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

VANNRETT:  7. Atomer  8. Etternavn(omv.)  9. Eng. prep.  10. Småbølge  11 Felle 13. 
Moralsk  14. Tekke  16. Spyd  18 Krigere  20. Danset  23. Oppsagt  24. Taus(nyn.) 25. 
Skjult(omv.)  26. Stater  27. Trær  28. Tette  29. Bestå  31. Grønnsak  32. Ødelagt(omv.) 
34. Furie  36. Anløper  38. Sagnklippe  39. Tall  41. Utløpet(omv.)  42. Prep.  43. Mates  
46. Rydder  47. Dyr  50. Fjærbusk  51. Hes  52. Klare  54. Organist/komponist(omv.) 
LODDRETT:  1.Utsiktspunkt  2. Skitt  3. Eskimo  4. Abortmotstander  5. Kjerr  6. 
Bolig 9. Studentidrettslag  12. Huseier  15. Fat  17. _ _ _ _ _  Villa  19 Vaske  21. Spiller  
22. Skur  25. Kikking  26. Måler  28. Skape  30. Bonde  31. Frukt  33. Art.  35. Selen  37. 
Stiger  38. Former  39. Liten(fransk)  40. Drikk  44. Hedrer  45. Minske  48. Mil. org.  
49. Plass  53. Øk  55. Kons  56. Slag   
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Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  
innen 3. Mai 2000. 

Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN             
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Årgang 10 

Treningsløp 
Oversikten fin-
ner du på midt-
siden. 
 
 
Nytt opplegg 
fra rekrutt-
komiteen 
(O-karusell) 
Nytt opplegg på 
treningsløpa fra 
7 til 12 år. 
Se side 29. 
 
 
Tinfosløpet 
Søndag 28. Mai 
Se side 34. 

Årsavslutningen 1999 

Premieutdeling 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

Årets tilbud til skolene 
- Miniturorientering 
- Aktivitetsdag 
- Trygg i naturen 

Se side 28. 



INNHOLD 
Faste 
Innmeldingsskjema                           s.43 
Kryssord                                            s.44 
Kryssord løsning                               s.42 
Lederen har ordet                              s.3  
Styre 
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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. 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL  

Det er satt opp følgende tidspunkt for 
utgivelse av ”Sjekk KODEN: 
 
”Sjekk Koden”          01.06.00 
”Sjekk Koden”          01.09.00 
”Sjekk Koden”          01.12.00 
”Sjekk Koden”          15.01.01 

Neste utgave av Sjekk KODEN 
Kommer 1. Juni. Bidrag til dette num-
meret må derfor leveres innen 10. Mai 
til Sjekk KODEN v/Åge-Geir Skatter, 
Lisleheradsv.172, 3678 Notodden eller 
skatter@telnett.no 

 

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 
             3228 SANDEFJORD             
 
Eller sendes via e-mail til:  Svein.Amundsen@tm.telia.no          
 
   
mottatt:______________ registrert:_____________ sendt posten:____________ 
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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 adres-
sen under her. Det er også viktig at dere sender bilaget så fort som mulig og ikke har det lig-
gende 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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De som løste Tronds  
O-krysset 1-00 

Det var en som klarte å løse kryssordet, som får et NOL-krus. De som ikke klarte det får prø-
ve seg på et nytt kryssord bakerst i sjekk KODEN, og det gjelder selvsagt også vinneren. 
 
VINNER: Åge-Geir Skatter 
 
DE ANDRE: 

Løsning til Tronds O-krysset 1-00 
 
VANNRETT:  1. Ensom, 9. Eros, 10. Mesias, 12. Taf, 13. Limt, 15. Vri, 16. Uro, 17. Pige, 
18. Tevle, 20. Sir, 21. Hickoritre, 24. Ne, 25. Ettøre, 26. Sug, 27. Rural, 28. Raer, 29. Værlam, 
30. LS,  31. Merke, 32. Aber, 34. Sitron, 36. Edru, 38. Ore, 39. Ea, 40. Osterett, 42. TT, 43. 
Stry, 44. Irak, 45. Liter, 46. Orly, 48. OAI, 50. Ned, 51. Fnugga, 53. IK, 54. Signi  
LODDRETT: 1. Egglikør, 2. Nr, 3. Sommereventyr, 4. Tesil, 5. Or, 6. Lotus, 7. Tsarina, 8. 
Giverglede, 11. Et, 14. Igor, 17. PC-test, 19. Emu, 22. Italia, 23. Især, 27. RM, 31. Mosred, 
33. Ert, 35. Rotten, 37. Utrygg, 41. Tilgi, 43. Sine, 47. Rus, 49. Ai, 51. Fy, 52. An 
LØSNINGSORD:  Gro og Arve 
                               Her ser vi en ny NOLrekrutt som stolte foreldre fikk i oktober 
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Velkommen til 2000-sesongen i NOL! 
Som et av landets eldste O-lag har vi lang erfaring med at alt går i bølger. NOL har vært gjennom 
både sterke perioder sportslig og organisatorisk, og perioder hvor det meste har gått på sparebluss. 
Ved starten på et nytt årtusen har vi i NOL et bedre utgangspunkt enn vi neppe noen gang har hatt 
tidligere. 
Det er nå opp til oss alle å gripe tak i de mulighetene som foreligger.  
I min etter hvert lange fartstid i organisasjonen NOL, kan jeg ikke se at det har vært en mer velfung-
erende organisasjon i laget, med så mange entusiastiske medarbeidere.  
Det mest spennende etter min oppfatning er det som skjer innen rekrutteringsarbeidet. Etter at Arve i 
flere år nå har lagt et godt grunnlag for rekrutteringsarbeidet gjennom et enormt arbeid, har NOL i år 
styrket denne komiteen vesentlig. Under ledelse av Heidi har det blitt etablert en rekrutteringskomité 
med mange som innehar stor entusiasme og faglig bakgrunn. 
Rekrutteringskomiteen har allerede innhentet erfaringer fra et meget vellykket rekrutteringsarbeid på 
Kongsberg. 
Dette er et resurskrevende opplegg som rekrutteringskomiteen ønsker å tilpasse våre lokale forhold. 
Det som er spesielt med ”Kongsbergmodellen” er en sterk satsing på rekruttenes foreldre. Den reali-
tet at o-løpere normalt rekrutteres gjennom et ”familiefellesskap”, har lagt grunnlaget for en vellyk-
ket rekruttering på Kongsberg. 
På bakgrunn av alt det positive som har skjedd i laget de siste årene, har jeg meget god tro på at Hei-
di med god hjelp av resten av komiteen, vil lykkes. Starten på dette årtusen kan bli en meget spen-
nende tid i NOL. 
NOL har startet opp arbeidet med handlingsplan for perioden 2000 til 2005. Her skal de mål og prio-
riteringer som skal bringe laget videre framkomme. Vi vil bl.a. bli best i Telemark innen de alders-
bestemte klasser i løpet av kommende 5 års periode. 
Aktiviteten i laget skal økes både lokalt og på nasjonalt plan.   
Vi har et imponerende tillitsmannsapparat i NOL. Et generasjonsskifte er i gang slik at vi nå ser en 
yngre generasjon med egne rekrutter som er i ferd med å prege driften av laget. Dette er en meget 
positiv tendens. 
Problemet i mange organisasjoner i dag er en manglende fornying av tillitsmannsapparatet.  
Nye og yngre tillitsvalgte har større evne til å fornye organisasjonens drift.  
Det blir for øvrig også stor aktivitet i  tillegg til det som skjer innen rekrutteringsarbeidet. 
Gjennom årets arbeid med planlegging av 2000-sesongen, har det framkommet en utrolig stor entusi-
asme. På alle områder legges det ambisiøse planer som vil legge grunnlaget for nok en vellykket se-
song. 
Dersom vi skal opprettholde utgivelse av ”Sjekk Koden” er vi avhengig av bidrag med stoff fra flest 
mulig medlemmer. Har du noe som ønskes spedd til alle i laget kan du sende innlegg til Åge Geir. 
Plan for utgivelse og frist for innlevering av stoff framkommer annet sted i ”Til Deg fra NOL”. 
I årets utgave av ”Til Deg fra NOL” kan du gjøre deg kjent med det meste som skal skje i løpet av 
denne sesongen. Her bør det være nok tilbud til de fleste av oss. Nå blir det opp til deg og meg om 
2000-sesongen skal gå over i historien som en av de mest aktive i NOL, og om vi ved sesongslutt 
kan konkludere med at de mål vi har satt oss er nådd. 
VELKOMMEN TIL 2000-SESONGEN I NOL! 
Harald W. 
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NOLS STYRE FOR ÅR 2000 
Leder: 
Harald Wold  
tlf. p 35012481  
     a 35012022 
Kontaktperson for: 
-Anleggskontakten 
-VDG – kontakten 
 
Nest leder: 
Einar Steinmoen   
tlf. p 35012082  
     a 35025350 
einars@coward.no 
Kontaktperson for: 
-Hyttekomite 
-Utdanningskomite 
 
Sekretær: 
Torgeir Aas  
tlf. p 35013940                 
taas@telnett.no 
Kontaktperson for: 
- Redaksjon 
Har ansvaret for styrereferate-
ne, skriv til krets og forbund. 
   
