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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 01. Desember 2000. 
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VANNRETT:   1. Kilden  6. Ansiktspynt  9. Er gammelt brød  10. Hovedstad  11. Red-
skap  12. Spre 13. Guden  15. Hos  16. Sladder  18. Fuglen  20. Pronomen  21. Snakk lavt  
22. Flokk (omv.)  23. Forstyrret  25. Spøk  27. Fugl  28. Godtroende  30. ”Medisinmannen”  
33. Drett  34. Rett  35. Gamasjer  37. Brann solgte ham i år  40. Flyvåpen  41. Flåte  42. 
Biler  43. Visitt  46. Fugl  47. Elite  48. Flokk  49. Ukeblad  50. Elte  51. Retning  52. Ut-
bygg  55. Sted i Sauherad  57. Føle 
LODDRETT:   1. Brå  2. Plagget  3. Bonde  4. Blomsten  5. Puster  6. Innbyr  7. Flatemål  
8. Seig  14. Arter  16. Borgerlig  17. Kjørt  19. Fugler  24. Ut fra ovnen  26. Danset  29. O-
kart  31. Fransk elv  32. Smerte (omv.)  34. Oljeplanta  36. Tertene  38. Jane….. (Am. Sk.
spiller)  39. Køer  43. Etter  44. Flokk  45. Ruste  48. Spørrepron.  49. Vet  53. Den gang  
54. Fred  56. Ukjent 

4/00 
Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                         Årgang 10 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 
Foto: Torgeir Aas 

Vinnerlaget fra Notodden OL i KM-stafett veteran 
Se side 6  
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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 
Hvordan betale inn penger               s.14           
Løperutstyr                                        s.17 
Løsning kryssord                               s.18 
Innmeldingsskjema                           s.19 
Kryssord                                            s.20 
Trening  
Natt-orientering i høst                      s.4 
Aktivitetsplan                                    s.5 
Løp og samlinger 
Innbydelse Blodslitet                        s.5 
Rapport KM-stafett veteran             s.6 og 7   
Rapport Sørlandsgaloppen               s.10 og 11 
Minne om følgende                          s.13 
Resultater 
Rekruttenes Holmenkolldag            s.12 
Rekruttering 
Rekruttenes Holmenkolldag            s.12 
Kart 
Rapport turkart                                  s.8 
Hvor er Østmarka                             s.9 
Hytte 
Utleie klubbhytte                               s.16 
Årsfest                                                s.16 
Annet 
Selvbetjeningssalget                         s.12 
Påminnelse fra kasserer                    s.14 
Bluesparkering                                  s.15 

Neste utgave av Sjekk KODEN 
Kommer 15. januar. Det er en årsmel-
dingsutgave, så alle som skal levere inn 
årsrapport må levere det innen 13. desem-
ber  til Sjekk KODEN 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 1/01”  15.01.01 
Årsmeldingsutgave 

 

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 3-00 
 
VANNRETT:  1. Ufs, 4. Fra, 10. Fettrik, 11. Kli, 12. Otra, 13. Akte, 15. RST, 16. Ski, 19. 
Feltvise, 21. Huldrefest, 23. Ivar, 25. Ali, 26. Yrer, 27. Drone, 28. NT, 29. Ap, 30. Brud, 31. 
EM, 34. Au, 35. Malmø, 37. Sølvring, 40. Laot, 41. Alke, 42. Keeper, 45. Nne, 46. Terna, 48. 
Gnav, 49. Arden, 51. Slu, 52. Gentleman, 54. Essensielt, 57. Realia, 58. RE, 59. Lemen 
LODDRETT:  1. UFO, 2. Fett, 3. Strofer, 4. Fragler, 5. Rikets, 6. Aktivt, 7. Ak, 8. Llarevo, 
9. Lias, 14. Fri, 16. Sultfølelse, 17. Kli, 18. Id, 20. Sirdal, 22. Ryper, 24. Anemone, 29. Arven, 
30. Bu, 32. Ølkrusa, 33. Rik, 34. Agenter, 36. Landnåm, 37. Satser, 38. Negni, 39. Hevet, 43. 
Palle, 44. Ramel, 47. Agni, 50. Rare, 53. Esa, 55. El, 56. Ve 
LØSNINGSORD:  TORGEIR AAS  OG 
HAN FØRER REFERAT FRA ALLE STYREMØTENE VÅRE  

