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

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  
innen 5. Mars 2001. 
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VANNRETT:   1. Postdetalj  5. Preposisjon  7. Hvilte  10. Gummiskyver  11. Redskap  
12. Kyrie …….  14. Anstalt  15. Finne seg i  17. Tauet  19. Flatemål  20. Mesterskap  21. 
Pronomen  22. Plagg  26. Bukt  27. Anti  29. Pave  30. Mase  31. Gryn  32. Vesen  33. Tro  
34. Ille  36. Nyn. pron.  37. Insektsføde  39. Like  40. Regn  41. Parti  42. Føde  43. Bok  46. 
Gris  47. Tidligere  49. Seilas  51. Gløder  53. Grunnstoff  56. Tone  57. Ømme  59. Årlig 
O-løp  61. Kvinne  62. Fisk  63. Preposisjon 
LODDRETT:   2. Enorm (nynorsk)  3. Pulsslag  4. På norske fly  5. Fart  6. Surre  7. O-
løp på høsten  8. Fisk  9. Matrett  11. Slippsted under krigen 13. Sted i vestfold  16. Treslag  
18. Lovtale  23. Sier  24. Kjeks  25. Mynt  28. Kvernes  33. Respekt  35. Sen  38. Fuglen  
44. Snakket  45. Husdyr  46. Edelsten  48. Terning  50. Oppfører  51. Spørre etter  52. Slag  
54. Rovdyr  55. Naboer  58. Trau  60. Gliste 

1/01 
Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                         Årgang 11 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

cUVPHOGLQJVXWJDYH�

Årsmøte onsdag 31. Januar 
kl. 19.00 på klubbhytta 

Påmelding 
Danmarkstur  

Se s. 23 

Årsmeldingen for 2000 
Se s. 5 - 12 

Resultater 
Ribbeløp  

Se s. 24 
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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 
Innmeldingsskjema                           s.31 
Kryssord                                            s.32 
Kryssord løsning                               s.30 
Lederen har ordet                              s.3 og 4 
Trening  
Trening våren 2001                          s.4  
Løp og samlinger 
EKT informasjon                               s.27  
Innbydelse Danmarkstur                  s.23 
Resultater 
Klubbmesterskap lang                      s.25 
Resultater Ribbeløp                          s.24 
Kart 
Kartplan  2001-2004                         s.22  
Nytt turkart Tuddal-Gaustatoppen   s.26 
Annet 
Avtale Hjartdalbanken                     s.26 
Avtale skogbruket                             s.26 
Forslag til årsmøte                            s.12 
Handlingsplan 2001-2005                s.13 - 21 
Leteaksjoner                                      s.28 og 29 
Årsmelding 2000                               s.5 - 12 

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

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

 

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 4-00 
 
VANNRETT:  1. Ila, 6. Bart, 9. Muggsanker, 10. Paris, 11. Dor, 12. Så, 13. Eroten, 15. Bi, 
16. Slarv, 18. Lerka, 20. Di, 21. Hvisk, 22. Ier, 23. Uroet, 25. Vits, 27. Ravn, 28. Naiv, 30. 
Healeren,  33. Al, 34. Rak, 35. Oversko, 37. El Fakiri, 40. RAF, 41. Ra, 42. Opeler, 43. Be-
søk, 46. Kea, 47. Krem, 48. Horde, 49. KK, 50. Kna, 51. NO, 52. Verandaer, 55. Årnes, 57. 
Ane, 58. Anrop  
LODDRETT: 1. Impulsiv, 2. Lua, 3. Agrer, 4. Issoleia, 5. Ånder, 6. Ber, 7. Ar, 8. Trå, 14. 
Ter, 16. Sivil, 17. Akt, 19. Araer, 24. Ovnsrør, 26. Shaket, 29. Aalamoen, 31. Loire, 32. Ev, 
34. Rapsen, 36. Kakene, 38. Fonda, 39. Rekker, 43. Bak, 44. Skare, 45. Irre, 48. Hva, 49. Kan, 
53. Da, 54. Ro, 56. NN 
LØSNINGSORD: HAN ER MINST LIKE IVRIG I Å KONKURRERE NÅ ENN SOM 
FOR TI ÅR SIDEN  

De som løste Tronds  
O-krysset 4-00 

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

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

30 

http://hjem.sol.no/notol/ 

Internettadressen til NOLs hjemmeside  

Her finnes b.l.a. Resulta-
ter, påmeldinger og info 
om trening o.s.v. E-post: notod@online.no 
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O-sesongen 2000 er historie. Uavhengig av diskusjonen om år 2000 var det første året 
i det nye årtusen eller om det var det siste i det forrige, ble sesongen 2000 et begiven-
hetsrikt år i NOLs historie. 
Vi kan se tilbake på et år med rekordaktivitet i laget. Jeg er ganske sikker på at denne 
store aktiviteten vil vise seg å være starten på en ny sportslig giv.  
Året startet med aktivitetsdag på Tinnemyra-isen 22. januar, og ble avsluttet med Rib-
beløpet fra klubbhytta  26. desember. Den store deltakelsen og aktiviteten på isen 22 
januar har preget hele sesongen i NOL, hvilket har gitt rekordaktivitet lokalt. Alle la-
gets medlemmer har gjennom en enorm innsats bidratt til at tilbakelagt sesong på 
mange måter har blitt et positivt vendepunkt.   
Det er ikke tilfeldig at dette skjer nå. I flere år har det vært stor lokal aktivitet i laget. 
Vi har bygd klubbhytte og satset store resurser på kartarbeid. Dette har gitt oss et solid 
fundament som vi nå har  bygd videre på i den tilbakelagte sesongen. Takket være fle-
re aktive familier med egne barn i rekrutteringsalder og mange gode tips fra tilsvaren-
de aktivitet på Kongsberg, har årets rekrutterings-komite startet et arbeid som har gitt 
et utrolig resultat. Dette er et resultat som samtidig forplikter i fortsettelsen. 
I denne situasjonen er det betryggende å motta signaler om at rekrutteringskomiteen 
ønsker å videreføre dette svært vellykkede arbeidet.  
Parallelt med dette rekrutteringsarbeidet er vi i ferd med endelig å få på plass trenere 
for trinn 3, d.v.s. for aldersgruppen 13-16 år.   
Noe av det svært  positive som har skjedd i 2000-sesongen er den store velviljen og 
positive holdningen som framkom fra foreldergruppen på årsavslutningen i oktober. I 
foretatt spørrerundersøkelse blant foreldrene framkom det både ros til NOL for sitt 
rekrutteringsarbeid, og en klar vilje til å bidra i en videreutvikling av tilbudene.  
Det forplikter å lykkes i rekrutteringsarbeidet. Vi må nå følge opp slik at vi kan gi alle 
nye medlemmer et tilpasset aktivitetstilbud som gjør at de føler det fortsatt vil være 
meningsfylt å delta i lagets aktiviteter. 
Den viktigste forutsetningen for at dette skal lykkes ligger i de menneskelige resurser 
vi har til rådighet. De som har lagt ned en enorm innsats i dette arbeidet og ønsker å 
videreføre dette, trenger aksept for at de skjermes for andre oppgaver i laget. Det nye 
styret må derfor sørge for at disse ildsjelene ikke blir belastet med andre oppgaver. 
Det er viktig at disse personene får full aksept for at dette rekrutteringsarbeidet er et 
stort og viktig arbeid som har høyeste prioritet. Så får vi andre sørge for at de øvrige 
oppgavene blir løst, og samtidig bistå rekrutteringskomiteen så langt det lar seg gjøre. 
 

