
1 2 3 
�� 

4 5 6 
�� 

7 8 9  

10       11   �� 
12    13   14    

��        15   

��
16 17 18  19      20    

21   22      23  24  
25    26      27     

28   29     30     31  

��
    33 

   34   36  36   
37      38   39  40    
41     42   43  44  45   

46    47  48    49 50    
51    52 53          
54   55          56 

��
57       58   59     
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Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  
innen 30. August 2000. 
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VANNRETT:   1. Stup  4. Prep.  10. Er tran  11. Del av korn  12. Elv  13. Ære  15. Nabo-
er  16. Sportsutstyr  19. Synges i felten  21. Sammenkomst for underjordiske  23. G. Navn..  
25. Bokser  26. Regner  27. Insekt  28. Bibeldel  29. Spøk  30. Pyntet kvinne  31. Mester-
skap  34. Utrop  35. Svensk by  37. Smykke  40. Asiat  41. Fugl  42. Målmann  45. Kon-
junk. (omv.)  46. Fuglen  48. Kortspill  49. Plogen  51. Lur  52. Herre  54. Vesentlig  57. 
Fakta  58. Tone  59. Gnager 
LODDRETT:   1. Uforklarlig observ.  2. Ister  3. Verselinjer  4. Underjordiske TV-
figurer  5. Landets  6. Arbeidsomt  7. Kjør  8. Plagg (omv.)  9. Fjellsidas  14. Endelse  16. 
Hunger  17. Som 11 vannrett  18. Strev  20. Kommune  22. Fugler  24. Plante  29. ©Gavenª  
30. Bygning  32. Seidlene  33. Velstående  34. Spioner  36. Erobring  37. Satser  38. Pron. 
(omv.)  39. Est  43. Underlag  44. Sv. Revyartist  47. Gud  50. Snåle  53. Tøyse (omv.)  58. 
Spansk art.  59. Gnager 

O-karusellen 2000 se side 7 

3/00 
Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                         Årgang 10 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

Referat fra Danmarkstur. 
Se side 10. 

Påmelding til O-troll leir. 
Se side 6. 

Resultater sprintcupen 
Se side 9. 

Foto: Torgeir Aas 
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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 
Hvordan betale inn penger               s.14           
Løperutstyr                                        s.17 
Løsning kryssord                               s.18 
Innmeldingsskjema                           s.19 
Kryssord                                            s.20 
Trening 
Sprintcup                                           s.9 
Løp og samlinger 
Innbydelse Sørlandsgaloppen          s.8 
Danmark 2000                                  s.10 og 11 
Minne om følgende                          s.13 
Resultater 
Sprintcup                                           s.9 
Resultater Danmark                          s.11 
Rekrutterin g 
O-troll leir                                         s.6 
O-karusellen                                      s.7 
Tilbud skolene                                  s.7 
Kart 
Rapport turkart Blefjell                    s.4 
Hytte 
Uteområder hytte                               s.16 
Utleie hytte                                        s.16 
Annet 
Ingebjørg 50 år                                  s.5 
Selvbetjeningssalget                         s.12 
Bluesparkering                                  s.12 
NOL og motorsport                          s.14 
Dugnad Rimi                                     s.15 
Turorientering                                   s.15 
 

Neste utgave av Sjekk KODEN 
Kommer 1. september. Stoff til denne må 
leveres  innen 16. august til Sjekk KO-
DEN v/Åge-Geir Skatter,
Lisleheradsv.172, 3678 Notodden eller 
epost: skatter@telnett.no 

Telefonnummer 
klubbhytte 
350 22402 
 
E-post: notod@online.no 
http://home.sol.no/~notol/ 
Hybel: 350 22404 

Utgivelsesplan Sjekk KODEN 
 
”Sjekk Koden 4”      01.09.00 
”Sjekk Koden 5”      01.12.00 
 

 

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 2-00 
 
VANNRETT:  7. Ioner, 8. Eil, 9. On, 10. Kruse, 11. Avsi, 13. Etisk, 14. It, 16. Geir, 18. Tar-
tarer, 20. Shaket, 23. Avsatt, 24. Tagal, 25. Ttesu, 26. UN, 27. Orer, 28. Kitte, 29. Være,  31. 
Ert, 32. Tneåg, 34. Hespetre, 36. Irrer, 38. Lorelei,  39. Pi, 41. Teso, 42. Av, 43. Ernæres,  46. 
Rer,  47. Geit,  50. Egrett,  51. Ru,  52. Edrue,  54. Evielk 
LODDRETT: 1. Eikeskar, 2. Lort, 3. Inuitt, 4. Nessa,  5. Orekratt, 6. Hi, 9. Osi, 12. Vert, 15. 
Trau, 17. Aston, 19. Tvette, 21. Agerer, 22. El, 25. Titting, 26. Ur, 28. Kreere, 30. Ægrer, 31. 
Eple, 33. Ei, 35. SE, 37. Eser, 38. Lager, 39. Petit, 40. Iste, 44. Ærer, 45. Reve, 48. IRA, 49. 
Tun, 53. Es, 55. LF, 56. Ko 
LØSNINGSORD: ELINOR ELIASSEN  OG 
HAR HOVED ANSVARET FOR TURORIENTERING I LAGET V ÅRT 

De som løste Tronds  
O-krysset 2-00 

Det var 3 (4) som klarte å få alt riktig, 3 andre hadde en eller et par småfeil. 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 selvsagt også 
vinneren. 
 
VINNER: Astrid Wøllestad 
 
DE ANDRE: Dag Sørlie, Kjersti og Pål. 