De som løste Tronds  
O-krysset 3-00 

Det var 5 som klarte å få alt riktig. 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: Olav Mårdalen  
 
DE ANDRE: Astrid Wøllestad, Dag Sørlie, Anne Marie Strømsbo og Åge-Geir Skatter 

Mistet 
Har noen mistet en overdel (jakke) til NOLs overtrekksdress på et treningsløp. 
Fåes igjen ved å kontakte Harald Wold. 
 
Det har blitt borte et 1988 NOL krus på Sørlandsgaloppen, hvis noen finner eller 
kommer over det så ta kontakt med Harald Wold. 
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ALLEREDE HØST! 
Denne våren og sommeren har for meg utviklet seg likt som alle de siste årene. Når 
trenings-løpssesongen starter opp i april, føler jeg at en lang vår og sommer ligger 
ubrukt foran med uante muligheter. Men nå er det allerede høst og jeg må erkjenne at 
det kun gjenstår noen få treningsløp før vi går inn i en periode med elgjakt og påfølgen-
de vinter. 
Hvilke tanker vil jeg sitte igjen med etter 2000 sesongen?   
I skrivende stund er det Rekrutt-karusellen som har satt spor etter seg denne sesongen. 
Takket være en driftig rekrutteringsgruppe med Heidi i spissen, har vi opplevd en 
enorm tilstrømning av unge o-rekrutter som vi tror vil danne stammen i en ny glanstid i 
NOL. 
Det ligger mange utfordringer i det videre rekrutteringsarbeidet, men det som er gjort i 
2000-sesongen er et solid fundament for det videre arbeidet med barn og ungdom.  
Det er ingenting som kommer av seg selv. Den som tror det har ikke satt seg inn i det 
enorme arbeidet som nedlegges på alle felter i NOL. 
Jeg har flere ganger tidligere vært inne på viktigheten av langsiktig og målrettet arbeid 
for å oppnå gode resultater. I denne sammenheng er det uten tvil på mange felter vi kan 
og bør bli flinkere. Det er ved stadig å gjøre ting bedre vi kommer framover og vil opp-
nå gode resultater. 
Tilbake til høsten! O-sesongen slutter ikke ved start på elgjakta 1. oktober. Høstens 
vakreste eventyr, klubbmesterskapet i langdistanse, bør være et mål for mange. I tillegg 
starter det opp med nattløp hver onsdag fra starten av oktober. O-løp om natta er en 
spesiell og spennende utfordring som bør prøves av flere. O-laget har lykter til utlån. 
Plan for nattløp finner du på annet sted i ”Sjekk Koden”. 
Det jeg har dårligst samvittighet for ved avslutningen av denne o-sesongen er at det er 
altfor mange nye o-løpere jeg ikke har fått tatt kontakt med på treningsløpene. Dette er 
et felt jeg må bli bedre på. Jeg håper allikevel at alle dere som er nye i o-miljøet har følt 
dere velkomne. 
Vi har alle en jobb å gjøre for å integrere nye i det gode miljøet vi mener vi har i NOL. 
Årsfesten på klubbhytta i begynnelsen av november er en ypperlig mulighet for å bli 
bedre kjent. Jeg håper derfor at mange nye, og spesielt dere som har kommet inn i mil-
jøet gjennom rekruttkarusellen, benytter denne uhøytidelige årsfesten til å bli bedre 
kjent.  
Velkommen til årsfest på klubbhytta! 
 