Neste side…    



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

 4 

Trening våren 2001 
1. Det blir trening på Tinnesmoen skole torsdager kl. 19.00 for aldersgruppen 13 år 

og oppover. Treningen vil bestå av en blanding av styrke-, intervall- og løpstre-
ning. I tillegg blir det hver gang ei økt med innebandy eller lignende. 
 

2. Det blir en langtur fra klubbhytta hver lørdag kl. 10.00 dersom ikke snøforholdene 
ikke gjør det helt umulig. 
Sjekk hjemmesida til NOL eller din e-post for oppdatering. 

Det ser nå ut til at årsmøtet i slutten av januar kan vedta en ny handlingsplan for peri-
oden fram til 2005. Dette er en ambisiøs plan som tar sikte på en gjenoppbygging  og 
styrking av den sportslige aktiviteten, spesielt i de aldersbestemte klassene. Planen 
legger også opp til en videreføring av den store og allsidige aktiviteten lokalt i NOL. 
Dersom vi skal lykkes er det en viktig forutsetning som nå må på plass. Her har vi 
alle et ansvar. Når Hugo og resten av valgkomiteen tar kontakt i sitt arbeid med å få 
fylt opp alle plasser i styret, komiteer og kontaktpersoner, er det viktig at de møter en 
positiv holdning. 
Dersom vi fortsatt er mange som er villige til å påta seg store og mindre verv i laget, 
skal vi lykkes i det videre arbeid.   Grunnlaget er nå lagt! 
 
Jeg ønsker dere alle et riktig godt nytt år og velkommen til en ny innholdsrik o-
sesong! 
 
hw 
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Dette er en liste over medlemmer i Notodden o-lag som kan bistå ved leteaksjoner i distrik-
tet. Bistanden er tenkt som en rask gjennomgang av terrenget, spesielt i mørket. Alle på lis-
ten har utstyr for og erfaring med nattorientering. Utstyret er  halogen lysutstyr med inntil 4 
timer lystid. 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 45 41 
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  
Ole Chr. Johnsen         ? 
Borgar Veiding           35 01 45 32      ( Batteri ) 
Thomas Aasland                                 ( Batteri ) 
Stein Møretrø              35 01 16 91 
 
 
Organisering: 
 
Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås. Den som blir kontak-
tet vil sørge for at resten blir kontaktet. 
 
Notodden o-lag: Den som blir kontaktet av Politiet sørger for at resten på listen blir kontak-
tet, eller forsøkt kontaktet. De som møter fram må ta med kompass, kart ( 1 : 50 000, tur-
kart, 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.  
 

Anders   
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På jakt etter personer og ikke poster 
 
O-lagets medlemmer har deltatt på 2 leteaksjoner i høst. En på Blefjell i slutten av sep-
tember og en midt i oktober på Lifjell. Skoleelevene på Blefjell og Danskene på Lifjell ble 
funnet i god behold. På Blefjell var 4 fra o-laget å lette om natta fra 23.00 til ca. 05.30. 
Det var også 10 stk fra o-laget påfølgende ettermiddag på leting. På Lifjell var det 9 per-
soner fra o-laget med om natta. 
Vi har laget en liste over medlemmer i o-laget som har erfaring med nattorientering og har 
tilgang på lysutstyr. Politiet har denne listen. Listen er også trykt på neste side. 
Vi som deltok på disse aksjonene har gjort noen erfaringer som jeg oppsummerer her . 
 
1. Leteaksjoner kommer når det passer minst og været er dårlig. 
2. Informasjon fra de som leder letingen og kommunikasjon kan være vanskelig. Dette 

var bedre på Lifjell enn på Blefjell. Det er viktig å bruke tid for å få riktig informa-
sjon. 

3. Vi må sette egen sikkerhet først. Forholdene kan være ekstremt dårlige på fjellet som 
vi opplevde. Dette stiller store krav til utstyret. Vi må ha med nødvendig med mat og 
klær. Nattorientering i tett tåke på fjellet kan føre til et lengre opphold ute. Vi må 
( skal ) også gå minst 2 stykker i lag. Det er viktig å ha med reservebatterier for å 
komme hjem igjen. Utstyr og innstilling basert på treningstur holder ikke. 

4. Mobiltelefoner er et nyttig verktøy til  kommunikasjon. GPS er et svært nyttig verk-
tøy til orientering i dårlig vær. Turkartene ”Lifjell Syd” og ”Blefjell” er av god kvali-
tet. 

 
Vår fordel ved disse leteaksjonene er at vi er i brukbar form, vi har bra utstyr og vi kan 
kart og kompass. 
Vårt problem er at vi har lite kunnskap om hvordan leteaksjoner organiseres og gjennom-
føres med de ulike elementene som deltar. Vi har også et problem med at vi er o-løpere 
som er vant til å ta individuelle beslutninger, med varierende ønske om å tilpasse oss and-
re. Vi har heller ikke store kunnskaper i førstehjelp. Vår kompetanse ligger på grovsøk 
over større distanser. 
 
