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AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Heimdalsvn.17, 3218 Sandefjord 

B 

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  
innen 6. Mars 2000. 

22��..5<5<666(76(7

VANNRETT:   1. Alene  9. Gud  10. Frelser  12. Tønne (omv.)  13. Klistret  15. Knep  
16. Ank  17. Dansk jente  18. Konkurrere  20. Eng. tittel  21. tresort  24. Avtagende  25. 
Gml. Mynt  26. Lengsel  27. Landlig  28. Morene  29. Ungsau  30. Konsonanter  31. Logo    
32. Men  34. Frukt  35. Klar  38. Reim  39. Gud  40. Ostepai  42. Byrå  43. Tettemiddel  44. 
Europeisk  45. Enhet  46. Flyplass  48. Vokaler  50. Adverb  51. Kornene  53. Tar ut laget           
54. Jentenavn 
LODDRETT:   1. Drikk  2. Forkortelse  3. Flørt  4. Redskap  5. Tre  6. Plante  7. Kvinne  
8. Raushet  11. Artikkel  14. Russer  17. Undersøkelse  19. Fugl  22. Land  23. Særlig  27. 
Konsonanter  31. Hvis (omv.)  33. Frø  35. Gnageren  37. Engstelig  41. Angre  43. Pron.  
47. Tilstand  49. Utrop  51. Utrop  52. Forstavelse 

1/00 
Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                         Årgang 10 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

cUVPHOGLQJVXWJDYH�

Årsmøte onsdag 26. Januar 
kl. 19.00 på klubbhytta 

Høringsutkast på 
Handlingsplan 
2000 - 2005 

Se s. 13 - 21 

Påmelding 
Danmarkstur  

Se s. 4 

Årsmeldingen for 1999 
Se s. 5 - 12 
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Til deg som vil  
bli medlem: 

Familier  300,- 

Enkeltmedlem: under 17 år 150,- 

over 17 år 200,- 

Støttemedlemskap 100,- 

Informasjon om navn, fødseldato, adresse og 
medlemstype sendes til Svein Amundsen, 
Heimdalsvn. 17, 3218 Sandefjord 
Tlf. 334 60757 
 

Til de som ikke får tilsendt 
Sjekk KODEN:  
Gi beskjed til Svein Amundsen,  
Heimdalsvn. 17, 3218 Sandefjord eller på tlf. 
334 60757. 

INNHOLD 
Faste 
Lederen har ordet                              s.3 og 4 
Løsning kryssord                               s.26 
Innmeldingsskjema                           s.27 
Kryssord                                            s.28 
Trening 
Trening vinteren 2000                      s.24  
Løp og samlinger 
Innbydelse Danmarkstur                  s.4 
Resultater 
Resultater Ribbeløp                          s.26 
Kart 
Kartplan  2000-2004                         s.22 og 23 
Annet 
Årsmelding 1999                               s.5 - 12 
Handlingsplan 2000-2005                s.13 - 21 
Min største o-tabbe                           s.25 
Forslag til årsmøte                            s.12 

Neste utgave av Sjekk KODEN 
Er spesialnummeret ”TIL DEG FRA 
NOL” og kommer ut i mars. Bidrag til det-
te nummer må derfor leveres innen 1. mars 
til Sjekk KODEN v/Åge-Geir Skatter,
Lisleheradsv.172, 3678 Notodden eller 
epost: skatter@telnett.no 

Telefonnummer 
klubbhytte 
 
350 22402 
 
 
Hybel: 350 22404 

Høringsutkast handlingsplan 2000 - 2005. 
 
Det ligger et utkast til handlingsplan på s. 
13 - 21. 
Dem som måtte ha synspunkter til hand-
lingsplanen, må levere det skriftlig til styret. 

 

INNMELDINGSSKJEMA ! 
 
NAVN:……………........................................……FØDSELSDATO:........................ 
 
NAVN:...................…………….............................FØDSELSDATO:........................ 
                                                   
NAVN:.......................................…………….........FØDSELSDATO:........................ 
 
NAVN:……………………………………………..FØDSELSDATO:…………….… 
 
 
 
GATE/VEI:...............................................................................................…............. 
 
POSTNR.:........................STED:...........................................................................… 
 
E-MAIL:…………………………………………………………………. 
 
MEDLEMSTYPE:..................................................................................................... 
 
 
E - ENKELTMEDLEM KR. 150.- U/17 ÅR OG KR. 200.- O/17 ÅR. 
F - FAMILIEKONTIGENT KR. 300.- 
S - STØTTEMEDLEM KR. 100.- 
 
 
LEVERES/SENDES TIL: 

Notodden O-lag 
              v/ kasserer Svein Amundsen 

Heimdalsvn. 17 
              3218 SANDEFJORD             
 
Eller sendes via e-mail til:  Svein.Amundsen@tm.telia.no          
 
   
mottatt:______________ registrert:_____________ sendt posten:____________ 
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Løsning til Tronds O-krysset 5-99 
 
VANNRETT:  1. Årsfesten, 8. Se, 10. Late, 12. Atenere, 14. Ara, 15. Batikk, 17. Gnu, 18. 
Sto, 20. Ris, 21. Andakt, 23. Hive, 24. Overmann, 26. Atener, 28. Mopp, 29. Ilt, 31. Nar, 32. 
Del, 33. Sky,  34. Troen, 35. Tåkela, 37. Het, 38. Nest, 40. Om, 43. Lyd, 44. Senjas, 46. Lan-
sene, 49. Om, 50. Toga, 51. Dnepr, 52. Nådig, 54. Nal, 55. Eire, 56. Nepe, 57. Is, 59. Li, 60. 
Lynsteg.  
LODDRETT: 1. Ålamoen, 2. Rat, 3. Stebroren, 4. Fe, 5. Sari, 6. Tvekamp, 7. Nna, 8. Slank, 
9. Es, 11. Organisasjon, 13. Naiv, 16. Knappene, 18. Sitat, 19. Tverre, 22. DN, 25. Robåt, 27. 
Edel, 30. Lk, 36. Lent, 37. Hyenen, 39. Tagale, 41. Mani, 42. Osper, 43. LN, 44. Smi, 45. Sa-
lig, 47. Nero, 48. Er, 49. Odel, 53. Gin, 56. Ne, 58. SS 
LØSNINGSORD: HAN HOLDER ORDEN P Å DET MESTE AV NOLS UTSTYR  

De som løste Tronds  
O-krysset 5-99 

Blant de som klarte å løse kryssordet, ble det trekt ut en vinner som får et NOL-krus. De som 
ikke vant trekningen får prøve seg på kryssordet bakerst i sjekk KODEN, og det gjelder selv-
sagt også vinneren. 
 
VINNER: Dag Sørlie  
 
DE ANDRE: Tull Sæter og Egil Halvorsen 
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3 km 
 

1.     Kjersti Eriksen         34.58 
2.     Randi Wold              35.01 
3.     Nicole Ragvin          36.25 
4.     Arne Lande              37.25 
5.     Britt Fossøy              43.50 
6.     Ingvild Fossøy          46.40 
7.     Harald Wold            52.50 
8.     Arnulf Rulnes           56.09 
9.     Sølvi Fossøy            72.24 
Ingebjørg rusla rundt første runde 

 

5 km 
 
1.    Geir Ottar Kvernstuen              39.47 
2.    Steinar Lande                           41.02 
3.    Helge Hagen                            41.29 
4.    Håkon Wold                            43.24 
5.    Petter Løe                                43.27 
6.    Odd Strand                              43.28 
7.    Dag Steinar Ragvin                  44.35 
8.    Hugo Christensen                     45.38 
9.    Helge Fossøy                           46.48 
10.  Anders Fossøy                         47.15 
11.  Harald Kvisli                           48.15 
12.  Åge-Geir Skatter                      57.25 
Brutt: Jon Kvisli 

RESULTATER RIBBELØPET   26.12 1999 
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GODT NYTT ÅR! 
 