Det blir i disse dager utarbeidet 
en ny hjemmeside for Notodden 
OL. Den er i dag helt i startfa-
sen. 
Den blir utarbeidet av Tore 
Steinmoen og Åge-Geir Skatter. 
Tips og kommentarer ønskes. 
Se siden på: 
http://home.sol.no/~notol/ 
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Etter en avlyst sesongstart for treningsløp hvor 50 cm nysnø satt en effektiv stopper for enhver 
form for aktivitet uten truger, har sommeren virkelig satt inn for fullt. Ryktene forteller at Tor-
ger ble observert på Sætreåsen onsdag 5. april iført århundres største feilinvestering, løpetru-
ger. Styret har for øvrig ikke mottatt noen skriftlig klage på avlysningen 5. april. 
Etter påske har det vært en enorm deltakelse på våre onsdagsarrangementer. Oppslutningen har 
vært større enn selv de største optimister kunne ha forestilt seg. Dette har blitt en stor utford-
ring ikke bare for rekrutteringskomiteen, men også for alle oss andre i NOL. Vi har alle et an-
svar for at dette opplegget skal lykkes. Det er mange nye barn og voksene som trenger å bli 
inkludert i laget. Dette er en oppgave for oss alle. Det er først når de nye føler tilhørighet, at vi 
kan forvente å beholde dem i laget. 
Riktig resursbruk vil i framtiden bli en mer aktuell problemstilling. Denne våren har gitt meg 
en erkjennelse av at vi ikke kan makte å gjennomføre alle former for tiltak vi gjerne ønsker. I 
det videre arbeid med handlingsplanen må vi ta dette punktet alvorlig opp til diskusjon. Selv 
om vi ganske sikkert er det laget på Notodden som nedlegger flest dugnadstimer i forhold til 
medlemstallet i løpet av ett år, er det begrensninger i hva vi kan pålegge medlemmene uten å 
påføre dem ”slitasjeskader”. Det går en grense for hva hver enkelt kan pålegges av dugnadsar-
beid i løpet av ett år. Det er derfor viktig at hver enkelt gir tilbakemelding i denne sammenhe-
nen. 
Vi ønsker ikke en løsning hvor medlemmer i NOL velger å trekke seg ut av laget for å unngå 
uønsket dugnad. 
Meld fra til meg når du føler at pålagte oppgaver ikke står i forhold til eget ønske om engasje-
ment. Dette er en ærlig sak som vi som organisasjon må være åpne og lydhøre for. 
Det er viktig at vi som medlemmer i NOL føler at den gleden vi har ved deltakelse i lagets akti-
viteter blir større enn den ”belastning” som ligger i pålagte oppgaver. Her er vi alle forskjellige 
og det er derfor viktig at vi har full respekt for hverandres holdninger. 
Det skal ikke være en belastning å være medlem i NOL. 
 
Som et ledd i arbeidet med å få flest mulig med ut på løp, har styret vedtatt å fjerne begrepet 
”Sommerløp”. Det vil si at vi også dekker startkontigent for Sørlandsgalopp, Nordvestgalopp  
og andre galopper på lik linje med ordinære o-løp.   
Styret oppfordrer alle til å delta ute på løp både før- under- og etter ferien. 
 
 
                                                                                    
 
 
 

Neste side…    
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Vi har nå bygd om hyblene på klubbhytta slik at leieboere og vår bruk av klubbrommet og la-
ger i 2. etasje i større grad vil bli skilt. Fra 1.juli vil det flytte inn et ungt studentpar som forhå-
pentligvis vil bli her i 3 år. Vi må  da igjen ta mer hensyn ved utleie av peisestua til arrange-
menter som varer ut over natta. Utleie av hybelleiligheten vil nødvendigvis legge en brems på 
noe utleie. 
Videre vil jeg igjen rette en stor takk til de mange tillitsvalgte i NOL som legger ned en enorm 
innsats for at driften av laget skal fungere. Alt virker så enkelt når mange gjør en god jobb på 
hvert sitt felt. Jeg er virkelig imponert over det engasjement og entusiasme som vises i alle 
ledd. 
Til slutt vil jeg spesielt ønske alle nye deltakere i årets rekrutteringsopplegg velkommen til 
våre arrangementer, og håper at vi kan få vist en inkluderende holdning som gir dere glede av å 
bruke deler av fritiden sammen med oss! 
 
Harald W. 

Permen med løpsinnbydelser finnes på samlingsplass på treningsløpa. 
Bruk den og meld dere på til løp. 
Påmelding til: Åge-Geir Skatter, Tlf. 35013744, mob. 90641756 
                         e-post: skatter@telnett.no 
 

Oppi Gråfjell på Telemarksida av Flesebekkfjellet ligg Brørsteinan. Sagnet seier at dei er ei 
minning om to gutungar, brør, som ein gong gjekk frå Gunnulvsbua for å hente brisk for mor 
si. Men dei fekk vilska og tok til å trette om retningen heim til Gunnulvsbua att, og så vart dei 
til stein, begge to. Han som står nærast setra hadde rett, for han har behalde hovudet på krop-
pen, medan den andre har mista det på bakken. Folk var litt redde for å gå mellom steinane, for 
ein vart ør og svimmel i hovudet av det. Ein annan variant av sagnet seier at det var delet dei 
tretta om, dei to brørne.  

Brørsteinan  

Blefjell kartet 
Det nye kartet over Blefjell blir sendt til trykkeri i disse dager. Har tatt med en av historiene  
om Brørsteinan som står på baksida av kartet. 
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            Trenger du nytt utstyr? 
                                                            Pga. prisoppgang fra leverandør har prisene steget noe. 