Det som har imponert oss er de mannskapene som driver med redningshund. Det som 
ikke har imponert oss er kondisjonen til tredjerekka til Røde Kors, men de kan mye som 
ikke vi kan.  
 
Lad batteriene. 
 
Anders       
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Kretsmesterskap 
Normaldistanse: Heidi Schatvet fikk gull og Britt fikk sølv i D35. Randi Wold fikk sølv i D19-
20. Sølvi Fossøy fikk bronse i D10-12. Anders Fossøy fikk sølv i H35. Magne Hamre fikk 
bronse i H 70 og Randi Wold fikk bronse i D17-18 og Øystein Røysland Sørlie fikk bronse i H 
13-14.  
Stafett: Vi stilte 2 lag i KM stafett klasse H35-. 1. laget fikk gull og 2. Laget fikk sølv. 
            1. laget: Harald Kvisli, Anders Fossøy og Hugo Christensen. 
            2. laget: Dag Sørlie, Harald Wold og Heidi Schatvet. 

Sportslig aktivitet 
Det var en fin oppgang i antall starter i 2000 i forhold til 1999 sesongen. Totalt antall starter i 
2000 var 332 mot 272 året før. Det var 16 løpere som hadde flere enn 10 starter, og Randi 
Wold og Hugo Christensen hadde flest med 21 starter hver. 43 av medlemmene har vert ute på 
minst 1 løp. 
Det var i år også mange bra resultater: I hovedløpet for yngre fikk Ingeborg Berg Skogen en  
23. plass og Øystein Røysland Sørlie fikk en 27. plass. 
I junior NM fikk Randi Wold en 10. plass på normaldistanse, 15. plass på kortdistansen og i 
stafett D-mix en 1. plass med laget Randi Wold, Nicole Ragvin og Kjersti Reenaas. 
NM i nattorientering fikk Randi Wold en 6. plass. 
Stafetter: I år har vi  stilt lag til stafett på O-festivalen og KM stafett H35-. Vi hadde 1 mixlag 
på O-festivalen som var Anders Fossøy, Harald Wold og Svein Skogen som kom på 30. plass. I  
KM stafett H35– hadde vi 2 lag og vi fikk 1. plass og 2. plass. 
Jørgen Schultz vandrepokal for høyeste poengsum under sørlandsgaloppen gikk i år til Randi 
Wold. 
En del av den o-tekniske treninga var tenkt lagt til Kongsberg O-lag sine treningsløp for m.a. å 
få mer ukjent terreng å løpe i. Oppslutningen var noe sporadisk og dette bør nok planlegges 
bedre i år. 

ÅRSMELDING 2000 
 
Styret har hatt følgende sammensetning denne sesongen: 
 
Leder                                  Harald Wold 
Nestleder                            Einar Steinmoen 
Sekretær                             Torgeir Aas 
Kasserer                             Svein Amundsen 
Rekrutteringsansvarlig        Arve Paulsen 
Sportslig leder                     Åge-Geir Skatter 
Styremedlem                       Ingebjørg Bakko 
Varamedlemmer                 Ingvild Skogen og Trond Eriksen 
Styret har hatt 10 styremøter og behandlet 107 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte 
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2001. 
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Trening/samlinger 2000 
Fram til påske var det trening en gang i uken på Tinnesmoen skole. Det var styrketrening og 
innebandy. Anders hadde ansvaret for styrketreningen. 
På noen tirsdager spilte vi bandy på skøytebanen på sport. 
En del hadde også langturer på lørdagene. 
På høsten etter at treningsløpa var slutt startet vi opp igjen med nattløp hver onsdag, 7 løp to-
talt. Det kom også mange løpere fra Kongsberg og på siste løpet kom det også en del løpere fra 
Bø. Deltagerantallet var bra med helt opp til 18 stykker. 
 
Danmarksturen 16. – 19. mars var det mange som reiste på, i alt 20 stykker var med å løp. Det 
var mange bra resultater. Randi Wold hadde første plass begge dager, Gro Vaagen hadde en 2. 
plass andre dagen. Flere andre hadde også mange bra plasseringer. 
 

Sprint-cup 
Resultater fra dem 3 sprintcupløpa i mai/juni 2000 
1. løp på Tinnemyra nord vant Hugo Christensen  fra NOL H17- og Ingeborg Berg Skogen fra 
NOL D-17. 
2. løp på Reshjem vant Steinar Lande fra Lifjell OL H17-, Sigrid S. Torp fra Lifjell OL D17-, 
Thomas Aasland fra NOL H-17 og Ingeborg Berg Skogen fra NOL D-17. 
3. løp på Folkestadsåsene i BØ  vant Jon Solberg fra Lifjell OL H17-, Nicole Ragvin fra Lifjell 
OL i klasse D17– og Thomas Aasland fra NOL H-17 . 
Sammenlagtsvinnere ble Steinar Lande  fra Lifjell OL i klasse H17-, Nicole Ragvin fra Lifjell 
OL i klasse D17-, Thomas Aasland fra NOL H-17 og Ingeborg Berg Skogen fra NOL D-17. 

Klubbmestere 
Kortdistanse på Folkestadsåsene i Bø: Hugo Christensen og Randi Wold. 
Normaldistanse på Dipilen: Anders Fossøy og Harald Kvisli (samme tid) og Heidi Schatvedt. 
Langdistanse på Litjønnåsen: Anders Fossøy og Britt Fossøy. 
Sammenlagt: Anders Fossøy og Britt Fossøy. 