Harald W. 
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NATT-ORIENTERING HØSTEN 2000  
Notodden o-lag 

 
Treningskomiteen satser på å få arrangert 7 nattløp i høst  uavhengig av vær og føre. Dette blir tre-
ningstilbudet i høst etter at treningsløpa er slutt. Alle løp er på onsdager unntatt løpet 17.10 som er på 
tirsdag.   
Vi bruker EKT. Snø gir god trening. 
Vi satser på  en løype på ca. 4 - 5 km, avhengig av snødybde og terreng. Begynnelsen og slutten av løypa 
gjøres  lettere slik at man kan lage en litt enklere løype på ca. 2,5 - 3 km ved å kutte den lange løypa. 
Alle løpa starter 19.00 bortsett fra 11.10 som starter 20.00 
 
Dato:                    Kart / Frammøtested:                                                  Arrangør: 
11.10                     Sæteråsen / Klubbhytta  ( Søndre del )                        Anders Fossøy       350 12432 
17 .10 (tirsdag)    Litjønnåsen – Sætreåsen / Klubbhytta                         Åge Geir Skatter    350 13744 
25.10                     Damtjønn/ Låven til Magne Hamre                           Hugo Christensen   350 14541 
                              ( Merket fra vegen til Lisleherad på Skogen )                
1.11                      Flåmyr  / Merket fra Lisleherad skole                          Petter Løe                932 49400        
                             ( Dette arrangeres fra garasjen til Petter,  
                              Kloumannvegen  med nytt kart og snill løypelegger ) 
8.11                       Nybuåsen / Høgås skole                                                Arve Paulsen          350 14632  
15.11                    Vesle Nybuåsen  / Klubbhytta                                      Egil Halvorsen        350 10882 
22.11                     Askmyra / Askmyra                                                      Harald Kvisli          350 14399 
                              ( Merket fra vegen til Gvarv ) 
 
Arrangøren må: 
1. Sette ut og ta inn EKT -bukker så nært opp til løpet som mulig. Dette er for å redusere faren for tyveri av 
   dyrt utstyr. 
   Det er ikke nødvendig med postflagg, men sett ”posten” åpent og utstyr den  med 2 stk reflekser. 
   EKT gjør det mulig for  å rasjonalisere løypelegginga ved for eksempel å bruke samme posten flere 
   ganger i sløyfer. 
 
2. Sett annonse i Telen slik at den er der mandagen før løpet 
 
3. Sørge for at det er batteri  i avleserenheten og utskriftsenheten er ladet opp 
 
4. Tegne ca. 10 kart ferdig  av den lange løypa slik at deltagerne kan få de i startøyeblikket. Angi hvor det 
   kan kuttes for 3 km. 
 
5. Lag  resultatliste. 
 
6. Lever utstyret raskt til nestemann på lista     
 
Vi lager en ”ranking”  i begge løypelengder der 5 av 7 løp teller, og vinneren får 6 poeng, 2. plass 4, 3. 
plass 3 poeng …….5. plass 1 poeng. Vi håper at det kommer mange løpere fra Kongsberg i høst også, 
sjøl om de er bedre enn oss. 
 
 
SPØRSMÅL RETTES TIL ANDERS FOSSØY,    350 12432 
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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,- 



Årsfest 2000 
Du har vel allerede satt av lørdag 4. November. Da er det klubb-
mesterskap langdistanse og årsfest. Festen blir på klubbhytta. Det 
blir mat/drikke, dans og moro.  
Du får nærmere beskjed om pris, klokkeslett o.l. 
Vi gleder oss!! 
 
Hilsen festkommiteen 
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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 
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NOLs aktivitetsplan for høsten:  
Siste treningsløp er på Tveiten skole den 27. september. Mange ivrige sjeler 
ønsker noe aktivitet også ut over denne dato. Her følger en oversikt over akti-
vitet vi ønsker mange deltakere på. Blant annet ønsker vi å arrangere noen 
lørdagsløp med utgangspunkt i klubbhytta.  
 
01.10. Sprintløp i Skien  
07.10. Lørdagsløp - sprint/kortdistanse fra klubbhytta (også nybegynnerløype)   
11.10. Nattløp - Sætreåsen fra klubbhytta 
14.10. Lørdagsløp - sprint/kortdistanse fra klubbhytta (også nybegynnerløype)   
17.10. Nattløp - Litjønnåsen/Sætråsen fra klubbhytta 
22.10. Blodslitet i Fredrikstad (langdistanse)  
25.10. Nattløp - Damtjønn fra låven til Magne 
29.10. Marummila i Sandefjord( " )  
01.11. Nattløp - Flåmyr fra garasjen til Petter 
04.11. Klubbmesterskap langdistanse  
08.11. Nattløp - Nybuåsen fra Høgås skole 
12.11 Skiensmila KM lang 
15.11. Nattløp - Vesle Nybuåsen fra klubbhytta 
22.11. Nattløp - Askmyra fra Askmyra 
26.12. Ribbeløpet - Sætreåsen fra klubbhytta 

