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VANNRETT:   7. Skipsrom  11. Drikk  12. Ildsted  13. Forstyrre  14. Fe  16. Lege 17. 
Gikk ikke  19. Smerte  20. Dyr  21. Årlig arrangement  27. Vidde  28. Ber  29. Reisegods
(omv.) 30. Rommene 32. Konjunksjon 33. Natrium 34. Vanlig forkortelse 35. Høvelig  38. 
Sjarm  40. Sted i Telemark  43. Jentenavn  44. Rak  45. Ukokt  46. Rebus (omv.)  47. Uvær  
51. Utfoldelse  54. Utsiktspunkt  57. Sport  61. Ørsted  62. Samisk artist  63. Maratonløper 
65. Sistemann  66. Guttenavn 
LODDRETT:   1. Notodden grend  3. Ordne  5. Rusmiddel  6. Gud  7. Rutevalget  8. Ank  
9. Utredning  10. Husdyr  11. Forbudt  15. Natur  18. Spørre  21. Erstatte  22. Går  23. 
Redd!  24. Titte  25. Fugl  26. Respekt  31. Adverb  36. Sand  37. Mas  39. Gripe  41. Utrop  
42. Mutter (omv.)  46. Fargeløse (omv.)  48. Pluggene   49. Brier  50. Mor  52. Malm  53. 
Spilt  55. Helgenbilde  56. Dyr  58. Frukt  59. Enkelte  60. Konsonanter  62. Spurte  64. 
Myntfork. 

3/01 
Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                         Årgang 11 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

O-festivalen i Grenland 

Sølvi Anna 

Bilder fra O-festivalen 
Resultater se s.5 

Samlingsplass 
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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.19 
Kryssord                                            s.20 
Lederen har ordet                              s.3 
Løperutstyr                                        s.17 
Løsning kryssord                               s.18 
Trening  
Lørdagsløp i oktober                        s.8 
Natt-orientering i høst                      s.4 
Løp og samlinger 
Minne om følgende                          s.13 
Kretsløp Tinnemyra                          s.8 
Rapport Midnattsolgaloppen            s.10 og 11 
Rapport Sørlandsgaloppen               s.9 
Resultater 
Resultater kretsløp Sandefjord         s.5   
Resultater O-festival                         s.5 
Kart 
Nye kart                                              s.6 
Rapport turkart                                  s.7 
Hytte 
Utleie klubbhytte                               s.16 
Årsfest                                                s.16 
Annet 
Bluesparkering                                  s.12 
Tinfossløpet                                      s.14 og 15 

Neste utgave av Sjekk KODEN 
Kommer 15. januar. Det er en årsmel-
dingsutgave, så alle som skal levere inn 
årsrapport må levere det innen 13. desem-
ber  til Sjekk KODEN v/Åge-Geir Skatter,
Lisleheradsv.172, 3678 Notodden eller 
epost: skatter@netcom.no 

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

Utgivelsesplan Sjekk KODEN 
 
”Sjekk Koden 1/02”  15.01.02 
Årsmeldingsutgave 

 

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

Notodden O-lag 
              v/ kasserer Svein Amundsen 

Heimdalsvn. 17 
              3218 SANDEFJORD             
 
Eller sendes via e-mail til:  svam@netcom.no       
 
   
mottatt:______________ registrert:_____________ sendt posten:____________ 
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Løsning til Tronds O-krysset 2-01 
 
VANNRETT:  1. Ca, 3. Tanga, 8. AHA, 10. Orreleik, 12. Lea, 13. Li, 14. Aktre, 15. Ondet, 
17. Obladi, 19. Reiving, 21. Urne, 22. Hval, 23. Utdø, 24. Ob, 25. El, 26. Atrium, 28. Tributt, 
31. Nonna, 32. Attyh, 34. Kuene, 36. Eosin, 38. Tvang, 41. Ed, 42. Alfa, 45. Andakt, 47. Ibo, 
49. Re, 51. Rugif, 55. Bader, 56. Reelle, 57. Ro, 59. Ordrer, 60. Rettled 
LODDRETT:  1. Colorline, 2. Arene, 3. Te, 4. Alltid, 5. Nei, 6. Gi, 7. Akab, 8. Avtar, 9. 
Hardnet, 11. Radium, 16. Evt, 17. Og, 18. Avtok, 20. Nøtt, 24. Ohio, 27. Uant, 29. Rye, 30. 
Utidige, 33. Tindene, 35. Evald, 37. Se, 39. Annar, 40. Gasser, 43. Lehar, 44. Arver, 46. Tralt, 
48. Bitre, 50. Uere, 52. Uret, 53. Odd, 54. Vle, 55. Bo, 58. Od 
LØSNINGSORD:  ARNULF RULNES  OG 
HAN HAR HOVEDANSVARET FOR UTLEIE AV KLUBB-HYTTA  