Økonomi 
Som de siste årene er det styret som har tatt seg av økonomien i NOL. Det viser seg svært 
vanskelig og skaffe en økonomikomité. Men selv uten denne komiteen har laget en grei økono-
mi. 
Både Tinfos løpet og Bluesparkeringen ga vel som forventet av inntekter.  
Årets regnskap viser at klubben er en veldrevet klubb, og en klubb med et stort aktivitetsnivå. 
Klubben har nå utstyr og inventar i hytta for ca. 600 000,- Av dette er EKT en ikke ubetydelig 
del. 
I tillegg utgjør jo nå hytta en ikke ubetydelig verdi for oss. Hytta har en forsikringsverdi på ca. 
1 800 000,-. 
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NY AVTALE MED HJARTDAL OG GRANSHERAD SPAREBANK 
ER UNDERTEGNET. 
NOL har hatt denne banken som hovedsamarbeidspartner i perioden 1998-2000. 
Denne 3 årlige samarbeidsavtalen har vært spesielt knyttet opp mot rekrutteringsar-
beidet i laget. Med dette har banken vært en viktig medspiller i en for NOL spennen-
de periode for rekrutteringsarbeidet. Resultatet etter 2000 sesongen har vært mer po-
sitiv enn selv den største optimist kunne forestille seg.  
Det er derfor med glede styret nå kan opplyse at samarbeidsavtalen med Hjartdal og 
Gransherad Sparebank er forlenget med nye 3 år. Dette er en avtale som representerer 
et vesentlig økonomisk tilskudd til finansiering av et stadig mer omfattende rekrutte-
ringsarbeid. Det er i dette arbeidet viktig med gode samarbeidspartnere. 
Vi takker banken for fornyet tillit og lover at NOL fortsatt skal være en kreativ sam-
arbeidspartner som kan profilere lokalbanken på en positiv måte.                                
                       
hw. 

AVTALE MED SKOGBRUKET I NOTODDEN. 
Det er nå tredje året det er inngått samarbeidsavtale mellom skogbruket i Notodden 
og NOL omkring drift av naturstien fra Tinnemyra til Rugdeveien på Skogen. 
NOL har påtatt seg tilsyn og nødvendig rehabilitering av oppsatte stativ og plakater 
på denne strekningen. Det er svært positivt at plakatene i naturstien i stor grad får stå 
i fred. Det har vært svært lite hærverk knyttet til plakater og stativer i denne perioden. 
Vi i NOL tror at årsaken ligger i en positiv holdning blant de som benytter dette fan-
tastiske nærområdet. 
hw. 

NYTT TURKART OVER TUDDAL-GAUSTATOPPEN. 
1. opplag av turkartet Tuddal-Gaustatoppen er så godt som utsolgt. For å beholde det-
te gode turkartmarkedet har det vært behov for å rehabilitere dette turkartet. På grunn 
av at Tuddal-Gaustatoppen er et analogt kart produsert på folier, har det vært aktuelt å 
foreta en digitalisering i forbindelse med nyutgivelse. Det har blitt bestilt en ny digi-
tal konstruksjon for et område i Tuddal hvor det er foretatt en omfattende hytteutbyg-
ging. 
Medlemmer i NOL har vært ute i høstvått fjell og foretatt korrigeringer som skal inn 
på det nye kartet. Etter en lang og svært våt synfaringsøkt var det godt å kunne av-
slutte med en bedre middag hos Elsa og Rune. 
Det reviderte turkartet vil være klart våren 2001. 
hw. 
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Turorienteringen  2000 
Årets turorientering var den 31. sesongen for dette aktivitetstilbudet. Etter tilbakelagt 30 års 
jubileum i fjor, har det vært positivt å registrere en fortsatt økning i årets deltakerantall. 
I år er det solgt 131 konvolutter og ca 100 ekstra registreringskort. Med dette nærmer vi oss 
250 deltakere på dette populære trimtilbudet. 
Årets turorientering ble avviklet med 15 poster på hvert av følgende kart: 
- Tinnemyra. 
- Mjaugetjønn. 
- Reshjem. 
- Tovestul. 
Sesongavslutning for turorienteringen ble avholdt på klubbhytta onsdag 01. november med 
godt frammøte av turorienterere i alle aldre. Årets tursekk som er støttet av Intersport på Kvan-
tum, ble vunnet av Astrid Ljosland. 
Turorientering er et viktig og tradisjonsrikt aktivitetstilbud i NOL. Dette aktivitetstilbudet er 
derfor et av satsingsområdene i NOLs handlingsplan for perioden fra 2001 til 2005. Denne 
planen skal behandles i årsmøtet 31. januar.   
Elinor, Magne og Olav takker alle store og små som har deltatt i år. 

Årsrapport fra materialforvalter 2000 
Det er i år også noe svinn av utstyr, da spesielt postflagg og tenger. En del postflagg har også 
blitt kastet da de var i en veldig dårlig forfatning. Istedenfor å kjøpe nye tenger har vi demon-
tert en del fra alu.bukkene. Det har også blitt borte 5 EKT-poster. De fire startenhetene er blitt 
byttet ut da de sluttet å virke.    
Kart: Beholdningene av de forskjellige kart er stort sett bra bortsett fra Høgås 1:10000 (180 
stk) og turkartene Tuddal/Gaustatoppen og Lifjell. 
Ellers så er det blitt kastet en god del kart av eldre årgang som det ikke er noen  grunn til å lig-
ge inne med så mange eksemplarer av. Karta som er kastet er: Mjaugetjønn, Kloppa, Flåmyr, 
Dårstul, Langedokk, Tinnesåsen, Reshjem og Lisleherad skole. Til sammen ca 6000 eksempla-
rer. 
Det har i år vært lite salg av klubbdrakter og det at vi har kjøpt inn endel nytt gjør at vi har et 
bra utvalg av disse. 
 
Egil Halvorsen 
Materialforvalter 

Vi har også fått inn rest tilskuddet på 178 000,- til hytta. Dette gjør nå at vi kan tilbake føre 
denne summen til driften av klubben. 
Ut fra dette kan vi vel si at vi er utrolig heldige som har en leder i klubben som ser hvor vi kan 
få inn penger. 
 
Regnskapet for 2000 og budsjettet for 2001 legges frem på årsmøtet. 
 
Svein 
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Rapport fra rekrutteringskomiteen 2000 
Det har vært stor aktivitet i rekrutteringskomiteen dette året. Nytt av året er O-
karusellen, men vi har også arrangert miniturorientering på skolene og aktivitetsdag 
for skolene på o-hytta. 
 