I dette nummer av Sjekk Koden kan du bl.a. gjøre deg kjent med årsrapport for 1999 
sesongen, handlingsplan for 2000-2005 og kartplan for 2000-2003. Dette er saker 
som skal behandles i årsmøtet 26.01.00. 
Det er viktig at informasjon kommer ut til medlemmene før årsmøtet slik at alle kan 
møte vel forberedt. 
Årsmøtet blir ofte i de fleste lag og foreninger en samling av styret, valgkomite og 
noen spesielt interesserte.  
Det er først når det oppstår ”kampsaker” at den store medlemsmassen blir engasjert. I 
NOL har deltakelsen på årsmøtene vært jevnt god. Når vi nå skal behandle ny hand-
lingsplan i møte 26.01.00, håper jeg at flest mulig møter opp og deltar i den debatten 
som alltid bør følge slike viktige saker. 
Kartplanen er også et viktig styringsredskap for den videre utvikling av laget. Som 
det framkommer av denne planen, er det i planperioden lagt stor vekt på en digitalise-
ring av de turkartene vi allerede har. Det ligger også inne en sluttføring av skolekarte-
ne i kommunen og en rehabilitering av noen viktige kart for treningsløp som er i ferd 
med å ”gå ut på dato”.  
1999 har vært et nytt år med god økonomi i laget. Årsaken til dette er at vi etter hvert 
har opparbeidet en del gode faste inntektskilder, samt at mange medlemmer deltar på 
ulike inntektsbringende tiltak. Dette er en viktig forutsetning når vi nå skal følge opp 
de intensjoner om økt sportslig satsing i henhold til handlingsplanen. 
Vi har også i 1999 hatt et godt samarbeid med Hjartdal og Gransherad Sparebank. Vi 
håper at banken finner det interessant å videreføre dette samarbeidet  med NOL på 
bakgrunn av den bevisste satsingen på barn og unge som ligger inne i handlingspla-
nen. 
Jeg har ved flere anledninger tidligere gitt ros til alle medlemmene i NOL som gjør 
en enorm innsats. Vi har etter hvert blitt en liten bedrift som krever at mange deltar i 
driften. NOL er ingen liten organisasjon som kan drives av kun en leder og en kasse-
rer. Det er i dag ca. 35 tillitsvalgte i laget på ulike plan. Det som er fantastisk er at 
ting skjer helt uten at leder trenger å engasjere seg. Vi har fått en organisasjon som 
fungerer. Når vi blir mange som deler på oppgavene og når vi kan stole på at oppga-
ver blir utført, er det enklere for hvert enkelt medlem som påtar seg en oppgave. Vi er 
i vårt videre arbeid helt avhengig av at nye krefter trår til slik at vi kan sikre en videre 
positiv utvikling i NOL. 

Neste side…    
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Forestående årsmøte vil på mange måter representere avslutningen på en byggeperio-
de som har vart i 5 år. 
Årsmøtet i 1995 vedtok å forskuttere midler for oppstart av byggearbeidene. Klubb-
hytta står nå helt ferdig. 
Regnskapet for 1999 er det siste som viser investering i hytte. Nå starter en driftsperi-
ode. Takket være gode leieinntekter vil hytta ikke være noen økonomisk belastning 
for NOL. Styret har foreslått at det opprettes et hyttefond på kr.50.000- for dekning 
av eventuelle driftskostnader ved bruk av del av resttilskuddet..   
Styret er av den oppfatning at årsmøtet i 1995 fattet et meget klokt vedtak som vi i 
dag ser resultatet av. 
Vi tror historien vil vise at dette har vært et viktig vendepunkt i lagets 55 årige histo-
rie. 
 
Til slutt, møt opp på årsmøtet og bidra med synspunkter og innspill i en viktig plan-
prosess som vil danne grunnlaget for lagets videre arbeid. 
 
Harald W. 

Avreise fra klubbhytta, Notodden kl.16.30. 
Avreise Color festival fra Oslo kl.19.30 

Hjemreise med Petter Wessel fra Fredrikshavn søndag 19. mars  
kl. 15.30. 
Vi har reservert to daglugarer. 
Vi kommer til Larvik ca. kl.  21.45 

På båtturen nedover bestiller vi felles bord for en bedre middag for de som ønsker. Vi 
har fire-mannslugarer over bil dekk  på nedtur. 

Vi har i år leid to store hytter på Skallerup Klit feriesenter, som ligger i nærheten av 
Hirtshals. Stedet har et stort badeanlegg og mange aktiviteter. 

Danmarkstur  16. - 19. mars 

Pris:      Voksne: 850 kr      Barn: 600 kr 
Dette er ca. beløp. Mat kommer i tillegg.    
 
Påmelding til Arve Paulsen innen 31.01.2000 
Tlf: 35014632       

Min største o-tabbe. 
 
Hva har vært min største o-tabbe? I løpet av 22 sesonger har jeg aldri gått meg så bort at jeg har 
kommet tilbake med bil eller traktor. Jeg kan i grunn ikke huske å ha hatt særlig hjelp fra andre i 
skogen i det hele tatt. Har rota rundt for meg selv, og bommet i svært mange timer/dager til sam-
men. Men totalt på viddene kan jeg ikke huske å ha vært.  
Det var selvfølgelig en nedtur da jeg i 1993 dro til Sandefjord på natt-KM sammen med de 10 år 
yngre fremadstormene juniorene Kari, Mone og Geir Ottar. Hadde trent litt natt-o den høsten og 
syntes det var gøy. Det ble et kvarters rot langs jordkanter og et virrvar av stinett ved Store Ber-
gan, 6.post ble tilfeldig funnet før 5.post, og jeg tok 5.post på tilbakeveien etter 10.post. Det had-
de blitt disk i dag med EKT, men den gang ble det ca. 75 min., 10 minutter bak nest siste mann i 
D21. 
Det var også heller kjedelig da jeg under første dags fjell-løp i Hemsedal 1996 leste kartstrekket 
til 5.post i stedet for 4.post. Det ble 120 grader feil vinkel utover ei slak myrlenn li, forsto fade-
sen ca. 1200 meter unna 4.post. Da hadde jeg vært ute lenge nok, bommet jo litt på 1.post også. 
Jeg løp rett til 5.post og ga blaffen i at det ble disk. Jeg hadde småunger som ventet på samlings-
plass. 
Det dårligste minne har jeg allikevel fra NM-senior i 1989, i Tønsberg. Løp for Harstad OL sam-
men med Marit Johnsen (nordnorges beste dameløper på den tida) og en førsteårs junior som ble 
sett på som bedre enn meg. Jeg løp jo bare i 21B den tida, før AK-klassene ble innført. Var hjem-
om i Telemark på besøk før løpa, og kjørte alene til Tønsberg lørdag formiddag for å delta i et 
publikumsløp. Kjørte nedover Lågendalen og tenkte å ta en av småvegene over til E18, hadde 
ikke tatt meg tid til å lese vegboka, for det måtte da være skiltet. Første ved Kvelde, nær Sande-
fjord skjønte jeg at jeg hadde nok kjørt forbi, det ble en aldri så liten omveg. Oppover E18 til 
Tønsberg, tok av på hovedinnfartsåren til Tønsberg by og begynte å se etter merking. Fant ingen. 
Kjørte rundt i Tønsberg i over en time, var utover mot Tjøme og flere ganger ut igjen til E18. 
Ingen o-post var å se. Da jeg til slutt fant fram til skole, idrettsplass og o-løp ca 1km ovenfor 
sentrum, var jeg alt for sen til å kunne starte, og heller ikke i humør til å få ny starttid. 
Overnattingen foregikk på hardt underlag i gymsal, en ikke alt for stor fornøyelse. Kl. 7 om mor-
genen stod jeg opp som første mann og rydda i sakene mine. Etter en stund viste det seg at klok-
ka var skrudd tilbake den natten, og folk syntes det var flott å kunne sove en time ekstra! 
Så av gårde til samlingsplass som var helt oppe i Lågendalen, rett nedenfor Hvittingfoss. Kartet 
het ”Hem – Vassås” Flere av jentene fra Harstad og Nordreisa valgte å kjøre med meg i stedet for 
bussen. I stedet for å kjøre ned igjen til sentrum, kjørte jeg nordvestover, for det måtte jo gå en 
vei ut til E18 i den retningen. Vi ble kjørende lenge og vel på smale veger ute på bondelandet før 
vi fant E18. Samlingsplass fant vi greit og det var mange gamle kjente å snakke med. Anders 
kom også for å se på. Marit Johnsen starta først, og gjorde et løp litt under forventet. Så var det 
Eva’s tur, hennes første o-løp i sør-Norge. Det viste seg å bli tøft for henne i all kvist og kvast. 
Jeg varmet opp sammen med alle andre, forventet et løp rundt timen. Etter hvert forsvant flere og 
flere av mine konkurrenter, hvor ble det av Eva? Til slutt var vi bare 3 stykker igjen i oppvar-
mingsfeltet; Kell Vestin for POL, Hans Eidnes fra Harstad som løp for Trollelg, og meg. Dvs 
ingen flere damelag. Dette var ikke gøy lenger, og oppvarmingen var i grunn avsluttet. Etter ca 2 
timers andre-etappe slapp jeg ut i skogen på 5 km-tur! Ingen resultater og tider er skrevet på kar-
tet mitt, listene var vel tatt ned da jeg kom inn. Hvordan det gikk i løypa? Joda jeg hadde løpt i 
sør-Norge før, ca 60 minutter på et heller uinspirert løp. Det var helst utefor løypa det skar seg. 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