De som løste Tronds  
O-krysset 2-01 

Det var ? som klarte å få alt riktig. Blant de som klarte å løse kryssordet, ble det trekt ut en 
vinner som får et NOL-krus. De som ikke vant trekningen får prøve seg på kryssordet bakerst 
i sjekk KODEN, og det gjelder selvsagt også vinneren. 
 
VINNER: Birgit Fossøy 

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

Internettadressen til NOLs hjemmeside  

Her finnes b.l.a. Resultater, 
påmeldinger og info om tre-
ning o.s.v. E-post: notod@online.no 
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LEDEREN HAR ORDET ! 
 
Etter et lite opphold er ”Sjekk Koden” tilbake med et nytt nummer. På grunn av stort ar-
beidspress våren 2001, valgte styret å hoppe over vårutgaven. Det er derfor ikke bare du 
som ikke har mottatt den bebudede vårutgaven. 
Men her er vi tilbake med informasjon om noe av det som har skjedd hittill i sesongen, og 
det som gjenstår fram mot jul.  
Sesongen hittill bærer fortsatt preg av at vi er inne i et generasjonsskifte som tidligere 
nevnt i flere sammenheng. For at denne påstanden skal bli mer enn tomme ord, må vi nå 
samle alle resurser omkring målet om å bygge opp et sterkt og aktivt o-miljø med plass til 
løpere med ulike ambisjoner og forutsetninger. Denne gruppa bør etter hvert inneholde 
løpere fra 12 til 20 år.  
Vi har nå alle muligheter til å lykkes dersom et stort nok antall av oss vil, og samtidig kla-
rer å motivere andre foreldre til å se det positive i at våre barn får delta i dette miljøet. 
Vi må fortsatt være tålmodige og arbeide langsiktig. Dette er øgså en påstand jeg har truk-
ket fram i flere tidligere sammenheng. Flere forhold tilsier at denne påstanden er like ak-
tuell og at den vil gi resultat på sikt. 
Den viktigste brikken som nå må komme på plass er en samordnet plan for den sportslige 
satsingen på den aktuelle aldersgruppa. Vi har en rekke resurspersoner i laget som hver på 
sitt felt kan delta i dette arbeidet. Flere av disse er foreldre til unger i den aktuelle alders-
gruppen, eller til barn som snart vil komme opp i denne aldersgruppen. 
I løpet av høsten vil jeg invitere alle medlemmer som har synspunkter på hvordan dette 
arbeidet bør organiseres, til et møte på Klubbhytta. Her er det spesielt viktig at foreldre 
som har, eller vil få barn i den aktuelle alderen, møter opp og deltar i utformingen av dette 
viktige arbeidet.   
Nå går det raskt mot avslutning på treningsløpssesongen. Som en videreføring av o-
sesongen vil jeg anbefale nattløpene våre. Vi har noen lykter som kan lånes ut til de som 
ikke selv har dette utstyret. Se egen omtale om nattløp. 
Lørdagsløpene som det legges opp til etter høstferien vil ha tilrettelagte løyper for alle 
rekrutter. På disse løpene blir det premier til alle rekrutter og småtroll. Se også her egen 
omtale. 
En stor takk til alle som har bidratt til at sesongen til nå har blitt vellykket, både arrangø-
rer og deltakere. 
 
Harald W. 
 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

 4 

NOL - NATTKARUSELL 2001.  
Notodden o-lag 
 
Vi  satser også på i år å få  arrangert 7 nattløp i høst  uavhengig av vær og føre. Dette blir tilbudet i høst 
etter at treningsløpa er slutt. Vi bruker EKT. Evt snø gir god trening. 
Vi satser på  en løype på ca. 5 km, avhengig av snødybde og terreng. Begynnelsen og slutten av løypa 
gjøres  lettere slik at man kan lage en litt enklere løype på ca. 3 km ved å kutte den lange løypa. Alle 
løpa starter 19.00 bortsett fra 10.10 som starter 20.00 
 