O-karusellen 
Vi i rekrutteringskomiteen ønsket i år å tenke litt nytt. Vi visste at Kongsberg o-lag 
har jobbet 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 be-
stemte oss for å bruke «Kongsbergmodellen» som mal også for arbeidet i NOL. 
O-karusellen blei lagt til treningsløpa, men med en kortere sesong fra 3/5 til 13/9. 
Ungene blei delt inn i ulike grupper: Trinn 1 (7-9 år) og Trinn 2 (10-12 år). Trinn 1 
startet med en o-aktivitet og sluttet med lek. Lekeaktiviteten blei organisert av Jan 
Erik Jonassen. Trinn 2 hadde oppvarming, lek og en o-aktivitet. Planlegging og gjen-
nomføring av o-karusellen ble fordelt på rekrutteringskomiteens medlemmer. 
Vi utarbeidet en brosjyre med tekst og bilder i farger. Denne brosjyren blei delt ut til 
4 hele klasser på Tveiten skole, den blei lagt ut i sportsforretningene og ellers delt ut 
til medlemmene som igjen delte den ut til aktuelle deltagere. Vi hadde to store annon-
ser på trykk i Telen og Telen lagde og en reportasje om treningsløp og O-karusellen. 
Torsdag 27. april arrangerte vi informasjonskveld for voksne som ønsket å ha barn 
med på O-karusellen. Ca. 20 voksne møtte opp. Torsdag 4. mai arrangerte vi nybe-
gynnerkurs for voksne. Her deltok bare 3 voksne. 
Onsdag 3. mai startet selve O-karusellen. Hele 45 barn i Trinn 1 og 18 barn i Trinn 2 
møtte opp. Den andre gangen møtte det omtrent like mange. Begge disse gangene var 
O-karusellen på O-hytta. Mange av deltagerne på Trinn 2 gruppa kom syklende alei-
ne til Tinnemyra. De neste gangene var det kjøreavstand og deltagelsen blei dårligere. 
Det var også mange som ville gå på fotballtreninga og derfor ikke hadde anledning til 
å fortsette med orientering.  
O-karusellen har klart vært en suksess allerede det første året. Vi fikk en god start 
ikke minst takket være hjelpen fra Kongsberg o-lag som gav oss inspirasjon og konk-
ret erfaring fra 6 år med o-karusell der. Hele 97 barn har deltatt på o-karusellen med 
til sammen 383 starter på de 13 løpene.  
Et av disse løpene var den tradisjonelle NOL-stafetten 7. juni. Her deltok 31 fra Trinn 
1 og 11 fra Trinn 2. Erfaringene med å la rekruttene delta i stafetten var gode og er 
noe vi bør fortsette med. 

Klubbesterskap langdistanse Notodden O-lag 
 
Regnværet den siste tiden skremte nok en del fra å stille til start i lørdagens klubb-
mesterskap. Natt til lørdag var det et konstant vått nedfall og gjorde underlaget ekst-
remt sugende og tungt. Løpstraseen, som var tegnet av Per Chr. Hagen, gjorde heller 
ikke dagen enkel for løperne. Med start rett ovenfor Tinnemyra og direkte stigning til 
topps på Litjønnåsen i retning mot Vassend/Dårsul blei det raskt spredning i felles-
startfeltet. Det medførte mindre "henging" enn det som har vært vanlig på disse løpe-
ne og dermed også noe mer feil. På et langstrekk mot 4. post i 12 km klassen gjorde 
Arve Paulsen og Hugo Christensen et forsøk på å løpe fra de øvrige. Med litt for stor 
frekvens i beina og det motsatte i hodet passerte de 4. post i en avstand på 50 meter 
og fortsatte inntil de hørte lyden av en bekk som ikke skulle vært der. Vannflaten på 
Vassend kjente de igjen, men den var godt utenfor kartet og det var tid for å snu. Til-
bake på 4. post hadde de løpt seg bort med tolv - tretten minutter. Petter Løe, Anders 
Fossøy og Odd Ivar Paulsen lå lenge likt uten at de løp sammen. På væskepost ca. 3 
km fra mål ledet Petter Løe med ett minutt, men inn mot mål gjorde også han feil og 
Anders Fossøy som orienterte sikkert hele veien vant med seks minutter. I 8 km-feltet 
ble det langt jevnere i teten og det er imponerende av Britt Fossøy å holde følge med 
gutta helt til mål. 

12 km  
 
1. Anders Fossøy 1.49.25 
2. Petter Løe 1.55.00 
3. Odd Ivar Paulsen 1.55.02 
4. Hugo Christensen 2.06.12 
5. Arve Paulsen 2.43.03 
 
8 km kvinner 
 
1. Britt Fossøy 1.50.27 
2. Ingebjørg Bakko 2.31.30 
 

8 km menn 
 
1. Egil Halvorsen 1.48.05 
2. Harald Wold 1.49.16  
3. Thomas A. Aasland 1.55.17  
4. Arnulf Rulnes 2.31.30  
 
5 km  
 
1. Sølvi Fossøy 1.50.01  
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Rett før start 5 km 

Rett før start 3 km 
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3 km 
 
1. Kjersti Eriksen         NOL    0:29.40 
2. Mone Eriksen           NOL    0:34.15 
3. Knut Kløvvik           SIK      0:34.18 
4. Britt Fossøy             NOL    0:35.55 
5. Randi Wold             NOL    0:36.50 
6. Ingvild Fossøy         LIA      0:38.50 
7. Harald Wold             NOL    0:39.35 
8. Sølvi Fossøy             NOL    0:40.30 
9. Egil Halvorsen         NOL    0:40.35 
Deltatt: 
Olav Schia                   NOL 
Jan E. Jonasen NOL 
Thorbjørn Barikmo      KOL 

5 km 
 
1. Geir Ottar Kvernstuen    NTNUI   0:30.45 
2. Runar Larsen                 Nydalen  0:31.52 
3. Helge Fossøy                 LIA        0:33.53 
4. Per Skoglund                 KOL       0:34.13 
5. Helge Hagen                  NOL       0:34.25 
6. Hugo Christensen          NOL       0:45.20 
7. Åge-Geir Skatter           NOL       0:50.20 
8. Harald Kvisli                 NOL       0:50.21 
9. Torgeir Aas                   NOL       0:50.22 
10. Thomas A. Aasland     NOL       0:59.50 
11. Tor Kvammen             KOL       1:06.10 
12. Odd Ivar Paulsen         NOL      1:06.40 
13. Hanne Bræck               KOL 
13. Asbjørn Bræck             KOL 
Deltatt: 
Svanhild Bjerkemo            LPIL 
Jon Kvisli                          NOL 

Resultater Ribbeløpet 26.12.2000 

Julelunchen etter løpet 
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Deltagelse i O-karusellen 2000
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Trinn 1 Trinn 2

O-troll leir Neslandsvatn 17-18 juni 
Britt var reiseleder for hele 8 jenter fra 9 til 12 år til Telemark o-krets sin leir på Nes-
landsvatn skole. Lørdag var det to o-tekniske økter, pluss mye lek og andre konkur-
ranser. Søndag deltok alle i Drangedal o-lags kretsløp. Leiren hadde totalt 34 deltage-
re og var svært vellykket. 