     
          OVERTREKKSDRESSER 
 

             UFORET:     JAKKE     KR 480,- 
                                      BUKSE    KR 350,- 
                 FORET:       JAKKE     KR 740,- 
                                     BUKSE     KR 500,- 
 
 
 

     LØPSANTREKK 
 

     BLUSE,LANG ARM   KR 240,- 
     BLUSE,KORT ARM   KR 220,- 
 

     BUKSE.LANG            KR 220,- 
     BUKSE,KNEKORT    KR 185,- 
 
       Det finnes fortsatt noen o-legger igjen fra Trimtex og Vj som koster  
mellom 170,- og 250,- kroner 

 Hvordan skaffe seg nytt utstyr? 
        Jeg vil ha med et lite utvalg av ovennevnte tøy på  treningsløp. 
Pga. mange varianter og størrelser får jeg ikke med meg alt, så ring gjerne så tar jeg med 
aktuelle størrelser:  
 
Egil Halvorsen 
Tlf. 35010882-95944199 

       BILLIG! 
  2 stk T-Skjorter 
        kr 50,- 
                  KUN FÅ IGJEN 

RESTESALG 
Da vi har to varianter av uforede overtrekksdresser, selger vi de gamle til reduserte priser. 
Forskjellen på ny og gml.type er:     
 -ny type jakke har refleks                                     
 -ny type bukse har refleks  
 -ny type bukse har lang glidelås i beina/gml.kort   
 -ny type bukse har lommer 
 

Jakkene er i str:XS,S og XXL                  KR 400,- 
Buksene er i str:XL,S,L,XL og XXL       KR 200,- 
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UTLEIE AV KLUBBHYTTA  
 
                                           Ikke medlemmer                Medlemmer 
Fredag - søndag:                             kr. 1700,-                   kr. 1000,- 
Fredag - lørdag:                              kr. 850,-                     kr. 400,- 
Lørdag - søndag:                            kr. 850,-                     kr. 400,- 
Søndag til torsdag pr. dag:              kr. 450,-                     kr. 200,- 
Tilrettelegging dagen før: kr. 100,- 
Vask: kr. 250,- 
Hytta må være ryddet til kl. 12.00 neste dag. 
I tillegg kommer kr. 25,- pr. madrass pr. natt. 
1 ukes avbestillingsfrist, full pris hvis ikke overholdes. 
 

 
Alle henvendelser angående utleie: 

Arnulf Rulnes 
Bjørn Evjesgt. 21A 

3681 Notodden 
Tlf: 350 13172 

UTEOMR ÅDET VED HYTTA. 
Etter de signaler som til nå har framkommet om årets tildeling av spillemidler, tyder det på at 
nær sagt alle søkere til nærmiljøanlegg vil få tildelinger. Dette kan resultere i at Notodden Hel-
sesportslag får midler til å utvikle et aktivitetsområde på myrområdet vest for klubbhytta. 
Området skal dreneres og kultiveres og utgjøre et aktivitetsområde med mulighet for volley-
ball, boccia, badmington etc. for alle innbyggere i kommunen. Det skal opparbeides turvei opp 
til vannet vest for dammen, hvor det skal etableres en brygge for bading og fiske. Alt skal til-
passes for rullestolbrukere. 
Styret i NOL har forpliktet laget til å delta i utvikling av området. Dette vil gjøre området i 
sørenden av Tinnemyra til et allsidig aktivitetsområde for et bredt spekter av brukere. 
Det er derfor nå viktig at området rundt klubbhytta ikke blir betraktet som et privat område for 
NOL. Dette er et område som hele kommunens befolkning skal kunne benytte til aktiviteter på 
land samt bading. Det har derfor vært viktig at søknad om utvikling av området har blitt frem-
met av Helsesportslaget. Dette vil gi en ”avprivatisering” av området. 
Denne utviklingen av området rundt hytta vil klart være et positivt tiltak i forhold til vår egen 
bruk og aktivitet. 
Vi gleder oss derfor til å starte opp dette arbeidet i samarbeid med Notodden Helsesportslag. 
 
Harald W. 
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Ingebjørg - 50-åring i vinden 
 
NOL’s ”Fjelldronning” opprinnelig fra Ustaoset feiret sine 50 år den 17.april. SjekkKoden tok 
en tur til den aktive friluftsjenta i Tinnebyen. 
Ingebjørg har bodd mesteparten av sitt liv på Notodden og føler seg derfor som Telemarking, 
men turene går ofte til hytta på fjellet ved Ustaoset. Hytta har definitivt ikke Røkke dimensjo-
ner over seg, noe som gjør avkoblingen i fjellheimen maksimal fra en hektisk skolehverdag. 
Friluftsinteressen ble vekket i barnårene når hun som kjentmann tok med seg gjester i fjellet. 
 
Ingebjørg meldte seg inn i NOL for 17 år siden når Kari viste interesse for orienteringssporten. 
På den måten ble det raskt tillitsverv i klubben, først som kvinnekontakt og senere som nestle-
der og styremedlem. Notodden o-lag gjorde faktisk oppsikt i Sørlandsgaloppen på den tiden 
når det stilte 5 jenter til start i D-35 N. Denne deltakelsen var et resultat av satsing på kvinne-
kurs. Siden har Sørlandsgaloppen blitt en tradisjon og er sommerens desiderte høydepunkt. I år 
blir det spesielt hyggelig for da skal Tord være med bestemor til Sørlandet. 
 