 
Dato:          Kart / Frammøtested:                                                                                                                      
                    Arrangør: 
10.10           Sæteråsen / Klubbhytta  ( Nordre del )                                 Åge Geir Skatter         35 01 37 44 
17 .10          Damtjønn / Klubbhytta                                                         Egil Halvorsen            35 01 08 82 
24.10           Nybuåsen/ Høgås skole Merket fra E134                             Hugo Christensen       35 01 45 41 
31.10           Flåmyr  ( Nytt kart ) / Merket fra Lisleherad skole               Petter Løe                    35 01 98 72   
                    ( Dette arrangeres fra garasjen til Petter, Kloumannvegen ) 
7.11             Eikeskard  ( Nytt Kart ) / Høgås skole Merket fra E 134     Arve Paulsen               35 01 46 32  
14.11           Gobakkan   ( Nytt kart ) / Klubbhytta                                   Odd Ivar Paulsen                
21.11           Askmyra / Askmyra   Merket fra vegen til Gvarv               Harald Kvisli               35 01 43 99 
                               
Vi lager er ”ranking”  i begge løypelengder der 4  av 7 løp teller, og vinneren får 6 poeng, 2. plass 4, 3.
plass 3 poeng …….5. plass 1 poeng.  
Vi håper at det også i år kommer mange fra Kongsberg. Fem av løpene er lagt i området Tinnemyra – 
Høgås for å gjøre kjøreavstanden fra Kongsberg kortest mulig. Det er garderobe med dusj på klubbhytta 
og muligens på Høgås skole. 
 
Nytt i År: 
1. Fullfører du 5 av 7 løp får du tildelt NOL’s  Nattkrus. Dette kruset deles kun ut for nattløp . 

 ( Arrangement teller som deltagelse. ) 
1. Forbud mot postplassering i tett vegetasjon.  
 
Arrangøren må: 
1. Det er ikke nødvendig med postflagg, men sett ”posten” åpent og utstyr den  med 2 stk reflekser. 
 
2. Sett annonse i Telen slik at den er der mandagen før løpet 
 
3. Sørge for at det er batteri i avleserenheten og utskriftsenheten er ladet opp 
 
4. Tegne ferdige løyper slik at deltagerne kan få kartet i startøyeblikket.  
 
5. Lag  resultatliste som sendes Telen. 
 
6. Lever utstyret raskt til nestemann på lista     
 
 
 
SPØRSMÅL RETTES TIL ANDERS FOSSØY:    35 01 24 32  (b)     35 01 18 12  (a) 
kartfos@online.no 
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            Trenger du nytt utstyr? 
 

     
          OVERTREKKSDRESSER 
 

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

      LØPSANTREKK 
 

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

     BUKSE.LANG            KR 220,- 
     BUKSE,KNEKORT    KR 185,- 
 
     O-LEGG TRIMTEX    KR 250,- 

 
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 

Mini o-poster kr 25 
  Fine til å henge 
      i bilvinduet  

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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ÅRSFESTEN 2001. 
 
Det blir fest i år også. Hold av LØRDAG 3. november. 
Da pynter vi klubbhytta og koser oss med god mat og drikke. 
Dans blir det også, bare ikke beina er utslitte. 
Du får innbydelse når det nærmer seg. 
                 
                                                                                                                                         
FESTKOORDINATORENE. 

UTLEIE AV KLUBBHYTTA  
 
                                           Ikke medlemmer                Medlemmer 
Fredag - søndag:                             kr. 1700,-                   kr. 1000,- 
Fredag - lørdag:                              kr. 850,-                     kr. 400,- 
Lørdag - søndag:                            kr. 850,-                     kr. 400,- 
Søndag til torsdag pr. dag:              kr. 450,-                     kr. 200,- 
Tilrettelegging dagen før: kr. 100,- 
Vask: kr. 250,- 
Hytta må være ryddet til kl. 12.00 neste dag. 
I tillegg kommer kr. 50,- pr. madrass pr. natt. 
1 ukes avbestillingsfrist, full pris hvis ikke overholdes. 
 