O-troll leir i Maridalen 9-10 september 
4 jenter fra 9 til 12 år deltok på Telemark o-krets sin høstleir på Maridalen skole. Lør-
dag var det en vanlig o-løype etter lunsj, og en natt-o-løype etter mørkets frembrudd. 
Søndag deltok alle i Rekruttenes o-dag i Holmenkollen. Leiren hadde bare ca. 16 del-
tagere fra 3 klubber, men vi hadde det veldig trivelig. Vi reiste denne gangen med 
privatbil. Britt var også her reiseleder. 

Rekruttenes orienteringsdag i Holmenkollen 10. september 
Dette var en kjempesuksess og er et flott arrangement som vi må være med på neste 
år også. Fra NOL reiste vi en stor gjeng med mange nye familier og til sammen 23 
rekrutter som deltok i et omfattende og variert tilbud. Det var vanlige o-løyper i ulike 
lengder, o-skyting, skattejakt og småtroll-løype. 

Familietur til Lifjell  17. september 
Sesongen ble avsluttet med en familietur på Lifjell. Fem spreke familier møtte opp og 
hadde en flott topp-tur til Himingen. 
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Tilbud til skolene i kommunen 
I  forkant av sesongen fikk alle skoler et spørreskjema hvor vi presenterte vårt tilbud til skolene 
dette året. De fikk tilbud om: 

−Minitur orientering, vår eller høst. 

− Tilbud om aktivitetsdag på Tinnemyra med opplegg. Det ble satt av en uke vår eller 
en uke høst. 

De skolene som svarte fikk det tilbudet de ønsket.  
Minitur orientering:  

Følgende skoler ønsket tilbud denne sesongen: 
12. mai  -  19. juni        Høgås barneskole 

17. aug.  -  til elgjakta   Tveiten barneskole, Sætre barneskole, Lisleherad barneskole, Tin-
nesmoen barneskole 

Skole Antall innsendte 
kort 

Kommentarer 

Sætre 24  
Høgås   9  
Tinnesmoen 10  
Lisleherad 13  
Tveiten   

Av alle innsendte kort har vi trekt ut fem premier. De heldige vinnerne er: 
1.      Gine Flåten                     6. kl. Lisleherad skole 

2.      Petter Lange                   7. kl. Sætre skole 

3.      Tonje Sveiningsgard       5. kl. Høgås skole 

4.      Odd Amundsen               5. kl. Høgås skole 

5.      Marius Ruud                   4. kl. Tinnesmoen skole 

Aktivitetsdag på Tinnemyra: 
Klubbhytta stod til disposisjon for skolene med tilhørende tønnegrill. Vi hadde lagt ut foto-
orientering, natursti og en vanlig orienteringsløype. 

Tinnesmoen barneskole            8. mai 

Høgås barneskole                    10. mai mellomtrinnet 

Høgås barneskole                    11. mai småskolen 

Lisleherad barneskole              24. august 

Sætre barneskole                     25. august 

Danmarkstur  15. - 18. mars 
Klubben vil også dette året starte sesongen i de danske skoger. Nordjysk to dagers 
arrangeres i år 17. og 18. Mars. Jeg har reservert tre seksmannshytter på Skallerup 
klit feriesenter som vi overnattet i fjor. Dette er hytter med høy standard, og stedet 
har mange fasiliteter både for store og små. 
Vi legger opp til at turen i første omgang skal være en sosial tur som passer for alle 
aldersgrupper. 
Da vi ikke får holdt av plasser lenger, må vi gjøre det slik at familier bestiller turen 
selv etter oppsettet under. Det ser ut til å være stor interesse for turen så langt, så det 
kan bli en stor gjeng som reiser nedover i år. 
Prisen er ikke helt fastsatt enda, men kommer trolig til å ligge rundt 900.– kroner. 
 
Oppsett: 
             Avreise torsdag ettermiddag fra klubbhytta kl. 16.30. 
             Avreise med Color festival fra Oslo til Hirtshals kl. 19.30. 
             Trening / sosiale aktiviteter på morgenen. 
             Overnatting på Skallerup Klit feriesenter. 
             Retur Petter Wessel, fra Fredrikshavn til Larvik kl. 15.30. 
 
Arve Paulsen 
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KARTPLAN FOR  2001 -  2004 : 
2001  - 
         
          -  NÆRKART NOTODDEN 
              SPILLEMIDLER TILDELT 1999. 
              EIKESKARD              ca.   3.0 km                - 1:10.000. 
              HØGÅS SKOLE         ca.   1.5 km                - 1: 5.000. 
              HØGÅS SKOLEGÅRD      A4                      - 1: 2.500. 
              RYGI  SKOLE            ca.   1.5 km                - 1: 7.500. 
              RYGI SKOLEGÅRD          A4                      - 1: 2.500. 
              TVEITEN SKOLE      ca.   1.3 km                - 1: 4.000. 
              TVEITEN SKOLEGÅRD   A4                      - 1: 2.000. 
               TINNESMOEN           ca.   2.0 km                - 1: 7.500. 
               TINNESMOEN SKOLE   A4                        - 1: 2.000. 
               FLÅMYR                    ca.  3.0 km                 - 1: 7.500. 
               LISLEHERAD SKOLE    A4                        - 1: 2.000. 
               DÅRSTUL                   ca.  1.0 km                - 1: 5.000. 
 
 
          -  TURKART TUDDAL – GAUSTATOPPEN    REHAB.  1:30.000.  300 km 
             SPILLEMIDLER TILDELT 2000. 
 
2002  -  
          -  TOVESTUL REHABILITERING  1: 10.000 , UTSITT 1:5000. 
             SPILLEMIDLER SØKES 2001. 
 
          -  TURKART NOTODDEN VEST – LIFJELL  REHAB.  1:30.000.  400 km. 
             SPILLEMIDLER SØKES 2001. 
 