25 



Trening i vinter 
Det blir trening hver torsdag kl. 19.00 - 21.00. ( Styrketrening) 
På 2 torsdager  10. Februar og 17. Februar blir det aerobic. 
Det blir bading i tinfoshallen onsdag 26. Januar og onsdag 9. Februar kl. 20.00. 
På 3 tirsdager fremover blir det bandy på skøytebanen på sport 18. Januar, 25. Janu-
ar og 1. Februar kl. 20.30. 
Det blir satt opp en fullstendig treningsplan om hva som skal skje videre på tirsda-
ger. 
På lørdager kl. 10.00 er det uorganisert trening, langturer for dem som er interessert. 

ORIENTERING 
 
 

Vi kan orientere deg til rette  
FOND’s løype, 

både nasjonalt og internasjonalt, 
helt uten kompass.  

 
 

Terrengets utfordringer gjennomgåes 
hva gjelder risiko og avkastning på 

startplass i Storgata 30, 
hos din samarbeidspartner.  

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 
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Kretsmesterskap 
Normaldistanse: Ingeborg Berg Skogen fikk gull i D13-14, Magne Hamre fikk gull i H 70 og 
Randi Wold fikk bronse i D17-18 og Øystein Røysland Sørlie fikk bronse i H 13-14.  
Stafett: Vi stilte 2 lag i KM stafett klasse H35-. 1. laget fikk sølv og 2. laget fikk 4. plass. 
            1. laget: Harald Kvisli, Anders Fossøy og Hugo Christensen. 
            2. laget: Åge-Geir Skatter, Jon Kvisli og Harald Wold. 

Sportslig aktivitet 
Det var en liten nedgang i antall starter i 1999 i forhold til 1998 sesongen. Totalt antall starter i 
1999 var 272 mot 314 året før. Det var 10 løpere som hadde flere enn 10 starter, og Randi 
Wold og Øystein Røysland Sørlie hadde flest med 27 starter hver. 
Det var i år også mange bra resultater: I midnattsolgaloppen vant Elinor Eliassen sammenlagt 
og Randi Wold og Ingeborg Berg Skogen fikk 2. plass sammenlagt. 
I hovedløpet for yngre fikk Ingeborg Berg Skogen en fin 7. plass og Øystein Røysland Sørlie 
fikk en 32. plass. 
I junior NM fikk Randi Wold en 23. plass på normaldistanse og 30. plass på kortdistansen. 
NM i nattorientering fikk Randi Wold en 13. plass. 
Stafetter: I år har vi fått stilt lag til 15 stafetten og KM stafett, vi hadde 1 lag til 15 stafetten og 
2 lag til Km stafett. I 15 stafetten blei det 29. plass av 42 deltagende lag, i KM stafett H35- fikk 
vi 2. og 4. plass av 9 lag fra Telemark. 
Jørgen Schultz vandrepokal for høyeste poengsum under sørlandsgaloppen gikk i år til Hugo 
Christensen. 

Klubbmestre 
Kortdistanse på Nordagutu: Harald Kvisli og Randi Wold 
Normaldistanse på Reshjem: Anders Fossøy og Heidi Schatvedt 
Langdistanse på Høgås: Geir Ottar Kvernstuen og Heidi Schatvedt 
Sammenlagt kort og normal: Anders Fossøy og Randi Wold 

ÅRSMELDING 1999 
 
Styret har hatt følgende sammensetning denne sesongen: 
 
Leder                                  Harald Wold 
Nestleder                            Einar Steinmoen 
Sekretær                             Torgeir Aas 
Kasserer                             Svein Amundsen 
Rekrutteringsansvarlig        Arve Paulsen 
Sportslig leder                     Åge-Geir Skatter 
Styremedlem                       Ingebjørg Bakko 
Varamedlemmer                 Harald Kvisli og Trond Eriksen 
Styret behandlet 82 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte etter forrige årsmøte og 
ble avsluttet januar 2000. 
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Trening/samlinger 1999 
Fram til påske var det trening to ganger i uken på Tinnesmoen skole og Tveiten 
skole. Det var styrketrening på torsdager og intervall på tirsdager. Anders hadde 
ansvaret for styrketreningen, mens på intervalltreningen var det ingen som had-
de ansvar. 
Etter påske var det O-teknisk trening på torsdager. Randi og Ann Helen hadde lagd en perm 
med forslag og opplegg til O-tekniske treningen. Det blei satt opp en liste med ansvarlige for 
hver trening, og dem kunne da bruke permen eller finne på andre opplegg. Fremmøte var litt 
vekslende. 
På høsten var treningen lagt opp med styrketrening på Tinnesmoen på torsdager og nattløp på 
onsdager. 
Nattløpa var som i fjor, arrangeringen gikk på rundgang. Det stilte også en del løpere fra 
Kongsberg og det var bra. Deltagerantallet var bra med helt opp til 18 stykker. 
Vintersamlingen til Rauland er det et eget referat fra under. 
Danmarksturen 18. – 21. mars var det mange som reiste på, i alt 17 stykker. Det var mange bra 
resultater. Randi Wold og Synnøve Skogen hadde en første plass, Inger Heidi Bjerkli hadde 2 
andreplasser og Sølvi Fossøy hadde en 2. plass. Flere andre hadde også mange bra plassering-
er. 
 

SKISAMLING I RAULAND - 99 
Helga 29.-31. januar var det igjen klart for skisamling i Rauland som har blitt en tradisjon i 
NOL de siste årene. Vi hadde leid tre hytter (noen finere enn andre) som lå veldig fint og sent-
ralt plassert. Her var det bare å spenne på seg skia, og gå rett ut i løypene. 
Da vi kom opp på fredagskvelden, var det noen som så muligheten til å ta en liten kvelds- ski-
tur med hodelykt, mens de andre pakket ut. 
Lørdagen gikk med til en lang og fin skitur i løypene i Rauland. Været var ikke av det helt sto-
re- lettskyet og vind, men det setter ikke stopper for staute orienteringsløpere som er vant til 
det meste. Det er da ekstra deilig å komme inn på Vieli, sitte varmt og godt og spise matpakken 
sin etterpå. 
På kvelden var det klart for sosiale aktiviteter. Vi møttes i bunn av alpintbakkene, og Arve had-
de lagt opp til en stafett og andre aktiviteter som vakte konkurranseinstinktet hos både store og 
små. Aking stod også på planen. En lang presenning ble båret opp bakken flere ganger, og de 
som satt på, fikk seg en morsom og fartsfylt, men også snøfylt tur ned igjen.  
Senere fortsatte det sosiale samværet inne på den største av hyttene. Vi hadde masse god mat, 
og satt og pratet og koste oss.  
På søndag reiste noen i alpinbakken mens andre prioriterte en liten skitur, selv om føret var 
blitt litt problematisk. 
En vellykket helg for både store og små! 
 