Kasserer: 
Svein Amundsen  
tlf. p 33460757         
svein.amundsen@tm.telia.no 
Kontaktperson for: 
- Materialforvalteren 
- Økonomikomiteen 
- Revisorer 
Har ansvaret for regnskapet, 
budsjett-arbeidet, med-
lemskartoteket og medlems-
kontingenten.  

Sportslig leder: 
Åge-Geir Skatter  
tlf. p 35013744 
      a 35027539 
skatter@telnett.no 
Kontaktperson for: 
- Ski-o kontakten 
- Treningskomite 
 
Rekrutteringsansvarlig: 
Arve Paulsen  
tlf. p 35014632                 
arvepau@online.no 
Kontaktperson for: 
- Rekruttkomite 
- Ungdomskontakt 
Har ansvaret for skolekonkuran-
sen, nybegynneropplæringen og 
rekrutteringstiltak generelt. 
 
Styremedlem: 
Ingebjørg Bakko  
tlf. p 35012941 
Kontaktperson for: 
- Tur-o komite 
- Kvinnekontakt 
 
Varamedlemmer: 
Ingvild Skogen  
tlf. p 35013118  
 
 
Trond Eriksen  
tlf. p 35012348,  
      a 35012522 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL  
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Kom og Prøvekjør 

Volvo eller Renault 

Se våre tilbud og produkter 

på vår hjemmeside 

Hydro 
 
Notodden 
 
Næringspark 



VDG  
- organet som tar seg av o-idrettens forhold til Vekst Dyreliv og Grunneiere   

   Orienteringsidrettens idrettsanlegg er o-kartet som til vanlig eies av o-lag. Men 
grunnen som kartet ligger på tilhører grunneier. Det som vokser på kartgrunnen er 
som oftest også grunneierens. Dyrelivet disponeres, til vanlig, av grunneieren, men 
forvaltes av natur- og miljømyndighetene våre, mens bruken av naturen kommer inn 
under regelverket om allemannnsretten. Den tilhører oss alle med det ansvar og de 
plikter enhver av oss har som bruker av den. 
     Som storbrukere av natur har orienteringsidretten v/ O-forbundet gjort avtale med 
skog- og grunneierorganisasjonene, miljøvernet og en del andre interessenter om sin 
spesielle bruk av skog og mark. En overenskomst som o-laga er knytta til og dermed  
pliktige til å følge. 
     En finner at laget vårt har hatt et godt tillitsforhold til grunn- og skogeierne, og så  
langt jeg kjenner til har vi ikke hatt noen uheldige episoder i sesongen 1999. Slik vil 
vi ha det, og for å holde på omdømme og om mulig gjøre det enda bedre må vi: 

- holde en avgrensa og låg aktivitet i yngletida (15. mai -15.juni), holde oss 
   unna gode yngleområder 

                - be om tillatelse for å bruke skogsbilveger og parkering som er private 
- innhente løyve til samlings-/startplass, også til treningsløp når en føler at 
   det kan være nødvendig 
- aldri legge opp til løpsstrekk over dyrka mark, eller strekk som frister til 
   løp over dyrka mark. Mrk: Skogplantefelt er i nevnte avtale dyrka 
   mark inntil plantene er ca. 70 cm høge (lårhøgde). En kan heller ikke 
   legge løpsstrekk over verneverdige områder. Slike kan være i fobindelse  
   med spesielle plantesamfunn eller leveområder for dyr. 

Døde dyr - kadaver eller beinrester- 
O-løpere og tur-o-folket er en gruppe mennesker som gjennom turer, løp, trening, 
løypelegging og synfaring samla farer over store skogsarealer i løpet av en sesong. 
Dermed har disse store sjangsene for å komme over rester etter dyre-død.  
     Viltnemda i kommunen har som en av sine viktige oppgaver å registrere slike til-
feller. Derfor er de sterkt avhengig av hjelp fra skogsfolk. Og som den ressurs o-
folket er på dette feltet skal  vi fortest råd melde fra når vi har kommet over noe av 
denslags. Det kan du gjøre gjennom løpslederen hvis du er på løp eller du kan sjøl 
ringe til VDG-kontakten på tlf. 35 01 81 42 
 
Vi ønser hverandre en god o-sesong med ansvar for VDG-oppfølging. 

 
                   VDG-kontakt Olav Mårdalen, Leirbruhaugen 6 , 3680 Notodden               

Tlf. 35 01 81 42 
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER 
 
Materialforvalter     - Egil Halvorsen             tlf. p 35010882 ehalvor@telnett.no 
Anleggskontakt       - Harald Wold                tlf. p 35012481 
Økonomikomite      - (styret) 
Rekrutteringskomite- Heidi Schatvet            tlf. p 35014399 
                               - Harald Kvisli              tlf. p 35014399 harald.kvisli@lokaldata.telemax.no 
                               - Britt Fossøy                 tlf. p 35011812 
                               - Arve Paulsen              tlf. p 35014632 arvepau@online.no 
                               - Malin Westlund          tlf. p 35020359 
                               - Ole Christian Johnsen tlf. p 35020359 
Treningskomite       - Hugo Christensen       tlf. p 35014541 hugochr@powertech.no 
                               - Åge-Geir Skatter         tlf. p 35013744 skatter@telnett.no 
                               - Randi Wold                tlf. p 35012481 
                               - Ann Helen Aabogen    tlf. p 97127097 u965001@studnot.hit.no 
Ungdomskontakt     - Ingeborg Skogen          tlf. p 35013118 
Ski-o kontakt          - Anders Fossøy            tlf. p 35012432 kartfos@online.no 
Tur-o komite           - Ellinor Eliasen            tlf. p 35013396 
                               - Olav Schia                  tlf. p 35018230 
                               - Magne Hamre             tlf. p 35011028 
Festkordinatorer      -  
                               -                                  
VDG-kontakt          - Olav Mårdalen            tlf. p 35018142 
Kvinnekontakt        - Britt Fossøy                tlf. p 35012432 
EKT-kontakt           - Harald Kvisli               tlf. p 35014399 harald.kvisli@lokaldata.telemax.no 
Revisorer                - Inger Steinmoen          tlf. p 35012082 
                               - Hans Hafskolt             tlf. p 35014119 
Hyttestyre               - Nestleder 
                               - Ingebjørg Bakko         tlf. p 35012941 
                               - Arnulf Rulnes             tlf. p 35013172 
                               - Trond Eriksen             tlf. p 35012348 
Valgkomite             - Hugo Christensen       tlf. p 35014541 hugochr@powertech.no 
                               - Svein Skogen              tlf. p 35013118 
                               - Heidi Schatvet            tlf. p 35014399 
 
Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Torgeir Aas 
Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Leder, nestleder og Ingebjørg Bakko (styremedlem) 
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ÅRSPLAN FOR STYREMØTER: 
 
Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2000-sesongen: 

 
Møte 03/00 - Mandag 03.04.00 
Møte 04/00 - Mandag 08.05.00 
Møte 05/00 - Mandag 05.06.00 
Møte 06/00 - Mandag 07.08.00 
Møte 07/00 - Mandag 11.09.00 
Møte 08/00 - Mandag 09.10.00 
Møte 09/00 - Mandag 13.11.00 
Møte 10/00 - Mandag 11.12.00 
Møte 11/00 - Mandag 15.01.01 

 
Dersom det er noen som har forslag til saker som bør behandles av styret, kan ved-
kommende ta kontakt med en av styremedlemmene, men fortrinnsvis sekretær eller 
leder. 
Forslag  til saker som ønskes behandlet av styret bør leveres skriftlig. 
Styret ønsker i sterkere grad  innspill fra medlemmene til saker som gjelder lagets ak-
tiviteter. 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL  

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

HOLD AV 
lørdag 4.november allerede nå.  