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 
 

Innbydelse til Blodslitet 
Søndag 22. Oktober 
 
Kart: Kråkerøy nord 1:10000 
Påmeldingsfrist 2.oktober 
 
Påmelding til Åge-Geir Skatter 
Epost: skatter@telnett.no 

Internett: http://fsk.nome.no 
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KM-STAFETT VETERAN 
På bakgrunn av gode erfaringer etter veteranstafetten i fjor, har flere av fjorårets 
”helter” vært svært opptatt av å gjenta bedriften. Dette gjaldt ikke undertegnede som 
allerede tidlig i sesongen, på bakgrunn av minner fra forrige stafett, produserte en 
rekke gode unnskyldninger for ikke å delta i år.  
På bakgrunn av mange akutte skader i siste øyeblikk, fant klubbens (u)sportslige le-
der fredag kveld ingen annen løsning for 2. laget enn å satse på den i laget med lengst 
samlet tid ute i skauen i stafettsammenheng.  
Resultatet ble at vi tidlig lørdag morgen stilte 6 mann på Tinnemyra for avreise til 
Trollo. Bare navnet fikk undertegnede til å grøsse ved tanke på fjorårets stafettetappe. 
Hugo som på tross av høy alder fortsatt holder nivå for løp på 1. laget, var ved fram-
møtet svært skuffet over årets guttetur. En tobarnsmor hadde ”presset” seg inn ved 
årets laguttak. Etter en lengre prinsipiell debatt om regelverk og praksis i NOL, kom 
flertallet fram til at det var bedre å stille med ei dame på laget enn at jeg måtte løpe 2 
etapper. Dermed var det enighet om å gjøre best mulig ut av denne spesielle situasjo-
nen. 
Turen ned til Trollo gikk merkelig nok bra på tross av skumle forbikjøringer på Me-
heia med kaffedrikkende stafettløpere i baksetet, og et nytt forsøk fra familien Kvisli 
på å finne samlingsplasser i indre Vestfold uten veikart i bilen. Dette resulterte i at 
diskusjonen mellom Harald Kv. og Anders om hvem som skulle løpe 1. etappe på 5.5 
km, aldri kom i gang.  
Vel framme på samlingsplass fant vi snart ut at det kun var to lag påmeldt fra Tele-
mark. Dermed var KM-tittelen sikret for NOL. 
Både Anders og Dag for NOLs 2. lag rakk starten, og ”gikk” ut i svært behersket 
tempo. NOL har kommet over den perioden da det var viktigst å vinne starten. 
Allerede på vei til 1. post lå det an til en liten sensasjon. Takket være en arrangørtab-
be var 2. laget foran ved 1. post. En tegnefeil hadde sendt Anders ut i en grop uten 
post, i betryggende avstand fra 1. posten.  
Etter en liten rekognosering av gropas nærområde, fikk Andes se ryggen på Dag idet 
han var i ferd med å forsvinne videre i Vestfoldskogen. Som den pliktoppfyllende 
skolelæreren han er, og som definert ”hjelperytter”, ble Anders hjulpet inn på riktig 
post. Dette sparte arrangøren for en større leteaksjon. Anders sittende nede i en grop 
med stadig svakere utsagn om at ”Det er her” ville vært et vanskelig letemål. 
Etter denne noe spesielle starten, gikk 1. etappe greit for begge NOLs lag. 
Ved veksling lå NOL på henholdsvis 4. og 6. plass. Dette var KM både for Telemark, 
Vestfold og Buskerud. 
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Blues parkeringa 2000 
 