Randi. 

OVERSIKT  NOLs  ORIENTERINGSKART: 
 
#  -  KART SOM VURDERES SOM EGNET FOR TRENINGSLØP I 2000. 
¤  -  KART SOM KAN BENYTTES TIL NYBEGYNNERLØYPER. 
§  -  KART SOM KUN ER EGNET TIL ”LANGDISTANSE”. 
 
01   -      -  #  -  AALAMOEN                                       1:10000                2.5M                     1987 
02   -                 AKKERHAUGEN                               1:5000                  5 M                       1997 
03   -      -  #  -  ASKMYRA                                          1:10000                5 M                       1997 
04   -      -  ¤  - DAMSTUGO                                         1:3000                  5 M                       1997 
05   -      -  §  -  DÅRSTUL                                            1:10000                5 M                       1983 
06   -      -  #  -  FLÅMYR                                              1:10000                5 M                       1986 
07   -      -      -  GRANSHERAD SKOLE                    1:10000                5 M                       1992 
08   -      -  #  -  GROTBEKK                                         1:5000                  5 M                       1997 
09   -      -      -  HEDDAL UNGDOMSSKOLE           1:7500                  5 M                       1994 
10   -      -      -  HØGÅS                                                 1:15000                5 M                       1991 
11   -      -  §  -  HØLLAÅSEN                                      1:15000                5 M                       1976 
12   -      -      -  HJARTDAL SKOLE                           1: 7500                 5 M                       1999 
13   -      -  ¤  -  HYNNEMOEN                                    1:5000                  5 M                       1997 
14   -      -  #  -  JERPETJØNN                                      1:10000                5 M                       1987 
15   -      -  §  -  LANGEDOK                                        1:15000                5 M                       1985 
16   -      -      -  MJAUGETJØNN                                 1:15000                5 M                       1986 
17   -      -  #  -  NORDAGUTU                                     1:10000                5 M                       1991 
18   -      -  #  -  NORDAGUTU                                     1:5000                  5 M                       1997 
19   -      -      -  NORDBYGDA SKOLE                      1:7500                  5 M                       1994 
20   -      -  §  -  NYBUÅSEN                                         1:15000                5 M                       1980 
21   -      -  #  -  NYBUÅSEN                                         1:10000                5 M                       1997 
22   -      -      -  RAMSÅS                                              1:10000                5 M                       1990 
23   -      -  #  -  RESHJEM                                             1:10000                5 M                       1999 
24   -      -  ¤  -  SAULAND SKOLE                             1:7500                  5 M                       1999 
25   -      -  ¤  -  SVEVET                                               1:5000                  5 M                       1999 
26   -      -  ¤  -  SÆTRE                                                 1:3000                  5 M                       1997 
27   -      -  #  -  TINNEMYRA                                      1:10000                5 M                       1997 
28   -      -  §  -  TINNESÅSEN                                      1:15000                5 M                       1978 
29   -      -  #  -  TOVESTUL                                          1:12500                5 M                       1994 
30   -      -      -  TUDDAL SKOLE                               1:7500                  5 M                       1999 
31   -      -  #  -  VASSEND                                            1:10000                5 M                       1985 
32   -      -  #  -  VESLE NYBUÅSEN                           1:10000                5 M                       1997 
33   -      -      -  VIKÅSEN                                              1:15000                5 M                       1981 
34   -      -      -  YLI SKOLE                                          1:10000                5 M                       1994 
 
 
OVERSIKT ØVRIGE KART  . 
101  -     NOTODDEN ØST                                          1:25.000               10 M                     1988 
102  -     HISTORISKE KART                                                                                                 1991 
103  -     NOTODDEN VEST – LIFJELL                    1:30.000               10 M                     1993 
104  -     TUDDAL – GAUSTADTOPPEN                 1:30.000               10 M                     1995 
105  -     LIFJELL SYD                                                 1:30.000               10 M                     1998 
106  -     NOTODDEN BYKART                                 1:10.000               10 M                     1999 
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KARTPLAN FOR  2000 -  2004 : 
2000  - 
          -  REHABILITERING OG UTVIDELSE AV TINNEMYRA : 
               SPILLEMIDLER TILDELT 1998 
               HELE OMRÅDET      ca. 12.5 km                - 1:15.000. 
              SÆTREÅSEN              ca.   6.0 km               - 1:10.000. 
               DAMTJØNNÅSEN     ca.   5.0 km               - 1:10.000 , UTSNITT 1:5000. 
               LITJØNNÅSEN           ca.   5.0 km               - 1:10.000 , UTSNITT 1:5000. 
 
          -  NÆRKART NOTODDEN 
              SPILLEMIDLER TILDELT 1999. 
              EIKESKARD              ca.   3.0 km                - 1:10.000. 
              HØGÅS SKOLE         ca.   1.5 km                - 1:  5.000. 
              HØGÅS SKOLEGÅRD      A4                      - 1:  2.500. 
              RYGI  SKOLE            ca.   1.5 km                - 1:  7.500. 
              RYGI SKOLEGÅRD          A4                      - 1:  2.500. 
              TVEITEN SKOLE      ca.   1.3 km                - 1:  4.000. 
              TVEITEN SKOLEGÅRD   A4                      - 1:  2.000. 
 
          -  TURKART BLEFJELL  1:30.000  400 km 
             SPILLEMIDLER TILDELT 1999. 
2001  - 
          -  NÆRKART NOTODDEN 
             SPILLEMIDLER TILDELT 1999. 
             TINNESMOEN           ca.   2.0 km                 -  1: 7.500. 
             TINNESMOEN SKOLE   A4                         -  1: 2.000. 
             FLÅMYR                    ca.  3.0 km                  -  1: 7.500. 
             LISLEHERAD SKOLE     A4                        -  1: 2.000. 
             DÅRSTUL                   ca.  1.0 km                 -  1: 5.000. 
 
         -  TURKART TUDDAL – GAUSTADTOPPEN    REHAB.  1:30.000.  300 km 
             SPILLEMIDLER SØKT 2000. 
2002  -  
          -  TOVESTUL REHABILITERING  1: 10.000 , UTSITT 1:5000. 
             SPILLEMIDLER SØKES 2001. 
 
          -  TURKART NOTODDEN VEST – LIFJELL  REHAB.  1:30.000.  400 km. 
             SPILLEMIDLER SØKES 2001. 
2003  - 
           - MEHEIA – HØYMYRVANN NORD – NYTT KART   
             AREAL ca. 5km   1:10.000 , UTSNITT 1:5.000. 
             SPILLEMIDLER SØKES I 2002. 
2004 -   
         -  TURKART NOTODDEN ØST MED HEDDALSÅSEN.  1:25.000.   300 km 
            TIPPEMIDLER SØKES 2003. 

 
         -  REHABILITERING AV AALAMOEN  1:10.000 , UTSNITT 1:5.000. 

TIPPEMIDLER SØKES I 2003. 
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Sprint-cup 
Resultater fra dei 3 sprintcupløpa i mai/juni 1999 
1. løp på Hørte vant Eivind Lande fra Lifjell OL H17- og Nicole Ragvin fra Lifjell OL D17-. 
2. løp på Reshjem vant Steinar Lande fra Lifjell OL H17-, Nicole Ragvin fra Lifjell OL D17- 
og Thomas Aasland fra NOL H-17. 
3. løp på Hjuksebø vant Eivind Lande fra Lifjell OL H17-. 
Sammenlagtsvinnere ble Eivind Lande fra Lifjell OL i klasse H17- og Nicole Ragvin fra Lifjell 
OL i klasse D17-. 