Da arrangerer vi klubbmesterskap  
langdistanse på det nye Tinnemyrakartet og  

årsfest på klubbhytta. 
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Din naturlige 
samarbeidspartner  
på inneklima 
 
Tlf. 35 01 32 44 
Faks: 35 01 36 58 
Villav. 5, 3674 Notodden 



Syklisten, Gary B. Turner 
Heddalsvn. 24.                         Telefon: 350 12170 
3674 Notodden 

Kvinnearbeid i NOL 
 
Gjør vi kvinner noe annet enn å vaske treningstøy og bake kaker? 
Trenger vi å gjøre noe spesielle tiltak for å få kvinner mer aktive i NOL? 
Hva mener vi med aktive? Betyr det å løpe selv, eller å følge opp mann og barn og gjøre dug-
nadsarbeid for NOL? 
 
Vi har i 2000 fått kvinnelig leder av rekrutteringskomiteen og et kvinnelig styremedlem. Dette 
er en framgang i kvinneandelen fra i fjor og jeg ser meg meget fornøyd med dette. Det er også 
en god del kvinner i de ulike utvalg. 
 
Vi vil i år, og åra framover, satse på rekruttering med ny giv og ny modell, og jeg håper dette 
vil ha en positiv effekt på antall kvinnelige medlemmer. Den mest vellykka formen for rekrut-
tering er der hvor vi kan få hele familien til å trives i vårt miljø i NOL. En oppfordring til dere 
alle: Ta vel i mot alle nye fjes dere møter på treningsløp i år, ikke overse de du ikke kjenner fra 
før, ta kontakt og vi vil snart bli en enda større og ”lykkeligere” o-familie. 
 
Britt Fossøy 
Kvinnekontakt 

Nytt privat telefonnummer til Anders og Britt Fossøy 
35 01 24 32 
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Notodden:
Storgata 50, 3674 Notodden
Tlf. 35 02 72 50
Bø:
Hellandtunet, 3800 Bø i Telemark
Tlf. 35 95 17 38

www.lokaldata.no
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O-teknisk trening våren. 
Treningskomiteen inviterer alle til O-teknisk trening på Kongsberg torsdager. Vi bruker 
Kongsberg O-lag sine treningsløp som arena og utfordring. Kongsberg vil legge høy 
kvalitet på torsdagsløpene med bl.a. EKT. Vi vil organisere felles kjøring fra hytta klok-
ka 17.30 og veilede den enkelte etter ønske og behov. Treningskomiteen vil innkalle til 
et møte for å legge nærmere planer. I skrivende stund er det uklart når Kongsberg 
starter med sine løp. 

Treningsansvarlig: 
Hugo Christensen 
Tlf. 35014541, e-post: hugochr@powertech.no 

Sportsutstyret kjøper vi hos 

Intersport Kvantum A/S 
Merdevegen 22, 3670 Notodden 
Tlf: 350 20820 Telefax: 350 14114 

Sandefjord Orienteringsklubb  
innbyr til Kretsløp 09.04.00 

Sted: Grubesand badestrand, Vesterøya 
Kart: Langeby 
Terreng: Grov kuppert, stirikt med enkelte detaljrike områder. Varierende løpbarhet. 
 
Påmelding til sportslig leder innen 3.april. 
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OVERSIKT OVER O-KART UTGITT I REGI AV NOL: 
01   -    AALAMOEN                                       1:10000                       2.5M                1987 
02   -    AKKERHAUGEN                              1:5000                         5 M                  1997 
03   -    ASKEMYRA                                       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 
 
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 
107 -    BLEFJELL                                           1:30.000                      10 M                2000 
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Laget dekker alle startavgifter i stafetter. 
Laget dekker all startavgift for løpere under 17 år i terminfestede løp, gjelder også   ferie-
løp. 
Startavgift for ferieløp, må dekkes av løperne selv. (Løp som går i juli). 
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 kas-
serer. 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 sjåfø-
ren. 
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 bi-
letten 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,*(17�

Husk at denne må være betalt før du kan delta i løp, ref. Nol`s lover, (gjelder ikke tre-
ningsløp). 
 
Startkontingent for ferieløp, må dekkes av løperne selv. (Løp som går i juli). 
 
cJH 	 6YHcJH 	 6YHLLQQ��

Merk. 
Styret skal gå gjennom dette her på neste styremøte, så det vil bli noen småjuste-
ringer. 
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UTDRAG AV TERMINLISTA  
Date Krets Klubb Type Navn Frist 
09.04 Vf Sandefjord OK KaV Vårløpet 03.04 
15.04 Øf Halden SK EaV Vårspretten, NC sr.1;EKT 27.03 
16.04 Øf Halden SK NAdS Vårstafetten;EKT 27.03 
29.04 Vf Hedrum OL KaV Vårløpet  
      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
06.05 Øf OK Moss NAaV Lørdagskjappen 28.04 
07.05 Øf Sarpsborg OL NAaV Solrenningen 28.04 
13.05 Bu IF Sturla KaV   
14.05 Te Porsgrunn OL KdS Ungdomsstafett  
21.05 Bu Lierbygda OL KaK Liersprinten  
27.05 Os Oppsal IF NAaS 15 - stafetten 22.05 
28.05 Os Nydalens SK KaV Nydalten  

      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
01.06 Bu Eiker OL KaV Eikersprinten  
03.06 Te OK Skeidi KaS KM Te/Vf  
04.06 Te OK Skeidi KaV CUP kretsfinale Te/Vf  
11.06 Bu Kongsberg OL NAaV Pinseløp  
12.06 Te Kongsberg OL NAaV Pinseløp  
17.06 Te Notodden OL KaV   
18.06 Te Drangedal OL KaV   
23..06 Ho T&IF Viking NAaK Norsk O-festival 12.05 
24.06 Ho T&IF Viking EaV Norsk O-festival 12.05 
25.06 Ho T&IF Viking NAaS Norsk O-festival 12.05 
27.06 SF Sogndal IL NAaV Nordvestgaloppen 13.06 
28.06 SF Sogndal IL NAaV Nordvestgaloppen 13.06 
29.06 SF Sogndal IL NAaV Nordvestgaloppen 13.06 
30.06 Bu Konnerud IL NAaK Drammen 3-dagers 19.06 

      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
01.07 Bu Konnerud IL NAaK Drammen 3-dagers 19.06 
02.07 Bu Konnerud IL NAaV Drammen 3-dagers;EKT 19.06 
09.07 Te IL Vindbjart NAaV Sørlandsgaloppen 15.06 
10.07 Te Torridal IL NAaV Sørlandsgaloppen 15.06 
11.07 Te Torridal IL NAaV Sørlandsgaloppen 15.06 
13.07 Te Søgne &SongdalenOK NAaV Sørlandsgaloppen 15.06 
14.07 Te Søgne &SongdalenOK NAaV Sørlandsgaloppen 15.06 
15.07 Te Kristiansand OK NAaV Sørlandsgaloppen 15.06 
29.07 ST Ålen IL KdF Ålen 2-dagers  
30.07 ST Ålen IL KdF Ålen 2-dagers  

Løp som er uthevet er prioriterte løp som vi håper flest mulig stiller opp på. 
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TINFOSLØPET 2000 
Søndag 28.mai  

 
Start kort løype kl.13.45 
Start lang løype kl.14.00 

 
Notodden o-lag har to arrangementer i året som primært har til hensikt å bringe penger til klubb-
kassa vår, hvorav det ene er Tinfosløpet. For tredje året på rad blir løpet arrangert og datoen er i 
år satt til søndag 28.05. 
 
Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonster  til aktive løpere, og for alle aldersgrupper. 
Arrangementet er et samarbeid mellom Telen og Tinfos, og hvor NOL står som teknisk arrangør. 
Telen har hovedansvaret for PR og informasjon. Tinfos dekker arrangementkostnadene og stiller 
med arena og gratis badefasiliteter til deltakerne og arrangører. NOL får inntekten av startkon-
tingent og eget kiosksalg. Det er derfor viktig for oss at arrangementet får en så stor oppslutning 
som mulig. Alle NOL’ere kan påvirke dette med  å drive egen PR ovenfor familie og venner til å 
stille til start i en passende løype. Husk at dersom du er deltaker i kort eller lang løype er du med 
i trekningen av en gavesjekk med verdi på kr 5.000. Du skal lete lenge etter større vinnersjanse. 
 
Løyper 
Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Tinfoshallen. Kort løype er ca. 5,3 
km – (over Lienfoss) og lang løype 12,5 km går langs Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss. 
Nytt av året er at det legges opp til to barneløyper.  450 m for barn opp til 7 år (født 1993 eller 
senere), og 850 m for barn 8 år og oppover (født 1992 og tidligere). Dette er anbefalt inndeling, 
men at her kan barna velge distanse selv. 
 