Det er to ting som vekker gode følelser hos Ingebjørg – det er o-sko –da får hun lyst til å løpe i 
skogen, og det andre er synet av ryggsekken – da får hun lyst til å gå en lang fjelltur. Høstens 

ekspedisjon går ganske enkelt til 
Galdhøypiggen. Et reisemål 
som dopingskomiteen i NOL 
må vurdere med tanke på over-
dreven høydetrening. Det kan 
vel bli snakk om en karantene 
når treningsløpa starter til høs-
ten. 
 
Til søndag står NOL arbeid un-
der Tinfos-løpet på blokka, men 
der ser hun også fram til å 
springe barneløypa med Tord. 
 
Alle i NOL gratulerer deg med 
jubileet – og ønsker deg god tur. 
Ingebjørg i vinden 
 
 

Torgeir 
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Deltakere:                    Deg mellom 9 og 13 år som vil lære litt mer orientering og ha det gøy sammen med 
andre O-rekrutter. Kanskje finner du noen nye venner som du kan møte igjen seine-
re. 

 
Dato:                            17. - 18. juni 2000. 
 
Sted:                             Neslandsvatn, Kroken skole, rett ved Neslandsvatn stasjon, merket fra riksveg 38 

Heldøla.  
 
Reise:                           Det går tog fra Nordagutu kl. 8.52 lørdag morgen, ankomst Nestlandsvatn kl. 9.42.  

Retur søndag fra Nestlandsvatn kl.15.42, ankomst Nordagutu kl. 16.33, med tog 
videre til Notodden kl. 16.56, ankomst Notodden kl. 17.18. 

Oppmøte:                     Lørdag 17. juni ca kl 10.30 
 
Program:                      Lørdag:         .              Treningsløp 
                                                           .              Lunsj 
                                                           .              Lek / ballspill 
                                                           .              Uformell o-stafett 
                                                           .              Pølser og brus 
 
                                     Søndag:         .              Frokost 
                                                           .              Rydding / avreise 
                                                           .              Deltakelse i Drangedals o-løp på Neslandsvatn 
                                                           .              Vi reiser hjem. 
 
Påmelding til Britt Fossøy innen 11.juni. tlf. 35 01 24 32. 
Britt kommer til å reise som første reiseleder, hvis det blir flere enn 8 deltagere må det være med en voksen 
til. Hvis noen har spesielt ønske om å ha med seg mamma eller pappa, er det helt greit. 
Deltagerkontingenten dekkes av NOL for klubbens medlemmer. 
Alle som skal delta i Drangedal o-lag’s o-løp må være medlem av NOL. 
 
Ta med:                        -        Sovepose og liggeunderlag. 

- Håndkle og toalettsaker. 
- Treningstøy / o-tøy for flere økter, husk du kan bli våt på beina. 
- Kompass, EKT-brikke for de som har det. 
- Kortspill, andre spill, ball eller annet. 
Husk: Godt humør!    Pakk i sekk! 
 

Vel møtt ! Håper vi kan dra en hel gjeng i fra NOL! 

 

Telemark Orienteringskrets innbyr til  

Dugnad Rimi 
 
Klubben har fått en ny dugnadsjobb i år. 
Tre ganger i året skal vi ha vareopptelling 
på Rimi. Den første er allerede unnagjort. !
4 av oss stilte opp en søndags ettermiddag 
og telte kjøtt, sjokolade og diverse i lange 
baner. De neste er 3. september og 1. nyt-
tårsdag. 
For denne jobben får vi 20 000 kroner. Til 
å være dugnadsjobb syntes jeg dette er 
gode penger. 
Jeg håper at folk er enige i dette. Kan du 
tenke deg å være med på en av disse kvel-
dene, så si ifra til Arve. 
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TURORIENTERING 2000. 
Årets turorientering har fått en god start. Salg av mange klippekort i tillegg til konvolutter, ty-
der på at det er svært mange familier som har startet opp med turorientering i år. Dette er for 
oss en gledelig observasjon som bygger under den tendensen som går på at barnefamilier har 
blitt flinkere til å komme ut i naturen.. 
Frida og Ågot har også i år startet opp med turorientering for 31.gang. Dette er imponerende. 
Elinor, Magne og Olav med god hjelp av Kjell, har plukket ut mange fine traseer og postdetal-
jer som gjør årets turorientering til en virkelig naturopplevelse. Sætreåsen og Tovestul 
(Fjelltjønn) har gitt mulighet for mange fine turer. Når vi nå kan fortsette med Reshjem og 
Mjaugetjønn, vil de positive opplevelsene kunne bli stadig flere.    
Jeg utfordrer derfor alle lesere av Sjekk Koden som ikke allerede er i gang med årets turorien-
tering, om å skaffe seg kart og klippekort ved å ta kontakt med Elinor på treningsløp eller stik-
ke innom en av byens sportsforretninger som selger turorienteringsopplegget. Vi kan garantere 
mange fine turer på jakt etter poster. 
For å motivere flest mulig til å sende inn registreringskortet etter endt sesong, har vi også i år 
valgt å trekke ut en tursekk på årsavslutningen 25.oktober blant mottatte kort. Du deltar på den-
ne trekningen 
uavhengig av hvor mange poster du har besøkt. 
Et annet tilbud i år er en fotokonkurranse basert på motiver som har tilknytning til turoriente-
ringen.  
Deltakere på årsavslutningen 25.oktober vil være fagjurie. Premie og mye ære tilfaller vinne-
ren.  
Vi ber derfor flest mulig ta med fotoapparatet med på tur og delta i denne konkurransen. 
Da gjenstår bare å ønske dere alle en riktig god og opplevelsesrik tur på jakt etter turoriente-
rings- poster. 
 