30 ÅR MED TURORIENTERING. 
1999 har vært en jubileumssesong for turorienteringen i NOL. 
Allerede før 1970 var det lagt opp  noen turorienteringsopplegg i regi av NOL, men først i 
1970 ble det organisert som egen aktivitet med registrering av årlige deltakere. 
Dette har vært et trimopplegg som helt fra starten fikk en trofast deltakerskare på Notodden.  
Rolf Sæter var en pioner i arbeidet med turorienteringa, og bidro til at mange kom seg opp av 
godstolen og ut i skogen på jakt etter postflagg og tenger. Også på kretsplan var Rolf en ruven-
de person i dette arbeidet. 
Harald Storvik overtok dette viktige arbeidet da Rolf så altfor tidlig gikk bort. 
Med stor entusiasme har Harald fulgt opp det arbeidet som allerede var nedlagt på dette feltet. 
Sammen med Elinor og Olav Schia ble postdetaljer plukket ut og tenger og flagg plassert ut på 
60 poster hvert år, til glede for både store og små ”skattejegere”. 
Det siste året har Elinor overtatt høvdingrollen i dette arbeidet. Sammen med Olav Schia og 
Magne Hamre  har de utgjort  tur o-komiteen, og med god hjelp av Kjell  har jubileumssesong-
en gått inn i historien som en av de beste. 
Det at Elinor nå truer med å trekke seg fra lederjobben i tur o-komiteen, må være en tankevek-
ker for valgkomiteen. Jeg håper Hugo klarer å overtale Elinor til å fortsette minst et år til. 
Årsavslutning for turorienteringen ble holdt på klubbhytta onsdag 27.oktober, sikkert ledet av 
Elinor. 
Det var bra frammøte og høy stemning. Det var spesielt to spreke jenter som var midtpunktet 
denne kvelden. 
Ågot Moen og Frida Johnsen har gjennom alle 30 sesongene ”plukket” til sammen 1800 tur-o 
poster spredt over nær sagt hele kommunen. Resultatet er at vi i laget har landets sprekeste 
radarpar i turorienteringssammenheng. 
84 år og med fortsatt spenstig gange har disse to jentene vist oss andre hvordan vi skal holde 
oss i form. 
Jubileumsgaven som ble trukket ut blant alle som hadde sendt inn kort etter årets sesong, ble 
vunnet av  I. Hegna. Denne gaven var en skikkelig tursekk kjøpt på  G-Sport Tuven. 
Vi bør nok legge opp til en tilsvarende motivering for innlevering av klippekort neste år også. 
 
Til slutt kan det opplyses at det i år ble solgt 121 konvolutter. Et økt salg av klippekort har 
medført at deltakerantallet kom godt over 200. Dette bekrefter vår følelse av at stadig flere bar-
nefamilier benytter dette tilbudet. 
 
Turorienteringskomiteen. 
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Årsmelding 1999 for Rekrutteringskomiteen 
 
Vi har også dette året hatt brukbar aktivitet i rekrutteringskomiteen, selv om ikke alle våre akti-
viteter ble like vellykket. Vi har fulgt opp mange av de aktivitetene som vi har hatt foregående 
år. Klubben har registrert 20 nye medlemmer denne sesongen. 
 
Sesongen startet med nybegynnerkurs  i april 
Rekrutteringskomiteen bestemte seg for å prøve en ny vri på nybegynnerkurset i år. Vi ville 
gjerne gi et tilbud til alle aldersgrupper (barn, ungdom og voksne), og alle skulle gå på kurs 
samme kveld. Siden vi har så fin klubbhytte, kunne vi dele dem i to. Barna på ei gruppe og 
ungdom / voksne på ei gruppe. Kurset skulle gå over tre kvelder, og øktene skulle ikke være 
for lange.  
 
Første kvelden kom det 12 voksne og 14 unger, men dessverre ingen ungdommer. Arve tok seg 
av ungene sammen med Torill, Ingeborg og Britt i 2. etg. i klubbhytta. Arnulf hjalp Ingebjørg 
med de voksne i 1. etg. Tre kurskvelder ble avholdt med litt varierende deltagelse. Noen kom 
til og noen falt fra. Kurset hadde hver gang ei økt ute og siste gangen kom deltakerne tilbake til 
klubbhytta til vaffellukt. Ingvild hadde vært der og stekt vafler, kokt kaffe og blandet saft. Ko-
selig!!!! 
Vi ga deltakerne tilbud om videre oppfølging ved å møte opp på treningsløp og /eller hjelp til å 
komme i gang med turorientering. Planen var å gi et oppfølgingstilbud på høsten, men av ulike 
årsaker fikk vi ikke det til. 
 
Vi har sett noen få voksne på treningsløp og en del av ungene, men det viser seg at det er ikke 
lett å få kursdeltakere til å møte på treningsløp. Hvor mange som har startet opp med turorien-
tering har vi ikke oversikt over. 
Vi føler at det bør være et tilbud om kurs, men det er ikke lett å rekruttere nye medlemmer på 
denne måten. Det var synd at vi ikke fikk et oppfølgingskurs på høsten, da vi kanskje kunne 
fått en del tilbakemeldinger fra deltakerne. 
Ellers kan vi si at klubbhytta fungerer bra til slike aktiviteter. Det er lettvint for kursledere og 
trivelig for kursdeltakere. 

Aktivitetsdag: 
Vi har i år gjennomført en aktivitetsdag for tre skoler på Tinnemyra med veldig gode resultater. 
På forhånd har vi laget ferdige opplegg med instruksjoner som lærere og elever har gjennom-
ført selv. Tilbudet har bestått av; fotoorientering, natursti, stjerneorientering og to lette o-
løyper. 
Grillene har stått til skolenes disposisjon. Høgås, Sætre og Tinnesmoen har vært med på dette 
opplegget, og de har gitt uttrykk for at de ønsker et slik opplegg neste år også. 
Som rekrutteringsansvarlig syntes jeg det er godt å se hytta vår og området rundt brukt på den-
ne måten. Dette er et tilbud som bør videreutvikles. 

                                            SIDE 9. 
 

KLUBBHYTTA. 
 
DRIFT AV HYTTA                                -  Et hyttestyre bestående av min. 3 per-

soner    
                                                                    skal ha ansvar for drift og vedlikehold 

av klubbhytta. 
                                                                    Hyttestyret velges av årsmøtet. 
                                                                    Dette styret har det økonomiske an-

svaret for drift av hytta i henhold til 
vedtatt budsjett. 
Det må sikres leieinntekter som mini-
mum dekker alle driftsutgifter og ved-
likehold. 
Lagets egne aktiviteter må prioriteres 
i forhold til utleie. 
Utleie av boenheter i 2.etasje må prio-
riteres i forhold til annen utleie. 
Det må ikke skje utleie som kommer i 
konflikt med lagets grunnverdier. 

 
VEDLIKEHOLD                                    -  Vedlikehold av hytta bør i størst mulig 

grad skje i form av planlagte dugna-
der. 
Materialkostnader for vedlikeholds- 
oppgaver skal dekkes av driftsover-
skudd. 

 
ØKONOMI                                             -  Drift og vedlikehold av hytta skal fø-

res i eget regnskap. 
Overskudd av driften skal føres inn 
på et hyttefond. Dette fondet skal ikke 
overstige   
kr. 50.000-   
Når fondet overstiger dette beløpet, 
skal overskuddet tilføres drift av 
klubben. 
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                                           SIDE 8. 
 
 

KONKURRANSETILBUD. 
 