Aktivitetsprogram. 
Det legges opp til flere aktiviteter for barna etter at deres løp er gjennomført og mens løperne er 
ute på lang og kort løype. 
Svømmehallen vil også være åpen for deltakerne og bør markedsføres bedre som en gratis-
aktivitet under arrangementet. 
 
Startkontingent 
Startkontingenten fastsettes lik foregående år kr 50 kort og lang løype, etteranmeldte – kr 70. For 
start i barneløypene kr 20. 
  
Påmelding 
Det opplyses i annonsene at påmeldingsfristen er 15/5-00 frem. Påmelding og betalig sendes Not-
odden Orienteringslag (NOL) v/Svein Amundsen, Heimdalsvn 17,  3218 Sandefjord. Bakgiro-
konto 2699.54.82427 
 
For å gjennomføre dette arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekreteriat, salg o.l. 
 
Torgeir 
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Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
05.08 Bu Modum OL NAbK Modum 2-dagers  
05.08 Os Heming/Njård OL  O-landsleiren (5.-10.8.)  
06.08 Bu Modum OL NAbV Modum 2-dagers  
06.08 Os Heming/Njård OL NAdV HL  
12.08 AA Lia IL KaV DM Sørlandsmesterskap  
12.08 Te Vrådal IL KaV   
13.08 Ak Gjerdrum OL KaV DM Østlandsmesterskap, Romeriksløpet  
13.08 AA Lia IL KaS DM Sørlandsmesterskap  
19.08 Bu Ringerike OL KaS   
19.08 Te Skien OK KaV KM Te/Vf  
20.08 Bu Ringerike OL KaV Ringerikesløpet  
20.08 Te Skien OK KaS KM Te/Vf  
26.08 Vf OL Trollo KdS KM Te/Vf, Jr+35, Trollostafetten  
27.08 Bu Stranden IL KaV Strandenløpet  

      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
02.09 Te Bø OL KaV   
03.09 Vf Andebu IL KaV   
09.09 Bu Eiker OL NAdV Veteranmesterskapet  
10.09 Bu Eiker OL NAdS Veteranmesterskapet  
14.09 Ak Asker SK/IL Tyrving NAdV NM Sr.  
15.09 Ak Asker SK/IL Tyrving NAdK NM Sr. Kvalifisering  
16.09 Ak Asker SK/IL Tyrving NAdK NM Sr. finale  
17.09 Ak Asker SK/IL Tyrving NAdS NM Sr.  
17.09 Te Hauken IL NAdS NM Jr.;EKT  
19.09 Vf OL Tønsberg & Omegn KaN KM Te/Vf  
20.09 Bu IF Sturla KaN Sturlanatta  
23.09 Bu Kongsberg OL KdL Råtassen  

      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
01.10 Te OK Skeidi KaK   
22.10 Øf Fredrikstad SK EdL Blodslitet  
29.10 Vf Sandefjord OK KdL Marummila  

      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
05.11 Bu Røyken OL KaV Frostsprinten  
12.11 Te Skien OK  KdL KM Te/Vf  
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FORKLARINGER TIL TERMINLISTA  

Dette er ikke en fullstendig terminliste. For 
fullstendig liste, se O-kalenderen    utgitt av 
NOF. 
 
Forkortelser 
Arr.:           E = IOF-Rankingløp         
                   NA = Nasjonalt løp 
                   K = Kretsløp 
Klasser:      a = alle aldersklasser        
                   b = alle aldersklasser samt    
                   eliteklasser            
                   c = bare eliteklasser 
                   d = begrenset klassetilbud 

Type:              K = kortdistanse 
                       L = langdistanse 
                       N = nattorientering 
                       NS = nattstafett 
                       S = stafett 
Mesterskap:   CUP = lag-o-cup 
                       DM = Distriktsmesterskap 
                       HL = hovedløp for yngre 
                       KM = kretsmesterskap 
                       LK = landskamp 
                       NM = Norgesmesterskap 
                       NOM = nordisk mesterskap 
                       VC = verdenscup 
                       VM = verdensmesterskap 
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NORGESCUPEN (NC) JUNIOR OG SENIOR 

JUNIOR: 
06.05 OK Moss; Lørdagskjappen, kortdistanse 
07.05 Sarpsborg OL; Solrenningen, klassisk 
distanse (jaktstart) 
10.06 Hamar OK; Testløp VM, kortdistanse 
11.06 Løten OL; Testløp VM, klassisk distan-
se 
12.06 Hamar OK; Testløp VM, mellomlang 
distanse 
24.06 T&IF Viking(Bergen); O-Festival, klas-
sisk distanse 
05.08 Modum OL; Modum 2-dagers, kortdis-
tanse 
06.08 Modum OL; Modum 2-dagers, klassisk 
distanse 
08.09 Odda IL; NM, klassisk distanse 
09.09 Odda IL; NM, kortdistanse 
23.09 Bækkelagets SPK; NM natt, nattløp 
22.10 Fredrikstad SK; Blodslitet, langdistanse 
 
11 konkurranser hvorav de 8 beste teller 

SENIOR: 
06.05 OK Moss; Lørdagskjappen, kortdistan-
se 
07.05 Sarpsborg OL; Solrenningen, klassisk 
distanse (jaktstart) 
20.05 Askøy OL/IL Gular; Lang-NM, lang-
distanse 
10.06 Hamar OK; Testløp EM, kortdistanse 
11.06 Løten OL; Testløp EM, klassisk distan-
se 
24.06 T&IF Viking(Bergen); O-Festival, klas-
sisk distanse 
14.09 Asker SK/IL Tyrving; NM, klassisk 
distanse 
16.09 Asker SK/IL Tyrving; NM, kort distan-
se 
23.09 Bækkelagets SPK; NM natt, nattløp 
22.10 Fredrikstad SK; Blodslitet, langdistanse 
 
 
10 konkurranser hvorav de 7 beste teller 
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Dette er en liste over medlemmer i Notodden o-lag som kan bistå ved leteaksjoner i distriktet. 
Bistanden er tenkt som en rask gjennomgang av terrenget, spesielt i mørket. Alle på listen har 
utstyr for og erfaring med nattorientering. Utstyret er  halogen lysutstyr med inntil 4 timer lys-
tid. Politiet har denne listen. De som står på listen bør oppbevare den.  
 
 
Navn:                          Tlf. privat.        Tlf. arbeid.       Mobil. 
Anders Fossøy             35 01 24 32      35 01 18 12      945 55 368 
Arve Paulsen               35 01 46 32                             975 07 466 
Harald Wold                35 01 24 81      35 01 50 82      970 53 326 
Harald Kvisli               35 01 43 99      35 02 72 50      934 04 305 
Egil Halvorsen             35 01 08 82      35 02 75 62      959 44 199 
Åge Geir Skatter          35 01 37 44      35 02 75 39      906 41 756 
Arnulf Rulnes              35 01 31 72                             911 51 733 
Hugo Christensen         35 01 31 18 
Torgeir Aas                  35 01 39 40                             941 70 311        
Jan Erik Jonassen         35 01 44 46       
Ingebjørg Bakko          35 01 29 41                             944 30 533 
Jon Kvisli                    35 95 17 20                             926 53 631 
Knut Heggenes             35 01 26 08      35 02 67 23      976 88 672 
Britt Fossøy                 35 01 24 32                             945 55 368 
Ann Helen Aabogen                                                    971 27 097 
Jørn Myrland               35 95 82 31  
 
Organisering: 
 
Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås. Den som blir kontaktet 
vil sørge for at resten blir kontaktet. 
 
Notodden o-lag: Den som blir kontaktet av Politiet sørger for at resten på listen blir kontaktet, 
eller forsøkt kontaktet. De som møter fram må ta med kompass, kart ( 1 : 50 000, turkart, 
 o-kart ), mat, drikke, liten reservelykt og mobiltelefon hvis mulig. De mest aktuelle karta i 
målestokk 1 : 50 000 er ”Gransherad” og ”Notodden”. Husk å oppbevar batterier oppladet. 
Etter 3 mnd er det kun 50% igjen på batteriet.  
 
Vi håper dette ikke bli aktuelt.  
 
 
                                                                                               Anders   

Leteaksjoner 



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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KRETSLØP 17. JUNI PÅ RESHJEM : 
 
Notodden Orienteringslag er tildelt kretsløp på Reshjem lørdag 17.juni. 
Det nye kartet på Reshjem vil være et godt utgangspunkt for et vellykket arrangement. 
På grunn av løp og O-troll leir i Drangedal denne samme helgen, kan vi ikke regne med spesi-
ell stor deltakelse. 
Vi bør derfor legge opp et arrangement med liten arrangørstab, slik at flest mulig av egene 
løpere kan delta. 
Forslag til funksjonærliste vil foreligge i midten av april. 
Reserver denne lørdagen for en jobb som funksjonær eller som løpsdeltaker. 
 