2003  - 
           - MEHEIA – HØYMYRVANN NORD – NYTT KART   
             AREAL ca. 5 km   1:10.000 , UTSNITT 1:5.000. 
             SPILLEMIDLER SØKES I 2002. 
 
2004 -   
         -  TURKART NOTODDEN ØST MED HEDDALSÅSEN.  1:25.000.   300 km 
            TIPPEMIDLER SØKES 2003. 

 
         -  REHABILITERING AV AALAMOEN  1:10.000 , UTSNITT 1:5.000. 
             TIPPEMIDLER SØKES I 2003. 
 
 
Harald W. 
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Rapport fra kartleder til årsmøtet 31.01.01 
2000 har også vært et aktivt år på kartfronten. 
Følgende kartprosjekter er fullført: 
- ORIENTERINGSKART : 

- ØSTMARKA                      1:15.000 
- TINNEMYRA                    1:10.000. 
- DAMTJØNNÅSEN            1:10.000 
- LITJØNNÅSEN                 1:10.000 
- TØLLAHAUGEN               1:5.000 
- DIPILEN                            1:5.000 
- DAMTJØNN                      1:5.000 
Hvert av overnevnte kart ble trykt opp i 3.000 eks. 

 
- TURKART : 

 - BLEFJELL                         1:30.000. 
Turkartet ble trykt opp i 3.000 eks. 

Arbeid med 6 nærkart på Notodden har pågått i 2000. På 2 av kartene har det vært arrangert 
treningsløp på foreløpige utskrifter. Dette er Eikeskar og Flåmyr. 
Alle 6 kartene med utsnitt og skolegårdskart i henhold til kartplan, skal være ferdige til se-
songstart våren 2001. 
 
Turkartet Tuddal – Gaustatoppen vil være rehabilitert og ferdig til trykking våren 2001.  
 
Fra sommeren 2001 vil økonomien i kartprosjektene bli vesentlig forverret. Som en følge av 
statsbudsjettet for 2001 vil det fra sommeren bli innført merverdiavgift på kartarbeid. Dette vil 
gi en prisøkning på 24 % på alt kartarbeid. Trykking av kart har fra før vært avgiftspliktig. 
Det kan derfor være aktuelt å bestille ny konstruksjon for neste kartprosjekt Tovestul for leve-
ring før sommeren 2001.  
På bakgrunn av forestående endring av merverdireglene er det gunstig at NOL nå er i ferd med 
å legge bak seg en svært aktiv periode på kartfronten. Som en følge av at NOL nå har mange 
gode kart både til terminfestede løp, treningsløp og rekrutteringsopplegg knyttet til skolene, 
kan det være riktig å nedprioritere videre kartarbeid i en periode. 
 
Notodden 01.01.01. 
Harald Wold 
Kartleder. 

Vi har fått tilbakemelding på at skolene kunne hatt nytte av å få orienteringsløypa på forhånd, 
slik at lærerne og elevene kunne jobbe med kartdetaljer og løypa før de skulle ut i skogen. 
Dessuten burde alle lærerne vært gjennom hele opplegget på forhånd, slik at de var bedre for-
beredt. Ellers var skolene fornøyd med opplegget.   
 
Arve Paulsen og Heidi Schatvet 
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE 
Her er 2 forslag som styret har behandlet, som vil komme opp på årsmøtet. 
 
1. Medlemskontingenten. 
           Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2001. 
           Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-. 
           Støttemedlemmer kr. 100,-. 
 
2.        Handlingsplan for perioden 2001 - 2005.  
            Se neste side. 

Framlegges på årsmøte: 
• Regnskap for 2000 og budsjett for 2001. 
• Materialoversikt. 

Husk årsmøte onsdag 31. Januar 
kl. 19.00 på klubbhytta 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

21 

                                            SIDE 9. 
 

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

soner skal ha ansvar for drift og vedli-
kehold av klubbhytta. 

                                                                    Hyttestyret utpekes av styret. 
                                                                    Dette hyttestyret har det økonomiske 

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

 
VEDLIKEHOLD                                    -  Vedlikehold av hytta bør i størst mulig 

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

 
ØKONOMI                                             -  Drift og vedlikehold av hytta skal fø-

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

LOKALE O-AKTIVITETER OG KONKURRANSER. 
 
 
EGNE ARRANGEMENTER                 -  Det legges opp til ukentlige trenings-    

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

 
 
REKRUTTLØP                                      -  Det bør arrangeres løp hvor det  

spesielt legges opp tilbud for  
rekrutter.  

 
 
TERMINFESTEDE LØP                       -  NOL bør hvert år arrangere min. ett  

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

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

                                           planperioden arrangerer et stort løp. 
 
 
TURORIENTERING                              - Turorienteringen skal videreføres som    
                                                                    et prioritert trimarrangement. 

Det bør etableres et alternativt opplegg 
tilpasset barnefamilier. 
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                         HANDLINGSPLAN  FOR  PERIODEN  
 

 
2001   -   2005 
 
 
 
 

INNHOLD : 
 
Side  2  -  Hovedmål for perioden fram til 2005. 
 
Side  3  -  Organisasjonsplan. 
 
Side  4  -  Rekruttering. 
 
Side  5  -  Aktiv o-idrett. 
 
Side  6  -  Markedsføring og økonomi. 
 
Side  7  -  Anlegg. 
 
Side  8  -  Lokale o-aktiviteter og konkurranser. 
 
Side  9  -  Drift av klubbhytta. 
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NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

                                                                                                   SIDE 2. 

 
 
 
 
HOVEDM ÅL FOR PERIODEN 2001 – 2005. 
 
 
 
FØLGENDE LIKESTILTE HOVEDMÅL ER SATT FOR DEN-
NE PERIODEN : 
 
-   Videreutvikle turorienteringstilbudet og stabilisere deltakeran
    tallet på min. 300. 
 
 
 
- Videreføre treningsløpet som et viktig lokalt arrangement, og 

øke   
     gjennomsnittlig deltakerantall til minimum 100. 
 
 
 
-   Tredoble antall starter i terminfestede løp /  år i forhold til nivå  
    et i 1999. 
     Dette vil gi ca. 1000 starter / år. 
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                          SIDE 7. 
A N L E G G. 