I år ble det vel omtrent som forventet med inntekter på parkeringa vår.  
Det som gjorde at vi sleit litt i år var stort frafall på oppsatte vakt lister. Noen vakter 
klarte vi og fylle opp, men noen ble også stående tomme. Dette sliter mer på de som 
ble igjen, men jeg tror faktisk at vi klarte og komme så rimelig greit i havn selv om 
noen var litt ekstra slitne etter denne helgen! Men det som er positivt er at de som 
møtte var der bilde og fornøyde, det setter vi som setter opp vaktlister og koordinerer 
jobbene pris på! 
Vi klarte jo i år og gjøre det meste klart på forhånd også da. Ett klart fremskritt for 
NOL. Men vi bør til neste år vurdere enda bedre skilting, om det er mulig… 
Nytt av året var også lyskaster via en strøm aggregat på natta der nede, dette vil jeg si 
var meget positivt både for oss og for de som parkerte der. Hørte at flere av nattvak-
tene hadde fått positive tilbake meldinger fra de som parkerte der om dette. Hadde 
selv en nattvakt i år. Og må si jeg er meget glad vi har vakt der på natta ja. I år hadde 
vi jo noen som syns det ble litt kaldt på natta så de fyra like godt opp med noen med-
brakte malingspann og bildekk da… Kan ikke si at undertegnede, Politiet eller 
Brannvakta var like begeistra for detta da! Det kunne godt riktig ille da de fyra opp 
rett foran en bil der, men det gikk heldigvis bra takker rask reaksjon fra Brannvakta. 
Åssen det gikk med bilen vet jeg ikke, men har ikke hørt noe fra eieren så vi håper 
det gikk bra. 
Til neste år bør vi være noen flere på søndag til å rydde opp på området vårt etterpå, 
samt få kjørt vekk søpla på søndag slik at vi slipper å se den avbildet i Telen en av de 
påfølgende dagene! 
Vil med dette få takke de som var med på og gjøre årets Blues Parkering til det den 
ble for oss NOLere. Og håper vi møter like stor velvilje neste år. 
 
 
Svein. 
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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 

Påminnelse fra kasserer 
Litt påminnelse til dere som setter penger inn på NOL sin konto i banken. Den 
ENESTE kontoen dere skal sette inn penger på er 2699 25 27497. Dette er 
hovedkontoen vår, de andre kontoene er til prosjekter og skal ikke brukes til 
det daglige virke.  
Har også sett litt på innbetalinger etter treningsløp, savner innbetaling fra det 
første løpet vi hadde i vår, og løpet som var 1406 kan jeg heller ikke se det 
har kommet inn penger fra. Skulle dette ikke være riktig tar dere kontakt så 
ordner vi opp i dette.  
Er også noen medlemmer som ikke har betalt sin kontingent for i år, disse vil 
nå få en siste purring. Men jeg håper at dere som er med på treningsløpa vil 
betale denne kontingenten da dette er med på å styrke NOL`s økonomi.  
Ha en fortsatt fin høst sesong  
 
Mvh.  
Svein 
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Hugo og Heidi var NOLs løpere på 2. etappe. Etter en grundig oppvarming og skjer-
ping av konsentrasjonen, var disse løperne ute på jakt etter poster. 
Nå var det bare Harald og Harald tilbake på vekslingsfeltet. 3. etappe var forbeholdt 
Harald. 
Harald Kv. kunne ikke finne startnummeret sitt da de siste forberedelser var på gang. 
Kun startnummeret til Heidi lå igjen i lagsposen. Her ligger det an til et lite familie-
oppgjør. I skuffelse over ikke å få løpe på NOLs 1. lag, hadde Heidi forsynt seg med 
Haralds startnummer og var nå registret som NOLs ankermann (kvinne). 
Vi var i den situasjon at vi hadde både 2. og 3. etappeløperne til NOLs 1. lag ute sam-
tidig. 
Hvor var lagledelsen som burde ha hindret en slik pinlig situasjon? Både Sondre og 
Vebjørn som var utpekt som støtteapparat var mer opptatt av kaker i kiosken enn det 
som foregikk ute i skogen. Denne situasjonen må vi ta alvorlig opp i laget, og vi må 
bedre internkontrollen i stafetter. 
Etter en intens møtevirksomhet med arrangøren fikk vi avklaret feilen. 
Hugo og Heidi (med Haralds startnummer) gjennomførte gode etapper som brakte 1. 
laget opp på 2. plass. 
Nå gjenstod bare 3. etappen med Harald på begge lag. 
Harald Kvisli holdt som vanlig god fart ute i skogen og var i mål bare 40 sek. etter 
vinneren av stafetten, etter en opphenting av ca. 10 minutter. Et imponerende løp. 
Harald W. imponerte også alle som deltok i fjor. En sikker gjennomført etappe uten 
store sleiver er ikke dagligdags kost. 
Årets veteranstafett ble nok en suksess for NOL. Har vi kvittet oss med stafettkomp-
lekset? 
Uten noen forringelse av Heidis innsats på sin etappe var det stemning for å stille eget 
damelag neste år. 
Britt og Malin bør allerede starte planlegging av neste års KM-stafett.  
Det som ikke er avklaret på det tidspunkt dette skrives, er om familien Kvisli har 
kommet hjem igjen til Notodden og hvordan lagledelsen har taklet surret med start-
numrene. Vi håper for neste års stafett at de kommer hjem i løpet av kvelden og at 
husfreden kan gjenopprettes etter en opprivende dag. 
 
