fra Oslo. Servering 
av frokost til overnattingsgjester ble organisert som dugnad. 

For øvrig er det også i 2017 lagt ned utallige timer dugnad knyttet til drift av hytta, 
rekrutteringsarbeid, planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer, turorientering etc. 

7.4 Tilskudd 
Tilskudd i 2017 har kommet fra: 

• Sponsorer/ samarbeidspartnere 
• LAM-midler (Lokale aktivitetsmidler Norges Idrettsforbund) 
• Norsk Orientering (Tur-O) 
• MOMS kompensasjon (Norges Idrettsforbund) 
• Grasrotandel Norsk Tipping 

Sveinung Rekaa 
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8 Redaksjonskomité 

8.1 NOL-folder 
I forkant av sesongen presenterte vi sesongopplegget i en NOL-folder, som vi delte ut på 
treningsløpene.  

8.2 Hjemmeside 
NOLs nettside funger tilfredsstillende, slik den har gjort i mange år. Aktivitetskalenderen er et 
veldig nyttig tilskudd.  

Men det er tung å håndtere innholdet på nettsiden, og det er få som behersker det. Slik sett er 
den nok moden for en fornying. 

8.3 Facebook-gruppe Notodden o-lag 
Facebook gruppen ’Notodden o-lag’ blir brukt hyppig for uformell informasjon og påminnelser 
mellom medlemmer.  

I tillegg har vi en Facebook-gruppe ‘Styret Notodden o-lag’ som styret bruker til intern 
kommunikasjon. 

8.4 Elektronisk arkiv 
Vi har i mange år hatt våre elektroniske O-kart i ‘NOL kartbank’ i fildelingstjenseten Dropbox. 
Det er en gratis konto med begrenset lagringsplass. Men det holder for kartene. 

Nytt av året er at vi har tatt i bruk en annen fildelingstjensete, Microsoft OneDrive, som et 
elektronisk arkiv for klubben. Her har vi allerede en konto som følger med Microsoft Office 
abonnementet som vi har på arrangements-PC’en. Her kan vi lagre inntil 1 TB.  

Foreløpig er den kun tatt i bruk av styret, for å lagre våre offisielle dokumenter (lover, avtaler, 
etc.), arbeidsfiler for styret, referater etc. Arkiv for alle årene fra 2009 til 2017 ligger her.  

8.5 Annonsering 
Vi har også gjennom hele 2017-sesongen annonsert all lokal aktivitet i Telen, bortsett fra 
nattløpene. Etter avtale med HjartdalBanken som hovedsponsor, blir bankens logo bare lagt inn 
på de annonser som ikke gjelder treningsløp. 

Annonsering av Tinfosløpet og Tinnemyra Rundt, dekkes av sponsorer. 

8.6 VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere) 
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 

 