 
LOKALE ARRANGEMENTER            -  Det legges opp til ukentlige trenings-    

løp i perioden fra påske og fram til 
elgjakta. Ved valg av terreng tas det 
hensyn i forhold til VDG. 
Når treningsløpene slutter på høsten   
legges det opp til enkle nattløp. 
Det arrangeres klubbmesterskap i     
sprint-, normal- og langdistanse. 
I tillegg arrangeres klubbløp/nærløp 
som Sprintcup, Ribbeløpet etc. 

 
 
REKRUTTLØP                                      -  Det bør arrangeres løp hvor det  

spesielt legges opp tilbud for  
rekrutter.  

 
 
TERMINFESTEDE LØP                       -  NOL bør hvert år arrangere min. ett  

terminfestet kretsløp el.l. 
Vi arrangerer også de krets-  
mesterskap som blir pålagt av kretsen 

 
 
STØRRE LØP                                         -  Det legges opp til at NOL i løpet av     

                                           planperioden arrangerer et stort løp. 
 
 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

20  9 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

Minitur- orientering har hatt følgende oppsett og deltagelse: 
 
Vi har i år lagt ut minitur- orientering til de skolene som ønsket seg et slikt opplegg på grunn-
lag av  et spørreskjema. Men det er skuffende at bare tre av fem skoler ikke ser ut til å ha brukt 
opplegget. Tilbudet har bestått av 15 lette poster rundt skolene. 
På Sætre og Lisleherad skole er det gledelig å se at tilbudet benyttes flittig. 
Det trekkes ut fem vinnere som hver får en ståltermos av god kvalitet. 

Det rapporteres om noe svinn av poster og tenger. Dette er noe vi må regne med. 
Vi har nå hatt dette opplegget noen år. Det er på tide å evaluere nytte- effekten  av opplegget. 
Kanskje bør en tenke noe nytt, eller bruke mer ressurser i skolen til å få gjennomført slike opp-
legg fra o-lagets side. 

1.mai – 19. juni Høgås Ingen tilbakemelding 

 Lisleherad Alle i 5. – 7. klasse har vært med. 
De er fornøyd med tilbudet 

 Nordbygda Ingen tilbakemelding 

17. aug. – fram til elgjakta Tveiten Ingen tilbakemelding 

 Sætre 49 stykker har vært med på opplegget 

Skolekonkurransen 
Påmeldingen til konkurransen var i år en del mindre enn foregående år. Vi har i år hatt konkur-
ransen på høsten, ca. fjorten dager etter skolestart. Dette av to grunner. Skolene har alltid kla-
get på at tilbudet til elevene er for stort i mai. Mai er den måneden vi i o-laget har det travlest 
også, og det ville være fint å spre aktiviteten noe. 
I år møtte det opp cirka 25 første og andre gangen og nærmere 40 tredje gangen. Det var under 
halvparten av det som var påmeldt. 
Selv om skolene to ganger på våren var informert om at tilbudet ble på høsten og at perioden 
fra skolestart til påmelding er kort (en uke), klarer de ikke å organisere påmeldingen. 
Samtidig har jeg eller noen fra rekrutteringskomiteen vært rundt på skolene rett før påmel-
dingsfristen for å få med flere. Dette gjorde vi ikke i år. 
Vi avsluttet siste gangen med grilling og utdeling av t-skjorter og lagde en sosial ramme for de 
som var der. Sætre barneskole var klart best i år og vant vandrepokalen til odel og eie. Beste 
klasse ble 7. klasse på Sætre barneskole. 
Det bør nok vurderes om konkurransen skal gå på våren neste sesong. 

Neste side…    

Årets leir var tenkt på Askemyra, men ble avlyst på grunn av for liten deltagelse. 
Vi ønsket i år og prøve noe annet enn Dårstul, da kart og selve hytta har falert veldig der. 
Derfor hadde vi fått låne Askemyra av Kvisli. Det var trist vi ikke fikk prøve en leir på dette 
flotte stedet.  
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Rapport fra ski-o kontakten 1999. 
Notodden o-lag hadde 2 deltager i ski-o NM individuelt kortdistanse og et stafettlag i NM sta-
fett. 
I kortdistansen lørdag 6 februar ble Helge Fossøy nr. 48 og Anders Fossøy nr. 64. Det var 80 
deltagere som startet.  
På stafetten søndag 7. februar ble Notodden o-lag nr. 14  av 21 startende lag. En takk til Håkon 
Wold som gikk siste etappen med de uplasserte fra kortdistansen og sikret at vi ble beste lag fra 
Telemark med god margin. 
  
Det ble arrangert treningsløp i ski-o på Reshjem i 15/ 3 med 3 forskjellige løyper. De fleste tok 
flere løyper. 
Det startet ca. 25 personer på dette arrangementet. 
 
                                                                                                                       26.11.99 
                                                                                                                       Anders  

Referat fra kvinnekontakten 1999. 
Det har ikke vært avholdt noen møter angående spesielt kvinnerettet arbeid i år. Det har heller 
ikke vært avholdt spesielle aktiviteter for bare kvinner som kvinnekontakten har hatt medan-
svar for. Jeg har registrert at det i år ikke har vært noen gutter på rekrutt-treningen. Kanskje må 
vi ha en herre-kontakt på banen for å øke rekrutteringen blant gutter. 

ÅRSRAPPORT FRA MATERIALFORVALTER 1999 
Det er i år også noe svinn av utstyr,da spesielt postflagg og tenger. En god del postflagg har 
blitt kastet da de var i en veldig dårlig forfatning. Det har også blitt borte 1 EKT-post. En start-
enhet har sluttet å virke. 
Klubben har i år gått til anskaffelse av noe nytt EKT utstyr, 30 nye postenheter. Disse er mon-
tert på de gamle bukkene da de ”gamle” postenhetene er påmontert snor og blir brukt spesielt  
til treningsløp. Av hodelykter er det kjøpt inn et nytt sett, og et batteri er fornyet. Vi har nå seks 
komplette sett. 
Kart;Beholdningene av de forskjellige kart er stort sett bra bortsett fra Høgås1 : 10000 (180 
stk) og turkartene Tuddal/Gaustatoppen(433 stk) og Lifjell (329 stk). 
   
Egil Halvorsen 
Materialforvalter 

Enkelte skoler syntes det er vanskelig å undervise i orientering. Selv om de har et ferdig opp-
legg syntes mange det er vanskelig å gjennomføre. Derfor sendte vi ut i år et spørreskjema  til 
alle skolene i regionen  hvor de kunne krysse av for ulike tilbud de ønsket fra oss. Det å få til 
en bedre kommunikasjon med skolene tror jeg vil være en stor utfordring i fremtiden. Når en i 
tillegg tenker på ”Trygg i naturen prosjektet” som klubben satser stort på, har skolene mange 
nye muligheter. 
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                          SIDE 7. 
A N L E G G. 

 
GENERELT                                                -  Kartproduksjonen må tilpasses eget  

forbruk og salg. 
Prosjektene bør i størst mulig grad gå i 
økonomisk balanse. 

 
KONKURRANSEKART                            -  Utarbeide / revidere konkurransekart       
                                                                            knyttet opp mot større arrangementer. 

Målsetting om å ha 3 gode konkurran-
sekart     
til enhver tid. 

 
TRENINGSKART                                      -  Opprettholde et nødvendig antall o-      
                                                                            kart for  
                                                                            bruk til treningsløp. 
                                                                            Kartene kan fortrinnsvis være på 
                                                                            max 3km  
                                                                       -   nærmiljøanlegg. 
                                                                            Ved valg av terreng for disse kartene 
                                                                            må det spesielt tas hensyn til mulighet 
                                                                            for gode nybegynnerløyper. 
 
SKOLEKART                                             -  I forbindelse med alle skolene bør det   
                                                                            være et instruksjonskart i målestokk    
                                                                            1:5000 og et skolegårdskart i måle        
                                                                            stokk 1:2500. 
 