Harald W. 
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TURKART I ØST, VEST OG NÅ NORD ! 
Det nye turkartet over Blefjell er nå en realitet. Etter mange år uten nødvendig priori-
tet, fikk vi spillemidler slik at prosjektet kom i gang høsten 1999. Et samarbeid med 
Rennli Hytteforening om dette kartprosjektet har gitt begge parter et kart vi kan sam-
arbeide om, i stedet for to konkurrerende produkter i markedet. 
NOL har investert i egen digital kartkonstruksjon over området. Dette gir oss store 
fortrinn i vårt videre arbeid med å sikre dette kartmarkedet over Blefjell. 
Blefjellkartet vil inngå i våre turkart som nå dekker nær hele kommunen + hele Li-
fjell og Tuddal-, Gaustatoppenområdet. 
På bakgrunn av at opplaget av turkart over Tuddal/Gaustatoppen nå på det nærmeste 
er utsolgt, er det nå aktuelt å utgi dette på nytt. Vi velger nå å digitalisere også dette 
kartet. 
Det er gitt spillemidler for en rehabilitering av dette kartet. Arbeidet er i gang. 
Vi eier også her kartgrunnlaget. 
Notodden Vest / Lifjell er neste turkart som bør digitaliseres. Lifjell Sør er allerede en 
god start på dette arbeidet. Vi vil nå søke spillemidler for en rehabilitering av hele 
Lifjellkartet. 
Dette bør kunne være klart sommeren 2002. 
I tillegg har vi bykartet med bynære turområder i målestokk 1:10.000. 
Som det framkommer ovenfor, er NOL i ferd med å etablere en digital kartbase over 
et enormt område som dekker flere tusen km2. 
Den kartteknologien gir oss utrolige muligheter. NOL har blitt en stor, og for kom-
munen viktig kartprodusent. I samarbeid med Anders Fossøy har NOL lagt et godt 
grunnlag for videre kartlegging i kommunen. 
 
Harald W. 

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

http://home.sol.no/~notol/ 

Internettadressen til NOLs hjemmeside  

Her finnes b.l.a. Resultater, 
påmeldinger og info om tre-
ning o.s.v. E-post: notod@online.no 
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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. 
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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. 
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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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Rekruttenes Holmenkolldag 10. september 

Foto: Torgeir Aas Det var i alt 23 rekrutter som var med på turen til Holmenkollen. 