Harald W. 

15-stafetten 27.mai 2000 
Arrangør: Oppsal IF 
Sted: Haraløkka idrettspark på Bøler i Oslo. 
Terreng: Lettkupert østmarkterreng med mye stier. 
 
15-stafetten er en 15 etappers blandet stafett. 
Etappene varierer fra 2,8 - 7 km. 
Det skal minst være 4 kvinner på hvert lag, herav minst 1 D-16 eller D45-. 
 
Påmeldingsfrist 22. Mai, så gi beskjed så fort som mulig til sportslig leder hvis interessert.  
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UTTAKINGSLØP NM/HOVEDLØPET 
UTTAKINGSLØP NM, SENIOR 
Klassisk 
 
1.      12. August        Telemark Kretsløp Vrådal 
2.      19. August        Telemark Kretsløp Skien 
3.      02. September   Telemark Kretsløp Bø 
4.                              Resultater i norgescup 
Hovedvekten legges på uttakningsløpene. 
 
UTTAKINGSLØP NM, JUNIOR 
Klassisk 
 
Det er åpent for fri påmelding til junior-NM i alle    
klasser. 

Kortdistanse senior: 
Det er åpent for fri påmelding til kort-
distansen. 
 
NM natt: 
Det er åpent for fri påmelding i alle 
klasser, til natt-NM. 
 
Stafett: 
Det er åpent for fri påmelding til     
stafett-NM. 
 
Hovedløpet for yngre: 
Det er fri påmelding til hovedløpet. 

NÆRLØP I TELEMARK 
02.04 Porsgrunn OL, Poengjakta 
06.04 OK Skeidi, GK Nattløp 
13.04 Porsgrunn OL, Vanlig 
27.04 Skien OK, GK Sprint-cup I 
01.05 IL Hauken, Nærløp 
04.05 Porsgrunn OL, GK Sprint-cup II 
06.05 Grenland Pre-O 
07.05 Porsgrunn OL, Nærløp 
11.05 OK Skeidi, GK Sprint-cup III 
13.05 Porsgrunn OL, GK Sprint-cup finale 
18.05 Porsgrunn OL, GK vanlig/rekruttløp 
25.05 Skien OK, GK vanlig/rekruttløp 
28.05 Porsgrunn OL, Nærløp 
03.06 OK Skeidi, KM kortdistanse Vf/Te 
04.06 OK Skeidi, O-cup kretsfinale Vf/Te 
08.06 OK Skeidi, GK vanlig/rekruttløp 
15.06 Skien OK, GK vanlig 
17.06 Notodden OL, Kretsløp 
18.06 Drangedal OL, Kretsløp 

17.08 Porsgrunn OL, GK vanlig/rekruttløp 
19.08 Skien OK, KM ind. Te/Vf 
20.08 Skien OK, KM stafett )Te/Vf 
26.08 OK Skeidi, Rekruttløp finale 
27.08 Porsgrunn OL, Nærløp 
31.08 Skien OK, GK høstcup 
02.09 Bø OL, Kretsløp 
07.09 OK Skeidi, GK høstcup 
14.09 Skien OK, GK høstcup 
17.09 IL Hauken, Kretsløp 
28.09 Skien OK, GK Nattløp 
01.10 OK Skeidi, Supersprint 
05.11 Porsgrunn OL, Vealøsgampen/mærra 
12.11 Skien OK, Skiensmila KM lang 
18.11 OK Skeidi, Rørholtmarka rundt 
02.12 OK Skeidi, Røsskleivaløpet 
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EKT - Løperbrikker 
EKT er en forkortelse for Elektronisk Kvitterings- og Tidtakings-system.    
Systemet sørger for tidtaking og kontroll av at alle postene tas i rett             
rekkeføge - elektronisk. Du løper med en EKT-løperbrikke som lagrer       
passeringstider og postkoder på hver post du passerer.  
Systemet har vært i bruk i flere år og du vil nå møte EKT på de fleste         
terminfestede løp. På slike løp trenger du derfor en EKT-løperbrikke.   
Denne får du kjøpt gjennom klubben for kr. 330,- (nyeste modell/grønn) 
eller du kan leie brikke av NOL for kr. 20,- per løp. 
NOL har følgende EKT-utstyr: 
• 4 EKT-startenheter på bukk som benyttes på start for å slette dataene i løperbrikka og sette igang 

klokka i brikka. 
• 31 postenheter på bukk som benyttes til kvittering på postene. Hver EKT-postenhet har en innebygget 

postkode. Våre postenheter har kodene 121-150 samt 2 
postenheter med kode 160. Til store løp kan vi låne poster 
fra kretsen som har 60 postenheter. 

• 2 målenheter som benyttes for å overføre postkvitteringe-
ne fra løperbrikkene til data maskin. 

• 1 Mini Time Recorder (MTR) med termisk skriver . 
Denne benyttes på trening og mindre løp og skriver alle 
postpasseringer med strekktider som ligger i løperbrikka 
direkte til en liten skriver.  

• 20 løperbrikker  for utleie (gammel modell/gul).  
• 30 postenheter i snor til bruk på treningsløp og annen    

trening. 
 
SLIK BRUKER DU EKT-LØPERBRIKKE: 
1) Før start fester du en stemplingslapp i løperbrikka. Dette er et manuelt backup-system som kun  benyt-

tes dersom brikka skulle svikte. Hver postenhet har en pigg som lager merker i stemplingslappen. 
2) På start legger du brikka ned i startenheten. Klokka i brikka begynner å gå i det øyeblikk du løfter den 

opp. Samtidig slettes alle gamle tider i brikka. På nyeste modell av startenheter vil en lysdiode lyse når 
brikka er klar til å løftes. 

3) På postene legger du brikka ned i postenheten. Det er ikke nødvendig å holde brikka lenge, men brikka 
skal helt ned i postenheten for at piggen i postenheten skal lage merke i stemplingslappen. På  posten-
heten lagres passeringstid og postens kode i brikka. 

4) På mållinjen står en eller flere postenheter. Legg brikka i en av disse. Tiden din tas i det øyeblikk du 
legger brikka ned i denne postenheten. 

5) Du kan nå gå rolig bort til en avlesingsenhet som vil overføre dataene, dvs passeringstider og post-
koder i brikka til datasystemet.  

 
EKT PÅ TRENINGSLØP 
Det vil også i år bli benyttet EKT i A-løypene (for erfarne) på treningsløpa. 15 postenheter i snor følger 
hvert utstyrsett og henges ut sammen med stiftklemmer. I disse løypene kan du derfor velge om du vil be-
nytte de gamle stifteklemmene, eller om du vil bli bedre kjent med EKT. 
 

Î Utleie av brikker: Åge Geir Skatter, sportslig leder, tlf. 35 01 37 44 
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TURORIENTERING 2000! 
 
På grunn av den svært sene påsken i år har Tur-O komiteen valgt å ta sesongstart på Tinnemyra 
allerede før påske.   
Helgen  08. og 09. april er postene på Tinnemyrakartet lagt ut ved steiner og stup, og venter på 
at våryre turorienterere skal komme på besøk. Vi antar at snøforholdene i år er slik at Sætreå-
sen på dette tidspunktet framstår med bar skogsmark og blomstrende blåveis i lia ned mot Læ-
rerskolen. Under slike forhold er det godt å kunne finne fram kart og kompass og komme seg 
til skogs på jakt etter o-poster, gjerne med termos, niste og fotoapparat. 
NOL vil denne sesongen gjennomføre en fotokonkurranse knyttet til turorientering. 
Fotomotivet bør ha en tilknytning til skog og turorientering. Premiering og presentasjon av 
mottatte bilder vil skje på årsavslutningen for turorientering onsdag 25.10.00.  
 
Vi ønsker velkommen til en ny sesong både til deg som er ”tur-o veteran”, og til deg som kan-
skje ønsker å prøve turorientering for første gang.  
Denne sesongen skal følgende kart benyttes : 
            - TINNEMYRA           1 : 10.000 
            - TOVESTUL              1 : 10.000 
            - RESHJEM                 1 : 10.000 
            - MJAUGETJØNN      1 : 15.000 
 
Postene på Tinnemyra henger ute i tidsrommet fra 08. april til 20. september. 
Postene på Tovestul henger ute i tidsrommet fra 20. april til 20. september. 
Postene på Reshjem og Mjaugetjønn henger ute i tidsrommet fra 27. mai  til 20. september. 
På hvert av kartene er det satt ut 15 poster. 
Postene på Tinnemyra er de letteste å finne. Velg derfor dette kartet på de første turene dersom 
du er nybegynner og usikker på dine O-ferdigheter. 
 