TURKART / BYKART                               -  Videreføre arbeid med digitalisering     

                av alle turkartene. 
                                                                            Opprettholde en høy standard på tur    

                kart og bykart slik at vi kan beholde     
                det etablerte markedet for disse karte   -
                ne. 

                                                                          Holde et høyt nivå på temainforma
                                                                          sjon.                                                  
SIKRE O-KART ANDEL AV                   - Fortsette arbeidet med rullerende kart- 
OFFENTLIGE MIDLER                              plan. 

Sørge for at alle kartprosjekter inngår i 
komuneplanen. 
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                                           SIDE 6. 
 
 

MARKEDSFØRING OG ØKONOMI. 
 
 
BEDRE MEDIADEKNING                    -  Arbeide for at o-idretten får bedre 
FOR O-IDRETTEN.                                   mediadekning. 
                                                                     Markedsføre o-idretten i lokalpressen 
 
 
INFORMASJON TIL                             -  Utgi ”TIL DEG FRA NOL” før  
MEDLEMMENE                                       sesongstart med informasjon om  
                                                                     sesongopplegget. 
                                                                     I tillegg utgi 4 nummer av ”SJEKK 
                                                                     KODEN” i løpet av året. 
                                                                     Informasjonstavle på treningsløp,  

lærerhøgskolen  og på klubbhytta. 
                                                                      
 
ØKONOMI OG BUDSJETT                  -  Arbeide aktivt for å opprettholde, og  

skaffe nye samarbeidspartnere til   å 
finansiere satsingen på de yngere lø-
perene i laget. 

                                                                     Satse på å opprettholde og  
videreutvikle Tinfosløpet, Bluesparke-
ringen og turkartproduksjon som vik-
tige inntektskilder. 

                                                                     Årsbudsjett settes opp i balanse.          
                                                                     Ut over nødvendig kapital for sikring  

av likviditeten i laget skal    
overskuddet avsettes til konkrete    
formål. 

                                                                     Opprettholde eget kartfond. 
                                                                     Klubbhytta skilles ut fra lagets drift 
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Økonomi: 
Også i siste år er det styret som har hatt ansvart for og skaffe NOL sårt tiltrengte midler da det ser 
ut til å være vanskelig og skaffe en økonomi komite. Men selv uten denne komiteen har klubben 
en relativt grei økonomi. 
Det som ikke ble så bra som forventet i 1999 var årets Blues parkering. her fikk vi inn noe mind-
re enn styret hadde håpet på, men med to konkurrenter skal vi vel egentlig være fornøyde. Tinfos 
løpet ble heller ikke så bra som i 1998. Her var det en nedgang på inntektene på ca. 1500,-. 
Klubb hytta utgjør nå en ikke ubetydelig verdi for klubben. Forsikringsverdien er nå på ca. 1 800 
000,- . Utover dette har vi en del utstyr, inventar og kart som også utgjør en ikke ubetydelig ver-
di. Verdien her er ca. 550 000,-. 
 
Regnskap for 1999 og budsjett for 2000 legges frem på årsmøtet. 

RAPPORT FRA KARTLEDER TIL ÅRSMØTET 26.01.00 : 
Notodden O-lag er inne i en svært aktiv periode når det gjelder produksjon og utgivelse av ulike 
kart. 
I 1999 har vi ferdigstilt følgende kartprosjekter: 

-  NÆRKART HJARTDAL KOMMUNE INNEHOLDER FØLGENDE KART : 
-  TUDDAL SKOLE                            ca. 2.3 km                      1:7.500. 
-  HJARTDAL SKOLE                        ca. 2.9 km                      1:7.500. 
-  SAULAND SKOLE                          ca. 2.9 km                      1:7.500. 
 
-  RESHJEM  KONKURRANSEKART  ca. 9.5 km                 1: 10.000. 
   SVEVET  REKRUTTKART                    A4                          1:  5.000. 
 
-  BYKART MED BYNÆRE FRILUFTSOMRÅDER.            1:10.000 
   Samarbeidsprosjekt med Anders Fossøy. 
 

I tillegg er det i 1999 trykt opp nye opplag av Grotbekk og Sætreåsen. 
 

Det er utarbeidet en kartplan for perioden 2000 til 2004 som blir behandlet som egen sak i årsmø-
tet. 
Det vidses også til handlingsplanens kapittel som omfatter anlegg/kart. 

 
Rehabilitering og utvidelse av orienteringskartet Tinnemyra, blir fullført i 2000. Det samme gjel-
der nærkart ved Høgås -, Rygi - og Tveiten skoler og turkart over Blefjell.   
For alle disse kartprosjektene er det utført betydlig arbeid i 1999. 
Det er kun søkt om spillemidler til rehabilitering av turkart Tuddal – Gaustadtoppen for 2000. 

 
I alle kartprosjektene er det lagt opp til minst mulig bruk av midler fra kartfondet til finansiering. 
Kartfondet bør primært benyttes for forskuttering av spillemidler. 

 
Harald W. 
Kartleder. 
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
Her er 4 forslag som styret har behandlet, som vil komme opp på årsmøtet. 
 
1. Medlemskontigenten. 
           Styret foreslår at medlemskontigenten forblir uendret for år 2000. 
           Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-. 
           Støttemedlemmer kr. 100,-. 
 
2.        Opprettelse av hyttefond. 
           Årlig overskudd av driften av klubbhytta  overføres til hyttefond. Fondet skal 
           dekke nødvendige investeringer og større vedlikeholdsarbeider på hytta. Dette 
           fondet skal ikke overstige kr. 50.000,-. Når fondet overstiger dette beløpet, 
           skal overskuddet tilføres driften av klubben. 
 
3.        Fordeling av forventet overskudd på driften av klubbhytta i 2000. 
          På grunn av at tilskuddsmidler for hytta utbetales etterskuddsvis, vil slutt
           utbetalingen av kr. 215.000,- skje i 2000. Dette gir et forventet overskudd i 
           2000 på kr 223.000,-. Dette utgjør i stor grad midler som de siste årene er 
           tatt fra driften av klubben til å dekke byggekostnader for å fullføre hytta. 
           Det vil derfor nå være riktig å tilbake føre hovedsummen til driftskontoen. 
           Styret foreslår at kr. 50.000,- av overskuddet benyttes til å opprettholde 
           hyttefondet. Resterende kr. 173.000,- tilbakeføres lagets driftskonto. Ved 
           denne overføringen er de midler som tidligere er lånt av driftskontoen nå 
           tilbakeført. 
 
4. Kartplan for perioden 2000 - 2004.  
            Se side 22 og 23. 

Framlegges på årsmøte: 
• regnskap for 1999 og budsjett for 2000. 
• Materialoversikt. 

Husk årsmøte onsdag 26. Januar 
kl. 19.00 på klubbhytta 
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SIDE  5.   
 
TRENING.  

 
KVALITETEN P Å TRENINGS-            -  Treningsløpene må fortsatt være 
LØPENE M Å VIDEREFØRES                lagets viktigste lokale arrangement. 
OG UTVIKLES.                                         Dette arrangementet bør være fast  

 hver uke.  
 Det er viktig at dette tilbudet stadig  

                                                                    videreutvikles. 
                                                                    Det legges opp til å opprettholde et  

rimelig høy standard på disse arrang-
ementene. 

 
 
KLUBBTRENINGER                            -  Det er viktig å opprettholde et godt      

 treningstilbud for alle junior- og   
 seniorløpere. Tilbudet bør være    
 variert og legges opp etter et nivå som     
 til enhver tid er tilpasset løperene. 

 
 
OPPNÅ ET HØYT NIV Å PÅ                 -   Sørge for at trenere med nødvendig  
YNGSTE TRENINGSGRUPPE.                bakgrunn blir engasjert  for å følge   
                                                                    opp prioritert treningsgruppe fra 13-  
                                                                    16 år.                                                        

Det bør satses på et opplegg hvor alle 
utøvere blir gitt et tilpasset opplegg 
uansett ferdighetsnivå. 
Trivsel  skal være en viktig faktor i   
arbeidet med denne aldersgruppa.       