Harald W. 
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NOTODDEN ORIENTERINGSLAG OG MOTORSPORTSENTER. 
Etter at både Telen, motorsportsfolket ved Meier og Kaldbekkdalen og Henrik Bakke hadde 
gått ut med påstander om at O-laget har gått aktivt mot motorsportssenter på Leivstein, fant jeg 
det nødvendig å gå ut i lokalavisen for å presisere NOLs engasjement i denne saken.  
Styret i NOL har helt fra denne saken kom på banen i 1978, valgt å holde seg borte fra den 
offentlige debatten rundt dette prosjektet. På bakgrunn av en tro på at politikerene i Notodden 
vil behandle denne saken ut fra en faglig grundig vurdering, fant vi det riktig ikke å mene noe 
som styre. Erfaringer fra tidligere sak om hytte for Notodden Jeger og Fisk har her gitt oss nyt-
tig erfaring om at vi skal ligge lavt i saker som kan oppfattes som et ønske om å fortrenge and-
re brukere fra Tinnemyraområdet. 
På bakgrunn av at jeg ikke har, eller ønsker å ha samme kontroll over medlemmer i laget som 
visse andre organisasjoner, har Hugo og Anders kunne gå ut som privatpersoner med aktivt 
arbeid mot motorsportssenter i stiftet aksjonsgruppe. Disse mener at et fullverdig motorsports-
senter på Leivstein, vil ha klare negative konsekvenser for friluftsområdet rundt Sætreåsen. 
Faglige uttalelser fra Tore Hagen om støyproblematikken i denne saken, har bekreftet at ak-
sjonsgruppa har rett i sitt engasjement i denne saken. 
Jeg håper derfor at politikkerene nå velger å gå bort fra prestisje i denne saken og velger å bru-
ke en faglig riktig grunnlag for sin endelige beslutning. 
Som leder vil jeg ikke ta initiativ til noen behandling av denne saken i styret. Jeg vil for øvrig 
ikke kritisere det initiativ enkelte av våre medlemmer har vist i denne saken. 
 
Harald W. 

Hvordan betale inn penger til NOL 
 
Nå har endelig Hjartdal og Gransherad Sparebank fått seg filial på Notodden. Det gjør at det 
blir letter for dere og betale inn penger til NOL. Men det gjør også at dere må være nøye når  
dere betaler inn penger til NOL. 
Jeg må ha ALLE bilag dere får i banken når dere betaler inn penger. Slik at jeg vet hva/
hvorfor dere har betalt inn. Og jeg vet hvem som har betalt inn penger. Bilagene sender dere 
til adressen under her. Det er også viktig at dere sender bilaget så fort som mulig og ikke har 
det liggende hos dere i flere uker. 
Det er utrolig viktig at dere følger dette og gjør det slik. Hvis jeg ikke får bilagene fra dere vet 
jeg heller ikke hvem som har betalt inn og jeg vet da heller ikke hva beløpet gjelder. 
Er det noe dere lurer på så ta kontakt med meg på tlf. 33 46 07 57 eller 901 56 513 
 
Kontoen pengene skal settes inn på er: 2699 25 27497 
 
Notodden O-lag 
V/S. Amundsen 
Heimdalsvn. 17 
3218  SANDEFJORD 
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Tilbud til skolene! 
 
Klubben utvider ”Trygg i naturen” opplegget år for år.Dette er et tilbud som gir skolene ferdig 
tilrettelagte undervisningsoppleg i orientering. Vi håper at  Lisleherad, Tinnesmoen og Tveiten 
kan få dette tilbudet denne sesongen.  
Fram til alle skolene har fått dette opplegget, gir vi alle skolene tilbud om aktivitetsdag på Tin-
nemyra. En uke på våren og en uke på høsten  kan skolene velge en dag og bruke de opplegge-
ne som vi legger ut på Tinnemyra. Samtidig står hytta til disposisjon. Skolene som har benyttet 
dette tilbudet i vår hadde fine dager med  o-opplegg, grilling og knallvær.  
I tillegg legger vi ut mini tur-orientering, som består av 15 lette poster rundt om skolegården. 
Dette har fem  skoler ønsket i år. 
Skolekonkurransen har vi i år kuttet ut til fordel for nysatsningen i klubben på rekruttering. 
Satsningen mot skolene håper vi at kan bidra til at barna får en positiv opplevelse i skogen. 
Vi har i flere år nå jobbet målrettet mot skolene. Det jeg syntes er en trend, er at ungdomens 
negative syn på orientering er borte. 

O-KARUSELLEN 
 
I skrivende stund har det vært 3 ganger med o-karusell. Så langt har oppslutningen vært veldig 
bra. Ideen med O-karusell ser ut til å være vellykka. Nå er vi spent på hvor mange  som blir bitt 
av o-basillen og vil fortsette. 
I alt har det vært 56 barn som har deltatt på trinn 1 og 23 barn på trinn 2.  
Nå arbeider vi med å få med trinn 2 barn på Eikersprinten torsdag 1.juni og de fra 9-13 år på 
O -troll leir i Drangedal 17-18 juni. Innbydelse til o-troll leir finner du i dette nummer av Sjekk 
koden.  
 
Vi ønsker at foreldre til o-karusell barn skal hjelpe til med  å registre deltagere på o-karusellen. 
Ellers trenger vi litt hjelp av de mer erfarne til trinn 2. Har du mulighet til å være instruktør på 
en trening? Du trenger ikke forberede noe. Du skal bare møte opp å hjelpe til underveis. Det er 
en fin måte å bli kjent med rekruttene våre. 
 