Salg av tur-O konvolutter skjer på Klubbhytta helgen 08. og 09. april. 
Disse to dagene blir de åpen kafeteria på Klubbhytta. Her vil det også være mulig å få gode tips 
og veiledning for ferske turorienterere. 
 
For øvrig blir det salg av konvolutter på Intersport Kvantum og G-Sport Tuven og i Sentrum. 
Det blir også mulig å kjøpe konvolutter på treningsløpene ved henvendelse til Elinor. 
 
VIS HENSYN TIL VEGETASJON  OG  DYRELIV. HUST DU ER ”GJEST” I NATUREN! 
 
Velkommen til en ny og innholdsrik turorienteringssesong i regi av Notodden O-lag. 
 
Hilsen   Elinor,      Magne  og    Olav. 
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Aktivitetsdag på Tinnemyra 
Det er styremøte i NOL mandag 17 januar mens stålisen på Tinnemyra ligger blank og polert 
og innbyr til ”holiday on ice”. Helgen forut var det mange barn og voksene som gikk på skøy-
ter på Grotbekk. Harald W. foreslo å følge opp dette ved å arrangere aktivitetsdag på Tinnemy-
ra førstkommende lørdag. Det legges opp til en enkel orienteringsløype rundt vannet – delta-
kerne kan bruke spark eller skøyter. Klubbhytta kan fungere som varmestue og spisested. 
Lørdag 22.januar er dagen for aktivitetsdag på Tinnemyra. Det er i løpet av natta 
kommet 5 cm. nysnø slik at bandy- og kurlingbanen må måkes, men forholdene må karaktrise-
res som ideelle. 
I løpet av formiddagstimene er det reine folkevandringen til Tinnemyra, parkerings-plassen 
fram til Kongsbergveien er helt full av biler. Små og store er utstyrt med ryggseker, skøyter, 
spark og akebrett på vei opp til isen. 
Det er jevn tilstrømming til sekreteriatet for orienteringsløypa, mange som tidligere ikke har 
vært med på treningsløpene får her sin o- debut. Kampen på bandybanen har gått uavbrutt i 
flere timer, men løperne har funnet ut at vaffelduften kommer fra klubbhytta og legger inn 
noen pauser. Klubbhytta som fungerer som varmestue kan i løpet av dagen få betegnelsen 
”stinn brakke”. 
På isen kan en føle at alle koser seg, og at det er en arena for å treffe folk som en i vinterhalv-
året ikke har sett på en stund. Vi får håpe og tro at det for manges vedkommende ikke blir så 
lenge til vi sees igjen og da forhåpentligvis en onsdagskveld i skogen med et kart i hånda. 
 
Torgeir 

Ungdomskontakten 
Her er en liten melding til dere ungdommer som lurer på om det er noen å henvende seg til hvis 
det er noe dere lurer på eller en ungdommens sak dere brenner for. Svaret er selfølgelig ung-
domskontakten. Ungdomskontakten eksisterer, kanskje ikke så veldig synlig, men det kan jo 
DU gjøre noe med. Poenget med å drive en sport er først og fremst å ha det gøy, men det er 
også et poeng å trene og bli god. Det å trene kan til tider være litt kjedelig, kanskje fordi det 
ikke er så mange på din egen alder, eller rett og slett fordi du ikke synes treningen er noe gøy. 
Men det kan det faktisk gjøres noe med, kanskje er det gøyere om vi er flere. Det er iallfall 
viktig med motivasjon, og motivasjon kommer hvis det er gøy. Nå sier jeg ikke at det er kjede-
lig på treningene, men det må jo være en grunn til at så få ordentlige ungdommer stiller opp!! 
Det trenger for all del ikke ha noe med trening å gjøre for at du skal ta kontakt med ungdoms-
kontakten, er det noe du mener burde vært gjort annerledes eller er det kanskje noe du mener vi 
burde gjøre, så ta kontakt, også blir det helt sikkert gjort noe!!! 
Ungdomskontakten er der for DEG, hvis du er ungdom selfølgelig (det hjelper ikke å bare føle 
seg som en ungdom!). 
 
Ingeborg Berg Skogen 
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Treningskomiteen vil i år også satse på Sprint-Cup. Sprintløpene er i utgangspunktet 
åpne for løpere fra 12 år, men ingen regel uten unntak. 
 
DATO               KART                      SAMLINGSPLASS              ANSVARLIG 
05. mai              Tinnemyra nord        Dynamittlagret                       Usikkert 
12. mai              utdrag Reshjem         Toppen av Reshjembakkene   Ingebjørg          
19. juni              Folkestadsåsene Bø                                                 Bø O-lag           
                                                           
KLASSER                                                           
Det er fire klasser: Kvinner og menn under og over 17 år. 
 
MERKING 
5. Mai er det merket fra Lisleherad (veien mellom Notodden og Bolkesjø), 12. Mai vei-
en mellom Notodden og Bø over Reshjem og 19. Juni fra Reshjem mot Sommerland. 
  
PÅMELDING/START 
På samlingsplass før kl. 17.30. Første start kl. 17.30.  
Forhåndspåmelding kan sendes til:  
Åge-Geir Skatter, Lisleheradsvn.172, 3678 Notodden. 
Telefon: 350 13744 eller e-post: skatter@telnett.no  
 
PREMIERING 
Det er premiering til vinneren av sprintcupen, De to beste av tre løp gjelder. 
 
STARTKONTINGENT 
Kroner 10,-. 
 
EKT 
Det vil bli brukt EKT og det er mulig å låne brikke. 
 

VELKOMMEN!  

635,635,117 &837 &83  

Fredag 5.mai, 12.mai og 19.mai 2000  

7755(1,1*6.20,7((1 ,11%<5(1,1*6.20,7((1 ,11%<5 7,7,// 
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                                AKTIVITETSKALENDER V ÅREN 2000      
APRIL                                                 
               uke14                                   
                              ons        05.        Treningsløp  
                              tor         06.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
               uke 15                                  
                              man      10.        Løypeleggerkurs 
                              ons        12.        Treningsløp  
                              tor         13.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
               uke 16                                  
                              ons        19.        Påskeferie 
             uke 17                                  
                              ons        26.        Treningsløp 
                           tor         27.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
MAI 
               uke 18                                  
                              ons        03.        Treningsløp – NOL karusellen 1 
                              fred       05.        Sprint-cup 2000 - Sætreåsen nord 
               uke 19                                  
                              ons        10.        Treningsløp – NOL karusellen 2 
                              fred       12.        Sprint-cup 2000 - utdrag Reshjem 
               uke 20                                  
                              tirs         16.        Treningsløp -  
                              ons        17.        Grunnlovsdag 
                              fre         19.        Sprint-cup 2000 - Folkestadåsene BØ (klubbmesterskap sprint) 
                                                           
               uke 21                                  
                              ons        24.        Treningsløp – NOL karusellen 3 
                              tor         25.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
                              søn       28.        Tinfosløpet 
               uke 22                                  
                              ons        31.        Treningsløp - NOL karusellen 4 
JUNI                      
                              tor         01.        Kr.himmelfartsdag 
               uke 23                                  
                              ons        07.        NOL - stafetten 
                              søn       21.        Pinseløp 
               uke 24                                  
                              ons        14.        Treningsløp - NOL karusellen 5 
                           tor         15.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
                           lør         17.        Kretsløp Reshjem 
             uke 25 
                           ons        21.        Treningsløp - NOL karusellen 6 
                           tor         22.|       O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
             uke 26 
                           ons        28.        Treningsløp - NOL karusellen 7 
                           tor         29.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
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Rekrutterin gsarbeidet støttes av : 

NOLS REKRUTTARBEID  
 

 
Rekrutteringskomiteen i NOL ønska i år å tenke litt nytt. Vi visste at Kongsberg o-lag har job-
bet godt med rekruttering de siste 6 årene og oppnådd gode resultater. Derfor inviterte vi leder 
av rekrutteringskomiteen i KOL til Notodden. «Kongsbergmodellen» ble presentert av Tine 
Fjogstad på hytta 9. februar i år. Vi har bestemt å aktivt bruke de erfaringene som er gjort på 
Kongsberg og bruke «Kongsbergmodellen» som mal også for arbeidet i NOL. De viktigste 
punktene i modellen er: 
 
DET TAS UTGANGSPUNKT I ORIENTERING SOM FAMILIE IDRETT og vi legger opp 
aktiviteter og rekrutteringstiltak i forhold til det. Det skal rekrutteres foreldre som har et ønske 
om å holde sine unger i o-miljøet i NOL. I april vil vi arrangere nybegynnerkurs for voksne 
som ønsker å ha med barn eller ungdom på orientering. Kurset vil gå over to kvelder. 
 