 
TRENINGSSAMLINGER                     -  Det legges opp til ”miljøsamlinger”  

I NOLs regi for å opprettholde det    
viktige samholdet i laget. 
Disse samlingene bør gi et tilbud til 
alle medlemmene. 
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                                                                 SIDE  4. 
 

REKRUTTERING 
 
SIKRE TILGANG P Å NYE                   -  Gjennomføre nybegynnerkurs.  
MEDLEMMER I LAGET.                         Opplegget bør være rettet spesielt  
                                                                     mot familier og ha et differensiert til- 
                                                                     bud. 

Markedsføre o-sporten som en spen-
nende idrett  som har tilbud til alle på 
et tilpasset nivå. 
Motivere alle som deltar på våre loka-
le arrangementer til å tegne medlems-
skap. 

 
 
UTVIKLE SAMARBEIDET                  -  Videreutvikle arbeidet rettet mot  
MED GRUNNSKOLEN.                             Skolene gjennom opplegget ”Trygg i   
                                                                     naturen”. 
                                                                     Gjennomføre kurs for lærere. 
                                                                     Gjennomføre tilpassede  o-aktiviteter 
                                                                     i  samarbeid med skolene. 

Tilrettelegge opplegg for skolene med 
utgangspunkt fra klubbhytta. 

 
 
BEDRE LØPSTILBUDET FOR             -  Praktisere strenge krav til legging og  
REKRUTTER.                                            kontroll av nybegynnerløyper. 

Sikre et variert aktivitetstilbud for 
rekruttene. 

 
 
SKAPE TILHØRIGHET OG                 -  Sørge for et godt sosialt fellesskap      
IDRETTSGLEDE BLANT DE                    blant rekruttene gjennom deltakelse  
YNGSTE UTØVERENE.                           bl.a. på  egne- og kretssamlinger. 

Gi et variert tilbud som skaper enga-
sjement og motivasjon for videre sat-
sing på o-idretten. 
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HØRINGSUTKAST TIL 
HANDLINGSPLAN  FOR  PERIODEN      

                   
                         2000   -   2005 

 
 

INNHOLD : 

 
Side  2  -  Hovedmål for perioden fram til 2005. 
 
Side  3  -  Organisasjonsplan. 
 
Side  4  -  Rekruttering. 
 
Side  5  -  Trening. 
 
Side  6  -  Markedsføring og økonomi. 
 
Side  7  -  Anlegg. 
 
Side  8  -  Konkurransetilbud. 
 
Side  9  -  Drift av klubbhytta 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG.                            SIDE 2. 
HOVEDM ÅL FOR PERIODEN 2000 – 2005. 
 
FØLGENDE HOVEDM ÅL ER SATT FOR DENNE PERIODEN : 
-   Etablere en treningsgruppe for løpere mellom 13 og 16 år. 
    I løpet av perioden skal denne gruppa bestå av min. 15 motiverte løpere. 
 
-   Etablere seg som det laget i Telemark som stiller med flest løpere i  
    Hovedløpet  for 14 –16 åringer. 
 
-   Tredoble antall starter i terminfestede løp /  år i forhold til nivået i 1999. 
     
-   Videreutvikle turorienteringstilbudet og stabilisere deltakerantallet på   
     min. 250. 
 
- Videreføre treningsløpet som et viktig lokalt arrangement, og øke   
     gjennomsnittlig deltakerantall til 100. 
 
 
ØVRIGE M ÅL FOR PERIODEN : 
 
-   Øke medlemstallet fra 150 til 200. 
 
-   Videreutvikle skolekonkurransen som lagets viktigste kontakt med     
     skolene og stabilisere deltakerantallet på 150 motiverte deltakere. 
 
-  Opprettholde en god økonomisk handlingsfrihet for å sikre prioriterte  
    arbeidsområder. 
 
-   Opprettholde utgivelse av 5 årlige nummer av klubbavisa. 
 
-   Sikre gode nærmiljøanlegg ved alle skoler i kommunene Notodden,   
    Hjartdal og Sauherad. 
  
-   Til enhver tid ha min. 3 gode konkurransekart. 
 
-   Videreutvikle våre turkart og bykart som en viktig inntektskilde. 
 
-   Arrangere et stort løp i perioden i tillegg til årlig kretsløp. 
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SIDE 3. ANLEGGSKONTAKT 

LEDER 

VDG-KONTAKT 

NESTLEDER 
 
- HYTTEKOMITE 

KASSERER 
 
- REGNSKAP 
 
- BUDSJETT 
 
- MEDLEMSOVER 
 
- ØKONOMIKOMI 

SEKRETÆR 
 
- SEKRETÆRARB 
 
- PROTOKOLL 
-       STYREMØTE 
-       ÅRSMØTE 
 
- INFOTAVLER 
 
- REDAKSJON 

TRENINGSAN 
 
- PLAN TRENING 
-  ORGANISERING 
-  GJENNOMFØRI 
 
- TRENINGSSAM-
   LINGER 
 
- PLAN  TRE-
   NINGS  LØP 
   SAMMEN MED 
   REKRUTTAN-
   SVARLIG 

REKRUTTAN 
 
- PLAN REK.KURS 
 
- SKOLEKONKUR- 
  RANSER OG 
  TILTAK MOT 
  SKOLEN. 
 
- REKRUTTE-
  RINGSTILTAK 

STYREMEDL. 

HYTTEKOMITE ØKONOMIKOM REDAKSJON TRENINGSKOM REKRUTTKOMI TUR-O-KOMITE 

HYTTEKOMITE 
 
3 PERSONER I 
TILLEGG TIL 
NESTLEDER. 
ANSVAR: 
- UTLEIE 
- ALT INNKJØP 
 
VAKTMESTERT. 
 
3 PERSONER 
ANSVAR: 
- DRIFT 
- VEDLIKEHOLD 

ØKONOMIKOM 
 
2 PERSONER I 
TILLEGG TIL 
KASSERER. 
ANSVAR: 
- KONTAKT MED 
SAMARBEIDS-
PARTNERE. 
- INNHENTE 
ANNONSER TIL 
SJEKK KODEN, 
TIL DEG FRA NOL 
KARTPROSJEKT 
- ORGANISERE 
TINFOSLØPET OG 
BLUESPARKE-
RINGEN SAMMEN 
MED STYRET 

REDAKSJON FOR 
TIL DEG FRA NOL 
OG SJEKK KODEN 
 
2 PERSONER I 
TILLEGG TIL 
SEKRETÆR 
 
ANSVAR: 
UTGI CA. 5 NUM-
MER PR. ÅR. 

TRENINGSKOM 
 
3 PERSONER I 
TILLEGG TIL 
TRENINGSAN-
SVARLIG. 
 
ANSVAR: 
KOMITEENS 
ANSVAR FRAM-
KOMMER AV 
KAP. I HAND-
LINGSPLANEN 

REKRUTTE-
RINGSKOMITE. 
 
4 PERSONER I 
TILLEGG TIL 
REKRUTTERINGS-
ANSVARLIG. 
 
ANSVAR: 
KOMITEENS 
ANSVAR FRAM-
KOMMER KAP. I 
HANDLINGSPLA-
NEN. 

TUR O-KOMITE 
 
3 PERSONER 
HVOR EN VELGES 
TIL LEDER. 
 
ANSVAR: 
PLANLEGGE OG 
GJENNOMFØRE 
ÅRLIG TUR O-
OPPLEGG. 

FESTKOMITE MATERIALFORV.  SKI O-KONTAKT UNGDOMSKONT. KVINNEKONTAKT 

2 PERSONER 
ANSVAR: 
ORGANISERE 
- ÅRSFEST 
- SALG TRE        

NINGSLØP 
- ÅRSAVSLUT-

NING 
- ÅRSMØTET 
- MEDLEMSMØ-

TER 