Notodden o-lag har til nå vært et lite og oversiktlig lag hvor alle kjenner alle. Vi er på vei til å 
bli et større o-lag. De nye må føle at de er velkomne i miljøet. Det er viktig at vi som har lang 
fartstid i NOL bruker litt tid på å bli kjent med de nye medlemmene. 
 
Vi har møtt mye velvilje og positiv innstilling til o-karusellen blant medlemmene. Det gjør det 
ekstra inspirerende å jobbe med rekruttering, når hele klubben står bak. 
 
Heidi Schatvet 
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Vi har reservert 10 plasser på Roligheden Camping - Ned mot sjøsida!!! På denne 
campingplassen er det fint for både store og små barn. Dette er offisiell O-camp og 
her er stevnesenteret. En del av plassene våre er allerede opptatt men det er et par 
plasser igjen. Bestem deg fort for om du vil bo sammen med klubben. Det er alltid 
trivelig å være sammen. Maks 25 min. å kjøre fra camp til løpene. 
Påmeldingsfrist 10.juni !! 
 
Ingebjørg  

Sørlandsgaloppen 2000   09.-15.juli 
Arrangører: Kristiansand OK, Søgne og Songdalen OK, Torridal IL og Vindbjart IL. 
O-Camp: Roligheden Camping 

 
Dato              Arr.                         Sted    
09. juli                  Vindbjart IL                      Moseidmoen, Vennesla                                      
10. og 11. juli       Torridal IL                        Hommeren, Torridal                                           
13. Og 14. juli      Søgne og Songdalen OK    Lohnelier, Søgne            
15. juli                  Kristiansand OK                Jegersberg, Kristiansand                                    
                                                             

Terreng 
Skogsterreng med furu og lauvskog med få stier, til stirikt og småkupert terreng. 

 
Påmelding til sportslig leder innen 15. juni 
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Laget dekker alle startavgifter i stafetter. 
Laget dekker all startavgift for løpere under 17 år i terminfestede løp. 
Startavgift for ferieløp blir i år 2000 dekket av NOL på lik linje med andre løp. 
(Begrepet ferieløp går ut.) 
Laget forskutterer alle startavgifter for løpere som melder seg på til sportslig leder 
innen påmeldingsfristen. Løpere som  melder seg på direkte eller etteranmeldes må 
selv dekke startavgiften ved fremmøte og vil få refundert startavgiften ved å levere 
kvittering til kasserer. Kvitteringer sendes fortløpende. Etteranmeldelsegebyret må 
dekkes av løperen. 
De tre første løpene må dekkes av løperen, etteranmeldte løp vil også telle, men da er 
det viktig at det blir gitt beskjed til sportslig leder. 
Regning for de tre første løpene og startavgift for ikke startet vil bli sendt ut etter 
endt vår- og høstsesongen. 
Ikke medlemmer må betale alle løp selv. 
For å få starte i løp ute må du være medlem av et o-lag. 
Husk: Løpere som etteranmelder seg, må gi beskjed til sportslig leder. 

 
%(7$/,1* $9 67$57$9*,)7 9(' )5$9�5�

Løpere som  har meldt seg på til o-løp, men som av en eller annen grunn ikke møter 
til start, må selv dekke startavgiften selv om  fraværet er grunnet sykdom. 

 
5(,6(87*,)7(5�

Styret har vedtatt at alle passasjerer ved kjøring til løp, skal betale kr. 2.- pr. mil til 
sjåføren. 
Kretslagsløpere dekker selv reise til treningsleirer. 
Reiser til testløp, NM, norgescup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av laget. 
Men reiseopplegget skal være godkjent av sportslig leder før avreise. Husk: original 
billetten må brukes som vedlegg. 
Sportslig leder har et eget skjema som bør brukes når dere skriver reiseregninger.  
Alle reiseregninger skal attesteres av sportslig leder. 
Ikke attesterte regninger vil ikke bli utbetalt. 
 

0('/(06.217,1*(17�

Husk at denne må være betalt før du kan delta i løp, ref. Nol`s lover, (gjelder ikke tre-
ningsløp). 

 
 
cJH 	 6YHcJH 	 6YHLLQQ��
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Bluesparkering 2000. 
 
 
Når dette leses har vi gjennomført den første av våre tre store jobber dette året hva økonomi og 
dugnader angår. Tinfosløpet er over og vi har hatt den første dugnaden på Rimi. 
Det neste store dugnaden vår nå er årets Bluesparkering. Denne pågår i helgen 3-6. august. 
I år som de siste årene er det NOL som er den offisielle samarbeidspartnerne til Bluesen hva 
parkering angår. Dette er en stor jobb for oss, men jeg vil si vi har klart dette jobben med glans 
hvert år. 
Vi har samme parkerings arealene i år som i fjor. De kan vi vel si at fungerte bra da vi hadde 
bare en innkjøring. Vi skal i år prøve og få til noe belysning nede på området utenfor camping-
vogna vi skal ha stående der. 
Til selve dugnaden denne helgen trenger vi ca. 35 personer som vakter. Vi prøver så langt vi 
kan å sette opp samme person bare en gang. Har du ønske om en spesiell vakt kan du ta kon-
takt med undertegnede innen 10 juni. Vaktlistene sendes ut fra meg ca. 15 juni. Jeg håper at de 
som blir satt opp er like positive i år som tidligere år. Denne parkeringen er av stor betydning 
for oss økonomisk, men uten vakter nede på Tinfos området blir det lite med penger. 
 
Jeg er vel egentlig lettest og nå elektronisk for de som har den muligheten: sam@vf.telia.no 
eller pr. tlf. 33 46 07 57 / 901 56 513. 
 