Klasse D12   2,4 km   Gaupeløype 
1. Kine Steiwer, Lillomarka OL  0:24.04 
7. Sølvi Fossøy, Notodden O L   0:31.20 
9. Ingrid Landsverk, Notodden OL   0:32.30 
18. Anna Berg Skogen, Notodden OL   0:38.05 
Klasse Gutter 10 år   Tigerløype   
Even Andreas Rød 
Klasse Jenter 9 år    Tigerløype 
Marie Langseth 
Marte Hegna Karlberg 
Iris Fossøy 
Klasse Jenter 8 år    Tigerløype 
Silje Westlund 
Heidi Berge 

Klasse Gutter 8 år   Tigerløype 
Sveinung Aas 
Stian H. Skatter 
Klasse Gutter 7 år   Tigerløype 
Eirik Løndal 
Ole Martin Rød 
Sondre Kvisli 
Småtroll 4-6 år 
Monica H. Skatter 
Marie Løndal 
Lene Berge  
Torgrim Aas 
Sturla Aas 
Endre Langseth 
Bendik Langseth 
Simen Westlund 
Vebjørn Kvisli 

Østmarkaveien 
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HVOR ER ØSTMARKA ? 
La oss så fort som mulig bli kjent med begrepet Østmarka. Østmarka er det sammen-
hengende kartlagte skogområdet rundt klubbhytta på Tinnemyra. På begge sider av 
europaveg E-134. 
Det er nå trykt et kart i målestokk 1:15000 som dekker hele dette området. Østmarka-
kartet er oppdelt i totalt 6 kartutsnitt i målestokk 1:10.000. Vesle Nybuåsen og Ny-
buåsen er kjente kart fra tidligere, det samme er Sætreåsenkartet. Nye kart er 
Damtjønn og Litjønnåsen lengst nord i Østmarka, og Eikeskard lengst sør. Det siste 
kartet vil først bli trykt våren 2001. 
I tillegg er det trykt 3 nye utsnitt i målestokk 1:5.000 nord for Tinnemyra. Disse ut-
snittene i målestokk 1:5000 er spesielt godt egnet for yngre og eldre o-løpere, samt 
rekrutter i alle aldre. 
Navnet Østmarka har Anders og undertegnede ansvar et for. Veien fra Lisleherad mot 
Storemyr går under begrepet Østmarkaveien, derav navnet på det nye kartet. 
Uten tvil vil området ”Østmarka” være utgangspunktet for mye av aktiviteten i NOL 
de nærmeste årene. Med kort avstand til klubbhytta vil Østmarka på mange måter 
kunne betegnes som NOLs basisområde. 
 
Harald W. 

Østmarkaveien Her er et utsnitt 
som viser Øst-
markaveien. 
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Sørlandsgalopp i sol og regn:                     
 

RANDI  VAR  SUVEREN 
 
Med 4 seiarar og 4000 poeng var Randi suveren både i D 19-
20 og i NOL-leiren. 
Ho kunne reise heim til Notodden og butikkjobben utan tap. 
 
Medan Randi lett sikra seg 4000 poeng måtte vi andre kjempe 
for å kome over den for oss magiske 3000-poeng-grensa. Det 
var det berre desse som klarte: 
Heidi              3530 poeng i D35AL 
Hugo              3194 poeng i H45 
Harald K        3131 poeng i H35AL 
Ingebjørg       3124 poeng i D50 
 

Vi andre måtte utmerke oss på andre måtar: Arve t.d. var suveren når det gjaldt tid frå 
siste post til mål. Tore og Åge Geir klarte å slå kvart sitt kne på same stad (og same 
stein) ute i skogen. Neste dag klarte Dag å finne den same steinen. 

Men den kanskje største 
prestasjonen klarte vi 
alle i fellesskap ved star-
ten av galoppen. Nemleg 
å få plass til 10 telt/
vogner på ca. 5 plassar. 
Dette laga ein intim leir-
plass som var flott å ha 
på rekefest og da vi åt 
jordbær og is. Men da 
regnet hølja ned med ein 
månadsnedbør i løpet av 
ei natt var det ikkje like 
godt å liggje i vasspruten 
frå andre sine telt og 
campingvogner. 

Anders og Jostein på samlingsplass 

Foto: Harald Wold 
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Årets galopp vil i tillegg bli hugsa p.g.a. dei mange rekruttane. Både unge og ikkje 
fullt så unge prøva seg ut i framand skog for første gong på Sørlandet: Anders, Jo-
stein, Sondre, Vebjørn, Stian, Eva og Gjertrud er namn vi sikkert vil bli godt kjende 
med etterkvart.  
 

På Sørlandsgaloppen: 
Dag Sørlie 

Sondre på sistepost. 

Stian i innløpet 