 
GENERELT                                                 -  Kartproduksjonen må tilpasses eget  

forbruk og salg. 
Prosjektene bør i størst mulig grad gå i 
økonomisk balanse. 
NOL investerer i egnet utstyr for å opp-
nå en mer hensiktsmessig bruk av digi-
tal kartbase ved egne arrangementer. 
 

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

Målsetting om å ha 3 gode konkurranse-
kart til enhver tid. 

 
TRENINGSKART                                       -  Opprettholde et nødvendig antall o-        
                                                                            kart for bruk til treningsløp. 

 Kartene kan fortrinnsvis være på maks 
3 km  

                                                                       -   nærmiljøanlegg. 
                                                                            Ved valg av terreng for disse kartene 
                                                                            må det spesielt tas hensyn til mulighet 
                                                                            for gode nybegynnerløyper. 
 
SKOLEKART                                              -  I forbindelse med alle skolene bør det     
                                                                            være et instruksjonskart i målestokk     
                                                                            1:5000 og et skolegårdskart i måle         
                                                                            stokk 1:2500. 
 
TURKART / BYKART                               -  Videreføre arbeid med digitalisering av 

alle turkartene. 
Opprettholde en høy standard på tur-
kart og bykart slik at vi kan beholde det 
etablerte markedet for disse kartene. 
Holde et høyt nivå på temainformasjon. 
                                             

SIKRE O-KART ANDEL AV                    - Fortsette arbeidet med rullerende kart- 
OFFENTLIGE MIDLER                               plan. 

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

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

lærerhøgskolen  og på klubbhytta. 
                                                                     Ajourføre NOLs hjemmeside. 
 
ØKONOMISK HANDLEFRIHET        -  Opprettholde en god økonomisk         
                                                                   handlefrihet for å sikre gjennomføring 
                                                                   av prioriterte arbeidsområder. 
 
ØKONOMI OG BUDSJETT                  -  Arbeide aktivt for å opprettholde, og  

skaffe nye samarbeidspartnere til   å 
finansiere satsingen på de yngre lø-
perne i laget. 

                                                                     Opprettholde og videreutvikle Tin-    
                                                                     fosløpet, Bluesparkeringen og tur-     
                                                                     kartproduksjon som viktige inntekts  
                                                                     kilder så langt resursene rekker. 
                                                                     Årsbudsjett settes opp i balanse.          
                                                                     Ut over nødvendig kapital for sikring  

av likviditeten i laget skal    
overskuddet avsettes til konkrete    
formål. 

                                                                     Opprettholde eget kartfond. 
                                                                     Klubbhytta skilles ut fra lagets drift. 
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LEDER 

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

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

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

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

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

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

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

FESTKOMITE MATERIALFORV.  SKI O-KONTAKT UNGDOMSKONT. KVINNEKONTAKT 

2 PERSONER 
ANSVAR: 
ORGANISERE 
- ÅRSFEST 
- SALG TRE        

NINGSLØP 
- ÅRSAVSLUT-

NING 
- ÅRSMØTET 
- MEDLEMSMØ-

TER 

HYTTEKOMITE ØKONOMIKOM REDAKSJON TRENINGSKOM REKRUTTKOMI TUR-O-KOMITE 

NESTLEDER 
 
- HYTTEKOMITE 

KASSERER 
 
- REGNSKAP 
 
- BUDSJETT 
 
- MEDLEMSOVER 
 
- ØKONOMIKOMI 

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

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

STYREMEDL. 

SIDE 3. ANLEGGSKONTAKT VDG-KONTAKT 
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                                                                        SIDE  4. 
REKRUTTERING 

 
O-KARUSELLEN                                       - Videreføre o-karusellen som lagets vik-

tigste rekrutt-tiltak for alders-     grup-
pa 7-12 år. Opplegget som skal være 
en integrert del av treningsløpet, er 
viktig  også for rekruttering av famili-
er til laget. 

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

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

 
UTVIKLE SAMARBEIDET                     -  Videreutvikle arbeidet rettet mot  
MED GRUNNSKOLEN.                               Skolene gjennom opplegget ”Trygg i   
                                                                           naturen”. 
                                                                           Tilrettelegge  o-aktiviteter i  samar-
                                                                           beid med skolene. 

Tilrettelegge opplegg for skolene med 
utgangspunkt fra klubbhytta. 

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

Sikre et variert aktivitetstilbud for re-
kruttene. 

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

Gi et variert tilbud som skaper enga-
sjement og motivasjon for videre sat-
sing på o-idretten. 
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START I EKSTERNE LØP  

 AKTIV O-IDRETT.  

KVALITETEN PÅ TRENINGS-  
LØPENE MÅ VIDEREFØRES            
OG UTVIKLES.      

KLUBBTRENINGER   

OPPNÅ ET HØYT NIVÅ PÅ         
YNGSTE TRENINGSGRUPPE.         

TRENINGSSAMLINGER  

-  Treningsløpene må fortsatt være 
lagets viktigste lokale aktivitet. 
Dette arrangementet bør være fast  
hver uke og ha et tilbud til alle  aldre    
og ferdighetsnivåer.  
Det er viktig at dette tilbudet stadig  
videreutvikles og at det oppretthol  
des en rimelig høy standard på disse       
arrangementene. 

 
-  Vi bør opprettholde et treningstil-

bud for junior- og  seniorløpere. Til-
budet bør være variert og legges 
opp etter  et nivå som  til enhver tid 
er tilpasset løperne. 

 
-   Sørge for at trenere med nødvendig  

bakgrunn blir engasjert  for å følge   
opp prioritert treningsgruppe fra 
13- 16 år.                                                      
Det bør satses på et opplegg hvor 
alle utøvere blir gitt et tilpasset opp-
legg uansett ferdighetsnivå. 
Trivsel  skal være en viktig faktor i   
arbeidet med denne aldersgruppa.
        

 -  Det legges opp til ”miljøsamlinger”  
I NOLs regi for å opprettholde det    
viktige samholdet i laget. 
Disse samlingene bør gi et tilbud til 
alle medlemmene. 

 
-  Start i eksterne løp må prioriteres. 

Dette gjelder spesielt ”sommerløp”,    
stafetter og prioriterte løp hvor det 
er kort reiseavstand og utfordrende 
o-terreng. 

SIDE  5. 