 
Svein 

Det ligger et par fotoalbum på 
klubbhytta, så hvis noen har ekstra 
bilder ang. orientering så kan en 
legge dem der. 

Selvbetjeningssalget 
Dem som er oppsatt som bakere til treningsløpa trenger bare å sørge for å ta med seg kaker og 
kaffi + vann. 
Kopper, saft og bord blir tatt med av andre. 
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Sprintcup Notodden O-lag. 
Nortodden O-lag har arrangert sin årlige sprintcup der de to beste av tre løp teller i sammendra-
get. Korte løyper med høy fart og mange poster fører til en del bommer og ulike varianter av 
rare feil. Høy fart gir høy stressfaktor og dermed dårlig kartlesing og alt ser ut til å være mulig: 
Løpe løypa baklengs, altså begynne på siste post. Eller lese post 11 som romertall to og derfor 
løpe fra post 1 til 11!! 
Her er resultater fra løp to og tre og sammenlagtresultat. Vinneren av hvert løp får 1000 poeng. 
De øvrige mister et poeng for hvert tredje sekund de er bak vinneren i mål. Maks poengsum for 
to løp er da 2000 poeng. 

Løp 3 Folkestadåsen Bø 19.5. 
H 17-  3km 
1. Jon Solberg, Bø            18.08 
2. Håvard Telstø               20.00 
3. Steinar Lande, Bø         20.05 
4. Hugo Christensen,Not. 23.23 
5. Ståle Grøthe                  23.51 
6. Per Chr. Hagen, Bø       24.29 
7. Alf Odden, Bø              25.00 
8. Tore Håndstad              25.20 
9. Geir Skoe, Bø               29.06 
10. Harald Wold, Not.       30.02 
11. Bjørn Steen, Bø          32.03 
12. Egil Halvorsen, Not    35.02 
D 17-    3km 
1. Nicole Ragvin, Bø        29.33 
2. Randi Wold, Not.          41.57 
H -17 3km 
1. Thomas  Aasland, Not.25.52 

Løp 2 Resjem 
H17-  3 km 
1. Steinar Lande, Bø             28:35,0 
2. Petter Løe                         31:12,0 
3. Per Chr. Hagen, Bø           32:17,0 
4. Hugo Christensen, Not. 34:57,0 
5. Thomas A. Aasland, Not.  38:14,0 
6. Åge Geir Skatter, Not.      38:15,0 
7. Arne Lande, Bø                40:09,0 
8. Arnulf Rulnes, Not.           51:38,0 
Harald Kvisli, Not.               Fullført 
Egil Halvorsen, Not.             Fullført 
D-17  3km 
1. Ingeborg B. Skogen, Not.  45:27,0 
2. Torill Hafskolt, Not.         58:23,0 
D17-   3km 
1. Sigrid S.Torp                    37:38,0 
2. Nicole Ragvin, Bø            40:23,0 

H 17- 
Steinar Lande 
Petter Løe 
Hugo Christensen 
Per Chr Hagen 
Harald Wold  
Geir Skoe 
Åge Geir Skatter 
Egil Halvorsen 
Jon Solberg 
Anders Fossøy  

1663 
1377 
 
1539 
819 
752 

D-17 
Ingeborg Skogen 
Torill Hafskolt 
D17- 
Nicole Ragvin 
Sigrid S Torp 
Randi Wold 
Rekrutt 
Sølvi Fossøy 

Håvard Telstø 
Ståle Grøthe 
Alf Odden 
Tore Håndstad 
Arne Lande 
Bjørn Steen 
Arnulf Rulnes 
H-17 
Thomas A. Aasland 

1961 
1903 
1895 
1801 
1614 
1569 
1463 
1461 
1000 
972 

963 
886 
863 
856 
769 
722 
539 
 
1652 

Poensum to beste løp  



Foto: Arve Paulsen 
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Danmark 2000 
 
Også denne sesongen gikk startskuddet i Danmark for rundt 35 løpere fra NOL. Vi gjorde som 
tidligere år med avreise på torsdag kveld. Med felles koldtbord på veg over sjøen, tror jeg alle 
koste seg. 50 rundstykker og 18 kg. bananer ble frokosten for en del av oss på fredagsmorge-
nen. Klokken 09.00 var alle som skulle trene i full sving i de danske skoger. 
Åretes overnattingssted var i år Skallerup klit. Det var et paradis for store og små. Vi var alle 
enige om at dette stedet skal vi tilbake til. 
Løpene gikk i år i typisk dansk terreng. Med blandet tettskog og krevende  orientering i 
”sanddynene.” Noen av oss lurte litt da vi på kartet skulle over en liten bekk, men over natten 
var det blitt til et stort vann. (Anders bannet ikke!). På kveldene vartet de forskjellige kokker 
opp med mye god mat. For egen del kan jeg si at Odd Strand og Kari Mohn skal få lage midda-
gen et annet år også. Det smakte herlig. 
Resultatmessig gikk det litt opp og ned. Randi var vel den som hevet seg best. En del av oss 
satser på stigende formkurve, og da lønner det seg å starte langt nede. 
Jeg håper at alle hadde en fin tur. Det er lenge siden vi har vært så mange i Danmark. For dere 
som ikke har vært med kan det anbefales neste år. 
 