O-KARUSELLEN legges til treningsløpet, men med en kortere sesong fra 3/5 til 13/9. 
O-karusellen er ment å være en idrettsskole med leik og o-aktiviteter. Ungene deles inn i ulike 
trinn: Trinn 1 (7-9 år) og trinn 2 (10-12 år). Jan Erik Jonassen har sagt ja til å ha et opplegg for 
trinn1. Organisering av trinn 2 arbeider vi med. 
 
DET LAGES TILPASSET INFORMASJON BEREGNET FOR NYE O-LØPERE. Vi gir ut en 
egen brosjyre hvor vi informerer om o-karusellen og treningsløp. 
 
Lurer du på noe angående rekruttarbeidet kan du spørre en av de som som sitter i rekrutterings-
komiteen. Det er: Arve Paulsen, Britt Fossøy, Malin Wästlund, Ole Christian Johnsen, Harald 
Kvisli og Heidi Schatvet (leder). 
 
Heidi 

Rekrutteringsleder 
Heidi Schatvet 
Tlf. 35014399 
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STØTT VÅRE 
ANNONSØRER 
 

DE STØTTER NOL 

Årets tilbud til skolene! 
 

-      Miniturorientering. 
-      Aktivitetsdag. 
-      Trygg i naturen. 

 
Vi vil også i år legge en del ressurser i arbeidet rettet mot skolene. I løpet av denne sesongen 
vil tilbudet ”Trygg i naturen” gå ut til Lisleherad, Høgås, Tveiten, Tinnesmoen og Rygi skole. 
Dette er ferdige opplegg i karttilvenning som lærerene kan bruke i undervisningen.  
Vi håper etter hvert vi kan kurse lærerene i dette opplegget. 
Det settes av en uke på våren og en uke på høsten til aktivitetsdager på Tinnemyra. I de ukene 
vil det være flere opplegg som ligger ute, og skolene kan da arrangere aktivitetsdag med mu-
lighet for å bruke disse. Hytta og utegrillen vil da stå til disposisjon. 
For de skolene som ønsker det, vil det også i år være mulighet for miniturorientering. Vi legger 
ut femten forholdsvis lette poster i nærmiljøet rundt skolene. Alle som tar disse og sender klip-

pekortet til oss, vil være med i trekningen av noen fine premier. 
 
 
 
 
 

Nytt av året! 
Etter forslag fra Kongsberg o-lag har NOF gjort en viktig endring i sine regler. Tidligere har 
klassene N-åpen og 10-12-N fått kart på samlingsplass. I år vil også 10-12 –A få kartene på 
forhånd. 
Grunnen til dette er at overgangen fra en N-klasse hvor en har fått hjelp til å gå gjennom løypa 
på forhånd til å stå helt aleine i startbåsen og vente på kartet, har vært for stor.  
Erfaringer har vist at mange blir værende for lenge i N-klassa, eller mister motet ved over-
gangen til en A-klasse. 
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 TUVEN 
Tuven Senteret 
Tlf. 35 02 06 30 

72<27$

Notodden: 
Tuven 
Postboks 504, Heddal 
3676 Notodden 
Telefon: 350 27350 
Telefax: 350 27360 

HYDRO/TEXACO RALLARPARKEN 
Heddalsvn. 13 
3670 NOTODDEN 
Tlf. 350 14560 

Inger Floodsvei 18, 3676 Notodden 
Telefon: 350 12422 
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            Trenger du nytt utstyr? 
 

     
          OVERTREKKSDRESSER 
 

             UFORET:     JAKKE     KR 470,- 
                                      BUKSE    KR 320,- 
                 FORET:       JAKKE     KR 730,- 
                                     BUKSE     KR 470,- 
 
 
 
     

      LØPSANTREKK 
 

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

     BUKSE.LANG            KR 190,- 
     BUKSE,KNEKORT    KR 170,- 
 
       Det finnes fortsatt noen o-legger igjen fra Trimtex og Vj som koster  
mellom 170,- og 239,-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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Heddalsveien 39, 3674 Notodden 

Skiltplater                    Bildekor                      Fasadedekor 
Silketrykk                    Tekstiltrykk                 Arenareklame 

Telefon: 35 01 18 15 

 
NÅR PREMIENE GLIPPER - 

 
HVEM HAR ALT I GULL, SØLV OG BRONSE? 

 
EN SIKKER STØTTESPILLER! 

 
HVA ER SVARET? 

 
JØRGEN SCHULTZ - SELVFØLGELIG! 

 
STORGATA 31, 3674 NOTODDEN. 

 
TLF. 35011124 
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INFORMASJON OM SELVBETJENINGSSALGET. 
 
Årets treningsløp nærmer seg og bakejobbene er fordelt. Håper de fleste synes det er OK at vi 
fortsetter med denne tradisjonen. Det er satt opp 2 stk. hver gang. Disse avtaler hvem som skal 
bake hva. Den første på lista har ansvar for å ta kontakt med den andre. Dere skal bake 1 
langpannekake og ca. 50 boller. I tillegg tar dere med 2 kaffekanner og 5l vann hver. 
Det var mange på treningsløpene i året som gikk, så vi vil ha en dugnad der vi 
baker opp et reservelager. Jeg skal ta ansvaret for å ta med litt fra dette til en del 
av løpene. 
Resten som trengs til selvbetjeningssalget blir tatt med av en ansvarlig hver gang. 
Dersom du ikke kan bake til den dagen du er satt opp må du bytte med noen andre. Spørsmål ? 
Ring Ingebjørg 35012941/94430533. 
 
LYKKE TIL!!!!!!!! 
 

Har DU tenkt deg på  
treningsløp, men er litt i tvil om 
hvordan det fungerer? 
 
Mellom klokken 17.30 - 18.15 
har vi to personer  som er der 
for å hjelpe de som er nye. De 
kjenner du igjen med jakken 
som vist på bildet. 
                                     Arve 
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Opplæring/spørsmål 
Det blir løypeleggerkurs for alle interesserte mandag 10.april. 

Utstyr 
Det blir delt ut 2 sett (esker) til treningsløp. I disse er det poster og stifteklemmer. Dette utstyret må være 
tatt inn senest lørdag etter løpet. Esken med innhold skal leveres til de som har løp 14 dager senere. Klok-
ker, EKT-utstyr og førstehjelpsskrin roterer hver uke. Kart blir levert ut i god tid før løpet fra materialfor-
valter, Egil Halvorsen. Småtroll-kartene leverer Anders Fossøy ut. Trenger du annet utstyr, ring Egil Hal-
vorsen, tlf. 350 10882, e-post: ehalvor@telnett.no. Før ferien og etter siste løp på høsten skal alt utstyret 
leveres inn.  

Forhåndsannonse i Telen 
Det er svært viktig at det kommer inn annonse i Telen, og helst dagen før løpet. Dette er treningsløp-
sansvarlig sin jobb. Beskjed må gis til Telen innen fredag før løpet, og annonsen skal altså stå på tirsdag. 
Eksempel på annonse: 

Treningsløp 15/4 
ved klubbhytta 
på Tinnemyra.  
Start fra kl. 17.30.  

Merket fra E 134 ved Fykerudsletta.  
Småtroll- og nybegynnerløype.  

Tittelen skal inneholde dato og sted for samlingsplass. Merkingen skal gå fra kjent hovedvei eller kjent 
sted som f. Eks veien mot Skien v/ Hjuksebø eller på Nordagutu. At det er småtroll- og nybegynnerløype 
skal også være med i annonsen. 
Ved klubbmesterskap skal det stå Treningsløp/klubbmesterskap normal-, kort- eller langdistanse. Ellers 
skal annonsen være lik den over. 
Annonsen kan leveres, sendes, fakses eller ringes inn til: 
Telen, postboks 83, 3670 Notodden, tlf. 35025700, annonsefax: 35025710 
Telen holder til i Heddalsveien, og har kontortid 08.00 - 16.00. Etter stengetid kan man bruke postkassen 
på veggen. (Dersom du ikke har personlig kontakt med Telen, bør du kontrollere om annonsen har kommet 
fram.) 

Innlevering av resultater 
Alle resultatene skal leveres til Telen og Einar Steinmoen. Dette bør helst gjøres senest to dager etter løpet. 
Resultatene må også være lettleselige. Dersom skjema med start-, mål- og sluttid brukes, bør start- og mål-
tid strykes over. 
Adresser: 
Einar Steinmoen, Grosvollveien 10, 3670 Notodden. 
Telen, postboks 83, 3670 Notodden, kontor i Heddalsveien og telefaks: 35025720. 

Bytte 
Dersom du ikke kan ta ansvar for treningsløpet i følge oppsatt dato, må du enten bytte en annen på listen 
eller finne en annen stedfortreder. Stedet for treningsløp er fastlåst ifølge listen, og ved bytte av dato må du 
dermed også bytte sted. 
 

VIKTIGST AV ALT: 
Gjør så godt dere kan, og ha det moro før, under og etter trenings-
løpet. Det smitter på løperne! 
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Småtroll 
(eget kart) 

6 poster i nærheten av samlingsplass  
Postene skal ligge svært nær samlingsplass og tydelig fra vei eller stor sti. Kartene skal 
leveres  ut ferdigtegnet og hver post har egen tegning som er lagt inn på kartet. Kart og 
plastbrikker med tegning på (skal henge på posten) blir levert før løpet. 

2km 
for 
 
nybegynnere 

Svært lett løype for helt nybegynnere  
Løypa skal følge tydelige ledelinjer som stier, veier, tydelige bekker, kraftlinjer o.l. Postde-
taljene skal være synlige fra ledelinjene. Dersom terrenget har få ledelinjer kan en legge 
poster ved store tydelige detaljer som vann, jorder  o.l. som løperen naturlig blir fanget opp 
av. Er dette også vanskelig, kan strekk også merkes med bånd i skogen. Tegn da også mer-
kingen inn på kartet.  

3km 
for 
nybegynnere 

For spreke (voksne) nybegynnere  
Her gjelder samme retningslinjer som for løypa beskrevet over. Løypa kan gjerne inneholde 
ett eller to «langstrekk» med veivalg. 

3km 
for 
viderekomne 

Lett løype for viderekomne  
Denne løypa bør også for det meste følge ledelinjer , men postene kan trekkes noe vekk fra 
ledelinjen. Kompasskurs mot oppfangende detaljer som stier, myrer, og jorder kan brukes. 
Her kan en legge strekk med flere veivalg. Dette kan gjerne gjøres slik at raskeste veivalg 
er noe vanskeligere med innslag av enkel friorientering, samtidig som det finnes et enklere 
veivalg langs ledelinjer. Ledelinja behøver ikke være så tydelig som for N-løypa, og man 
kan benytte terreng med mange små ledelinjer som må kombineres til et veivalg. 

3,5km  
for 
erfarne 

Løype for erfarne o-løpere  
Alle o-teknikker/momenter og vanskelighetsgrader kan benyttes. En bør likevel unngå ekst-
reme veivalgstrekk og svært krevende terrengområder. Da denne løypa også vil bli løpt av 
C/B løpere er det viktig at postene legges på en slik måte at bommer kan rettes opp i løpet 
av noen minutter. Selve posten kan være vanskelig, men den bør ikke legges alt for langt 
fra markerte detaljer (ikke mer enn 150 - 200 m). Løypa bør være variert og inneholde flest 
mulig o-momenter. 

6km  
for 
erfarne 

5,0 - 6,0 km løype for A og E løpere  
Alle teknikker/momenter kan benyttes. Løypa kan gjerne legges innom krevende terreng 
(både løps- og o-messig). Dersom en legger opp til mye veivalgsproblematikk, bør arrangø-
ren tegne opp ferdige løyper. Det er viktig med variasjon, gjerne med lette og raske partier. 
Husk at løypa brukes som trening! 

Her følger informasjon om treningsløpene; lengder og vanskelighetsgrad, hvordan treningsløpet skal 
arrangeres og hva som må gjøres av arrangør før og etter løpet. Det er viktig at du som arrangør 
setter deg godt inn i tenkingen rundt treningsløpene. Søk hjelp om du er usikker på noe. Ring Hugo 
Christensen 35014541 eller Åge Geir Skatter 35013744. Ta spesielt hensyn til O-karusellen og ring 
Harald K./Heidi S. 35014399 eller Ole C. Johnsen/Malin Wastlund 35020359 for spørsmål. 
LØYPENE 
På treningsløp skal det være tilbud til flest mulig kategorier av løpere. Det er viktig å være bevisst på de 
ulike vanskelighetsgradene (nybegynner, viderekomne og erfarne). Når det gjelder løypelengden vil denne 
kunne være noe avhengig av terrengtype og muligheter for å få lagt gode løyper. Det bør være 5 løyper 
pluss småtroll-poster. 
Det er naturlig at de to A-løypene har en del felles strekk og poster. Det er også mulig for andre løyper å ha 
felles poster, men da må det tas hensyn til den enkleste løypen når det gjelder postens(strekkets) vanskelig-
hetsgrad. 
Når det gjelder O-karusellen for barn under 12 år viser vi til egen side i dette bladet. 

Treningsløpsinformassjon 
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TRENINGSLØP  
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Måned Dato Sted Merknader 
APRIL 5. Sætreåsen, Klubbhytta  

 12. Flåmyr, Lisleherad skole  

 26. Nordagutu skole  

   

MAI 3. Sætreåsen/Nybuåsen, Klubbhytta O-karusell* 

 10. Sætreåsen/Nybuåsen, Klubbhytta O-karusell 

     (Tirsdag) 16. Tinnemyra øst, skytterbanen O-karusell 

 24. Tovestul O-karusell 

 31. Høgås, skytterbanen/Nybuåsen O-karusell 

   

JUNI 7. Tinnemyra nord O-karusell + NOL stafett 

 14. Elgsjø O-karusell 

 21. Reshjem O-karusell 

 28. Askemyra  

   

AUGUST 5. Mjauetjønn  

 12. Tovestul, Vipeto  

 16. Reshjem  O-karusell 

 23. Aalamoen O-karusell 

 30. Tinnemyra nord, Dipilen O-karusell + klubbm normal 

   

SEPTEMBER 6. Tinnemyra vest, Bøen O-karusell 

 13. Høgås, skytterbanen O-karusell 

 20. Sætreåsen sør, Klubbhytta  

 27. Tveiten skole   

   

DESEMBER 26. Sætreåsen, klubbhytta Ribbeløpet 

* O-karusell er spesielt opplegg fra 7 - 12 år. For å være med i kampen om NOL kruset må 

SESONGEN  2000 
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Merket fra Arrangører Bakere 
E-134 ved Høgåskrysset Ann Helen/Randi/Ole Asbjørn Christensen/Aas 

Fylkesvei mot Bolkesjø Arve/Gro/Torill Kvernstuen/Bjerklid 

Nordagutu stasjon Jørn M./Jon K. Eriksen/Fossli 

    

E-134 ved Høgåskrysset Hugo/Knut H. Berge/Eliassen 

E-134 ved Høgåskrysset Kvernstuen/Bjerkli A. Fossøy/Goberg 

E-134 mot Elgsjø Egil/Thomas Amundsen/Bakko 

E-134 mot Kongsberg Ivar/Knut Gro V./Ivar A. 

E-134  Høgåskrysset Britt /Ingunn H./Marit L. Pettersen/Grete P. 

    

 Harald K./Ole Christian Hamre/Halvorsen 

E-134 mot Kongsberg Torgeir F./Jan H./Hugo Godal/Hafskolt 

Toppen av Reshjemvei Åge Goberg Jan Heggenes/Ann Helen 

Hjuksebø Jon K./Olav K./Tore S. Kvisli sr. + bollelager 

    
Bolkesjø hotell Åge-Geir/Morten G. Skogen/Wold 

Lisleherad Ingebjørg/arnulf/Grete Skatter/Landsverk 

Toppen av Reshjemvei Wold/Eliassen Løe/Schia/Steinmoen 

E-134 mot Sauland Fam. Sørlie K. Heggenes/Kvisli 

Lisleherad Petter Haagensen/Knut E. 

    

Lisleherad Fam. Skogen Sørlie/Westlund 

E-134  Høgåskrysset Anders/Kjell Inge/Christoffer K. Aasland/T. Aasland 

E-134  ved Høgåskrysset Malin/Torgeir Madeleine A./Hanne H. 

Sauheradsveien Heidi/Åsne Myrland + bollelager 

    
E-134  ved Høgåskrysset Trond E.  

du ha vært med i 15 av 21 løp, løp som teller er alle utenom ribbeløpet. 