                                                                                                Takk for turen 

                                                                      Hilsen 
                                                                                                Ingrid, Gro og Arve.  
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D  -10   2,2 km  19 delt.                            
1.            Anna Levin             Tyr OK                   0:14.17 
16.          Iris Fossøy Notodden OL                     0:26.05 
                                                    
D 11-12 A   2,5 km  26 delt.                     
1.            Karen Ørsted          Odense OK            0:15.51 
5.            Sølvi Fossøy           Notodden OL         0:19.56 
                                                    
D 17-20 A   5,7 km  18 delt.                                      
1.            Randi Wold             Notodden OL         0:54.08 
                                                    
D 17 B   4,7 km   12 delt.                                          
1.            Ingunn Blom - Hagen Eiker OL             0:45.38 
4.            Gro Vaagen            Notodden OL         1:05.09 
                                                    
D 21 AK   5,2 km   34 delt.                                        
1.            Marianne Hansen   OK Pan                  0:49.13 
4.            Britt Fossøy            Notodden OL         0:56.43 
9.            Ann Helen Aabogen Notodden OL        0:58.54 
                                                    
D 35 A   6,2 km    11 delt.                                         
1.            Pia Hermanson       Tolered-Utby OL     0:51.57 
7.            Heidi Schatvet        Notodden OL         1:00.55 
                                                    
D 50 A  4,1 km   43 delt.                                           
1.            Elin Holm Jensen    Horsens OK           0:45.42 
14.          Ingebjørg Bakko     Notodden OL         1:00.28 
                                                    
H -17 B   6,5 km   12 delt.                                         
1.            Kim Højmark           Horsens OK           0:54.24 
8.            Ole Asbjørn Haugaard Notodden OL    1:05.16 
                                                    
H 15-16 B   4,6 km   17 delt.                                      
1.            Kim Dalgård           Hadsund OK          0:41.13 
10.          Øystein Sørlie         Notodden OL         0:58.10 
                                                    
H 21 AK   6,1 km   54 delt.                                        
1.            Jens Svendsen       Horsens OK           0:42.10 
30.          Hugo Christensen   Notodden OL         0:57.33 
                                                    
H 21 AM   7,9 km   36 delt.                                        
1.            Nicolaj Nielsen        OK Pan   0:50.51 
17.          Harald Kvisli           Notodden OL         1:06.15 
18.          Anders Fossøy       Notodden OL         1:08.38 
21.          Åge-Geir Skatter     Notodden OL         1:10.49 
23.          Tore Steinmoen      Notodden OL         1:14.08 
27.          Arve Paulsen          Notodden OL         1:18.18 
                                                    
H 35 B   4,7 km   38 delt.                                          
1.            Per Høgqvist           Tyr OK                   0:33.59 
10.          Morten Godal          Notodden OL         0:42.22 
15.          Egil Halvorsen        Notodden OL         0:46.36 
                                                    
H 45 AK   5,2 km   52 delt.                                        
1.            Jan-Vidar Nielsen   Kongsberg OL        0:38.38 
18.          Dag Sørlie              Notodden OL         0:52.48 
36.          Arnulf Rulnes          Notodden OL         1:00.15 

Resultater 1.dag 

D  -10   2,2 km  19 delt.                                           
1.            Lise Østlid Bagstevold Kongsberg OL   0:14.41 
16.          Iris Fossøy             Notodden OL          0:28.50 
                                                    
D 11-12 A   2,5 km  26 delt.                                     
1.            Karen Ørsted         Odense OK            0:17.16 
14.          Sølvi Fossøy          Notodden OL          0:24.05 
                                                    
D 17-20 A   5,4 km  17 delt.                                     
1.            Randi Wold            Notodden OL          0:43.37 
                                                    
D 17 B   4,3 km   11 delt.                                         
1.            Ingunn Blom - Hagen Eiker OL             0:38.21 
2.            Gro Vaagen           Notodden OL          0:48.42 
                                                    
D 21 AK   5 km   35 delt.                                         
1.            Karina Romanow Hansen Farum OK    0:43.10 
6.            Britt Fossøy           Notodden OL          0:47.56 
9.            Heidi Schatvet       Notodden OL          0:48.42 
                 Ann Helen Aabogen Notodden OL        Disk 
                                                    
D 50 A  4,7 km   41 delt.                                          
1.            Elin Holm Jensen   Horsens OK           0:43.45 
18.          Ingebjørg Bakko     Notodden OL          0:55.15 
                                                    
H -17 B   6,7 km   11 delt.                                        
1.            Marcus Irgens        Haslum IL               0:54.00 
4.            Ole Asbjørn Haugaard Notodden OL     0:59.06 
                                                    
H 15-16 B   4,3 km   16 delt.                                    
1.            Kim Dalgård           Hadsund OK          0:33.55 
14.          Øystein Sørlie        Notodden OL          0:51.06 
                                                    
H 21 AM   8,7 km   34 delt.                                      
1.            Lars Rasmusen      Ballerup OK            0:56.30 
12.          Harald Kvisli           Notodden OL          1:07.30 
13.          Arve Paulsen         Notodden OL          1:09.04 
16.          Hugo Christensen  Notodden OL          1:11.08 
17.          Tore Steinmoen     Notodden OL          1:12.35 
19.          Anders Fossøy       Notodden OL          1:15.12 
23.          Åge-Geir Skatter    Notodden OL          1:19.38 
                                                    
H 35 B   4,9 km   37 delt.                                         
1.            Jarl Gaute Aase     Egersund OK         0:36.05 
12.          Egil Halvorsen       Notodden OL          0:47.46 
16.          Morten Godal         Notodden OL          0:49.37 
                                                    
H 45 AK   4,9 km   50 delt.                                      
1.            Jan-Vidar Nielsen   Kongsberg OL        0:33.56 
17.          Dag Sørlie             Notodden OL          0:43.08 
44.          Arnulf Rulnes         Notodden OL          1:06.46 

Resultater 2.dag 