 
Alle henvendelser angående utleie: 

Arnulf Rulnes 
Bjørn Evjesgt. 21A 

3681 Notodden 
Tlf: 350 13172, mob. 41313172 
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Tre GULL 
Tre førstepremier og ellers mange gode resultater i kretsmesterskapet. Sølvi, Heidi og Harald 
K. gjorde sterke løp og vant sine klasser. Flere andre NOL løpere orienterte seg fram til sterke 
plasseringer: 

H40 
2. Anders Fossøy 
6. Åge Geir Skatter 
 
D35 
1. Heidi Schatvet 
 
H45 
3. Hugo Christensen 
6. Dag Sørlie 
 
H15-16 
4. Øystein R. Sørlie 

H35 6.5 km 
1. Harald Kvisli 
 
D13-14 
1. Sølvi Fossøy 
 
D11-12N 
2. Iris fossøy 
 
N-åpen 
Sondre Kvisli 

Kretsmesterskap normaldistanse i Sandefjord 

Hugo inn til en 3. plass 

ISOLA-sprinten og NM-sprint 22.06.01 
 
D13 
7. Sølvi Fossøy             33.41                           
8. Anna Berg Skogen   34.34 
D17-20  (NM-sprint) 
16. Randi Wold             18.17 
D35 
3. Britt Fossøy              30.30 
H17-20 A 
2. Thomas Aasland       31.45 
H40 
17. Anders Fossøy        29.09 
45. Åge-Geir Skatter    37.52 
H45 
26. Hugo Christensen   38.13 
D11-12 N 
12. Iris Fossøy              36.16 

Norsk O-festival i Grenland 

Hydro-løpet 
 
D13 
5. Sølvi Fossøy             32.11 
14. Anna Berg Skogen 39.17 
D19-20 E 
10. Randi Wold            1:13.00 
D35 AL 
3. Britt Fossøy              1:09.09 
H17-20 
12. Thomas Aasland    1:23.25 
H45 AL 
28. Hugo Christensen  1:10.30 
H40 AK 
25. Åge-Geir Skatter    50.40 
D11-12 N 
14. Iris Fossøy              26.48 
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Det ligger et par fotoalbum på 
klubbhytta, så hvis noen har ekstra 
bilder ang. orientering så kan en 
legge dem der. 

NYE KART 
 
I høst har NOL gitt ut 10 nye orienteringskart. Dette er en serie kart definert som nærmiljø-
anlegg. Dette innebærer bl.a. at kartene hver for seg dekker et område på mindre enn 3 km². 
Kartene som i stor grad er knyttet opp mot skolene i kommunen, vil bli et godt tilbud for o-
aktiviteter ved de respektive skoler. Kartene vil også bli benyttet til treningsløp og nattløp. 
Følgende kart inngår i denne serien : 
1 – Lisleherad 1:7500. 
     Dette er en utvidet utgave av Flåmyrkartet, ajourført og i endret målestokk.  
2 – Lisleherad skule  1:4000. 
     Dette er et utsnitt over skolens nærområde. 
3 – Eikeskard  1:10000. 
     Dette er en videreføring av kartene Vesle Nybuåsen og Nybuåsen, mot sør og vest. 
     Høgås skole ligger inne på dette kartet. 
4 – Høgås skole  1:5000. 
     Dette er et utsnitt over skolens nærområde. 
5 – Rygi  1:7500. 
     Kartet dekker nærområdet for Rygi skule. 
6 – Tinnesmoen 1:5000. 
     Kartet dekker nærområdet for Tinnesmoen skole. 
7 – Tveiten 1:4000. 
     Kartet dekker nærområdet for Tveiten skole. 
8 – Dårstul  1:5000. 
     Kartet dekker nærområdet rundt Dårstul leirskole. 
9 – Askmyra  1:5000. 
     Kartet som dekker nærområdet ved Askmyra, ligger nær Hjuksebø skole.  
10 – Goabakkane  1:7500. 
     Kartet er et utsnitt av Vesle Nybyåsen i noe større målestokk. Klubbhytta ligger inne på   
     dette kartet. 
Ved utgivelse av overnevnte kart har alle barneskoler i Sauherad, Hjartdal og Notodden moder-
ne o-kart i sine nærmråder. Sammen med skolegårdskart kopiert opp i klassesett vil disse sam-
men med undervisningsopplegget ”Trygg i skogen med kart og kompass” representere et godt 
tilbud til skolene i distriktet.  
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Deltakelsen 2001 blir: 
•      44 barn – Startet på Tinfos-banen – Kort og lang barneløype 
•      9 i lang løype (ned v/Flaathen-butikken i Lisleherad) 
•      31 i kort løype (Kanalveien over Lienfoss) 
•      47 (betalende) gikk natursti langs Linna (ca 100 personer) 

 
Deltakelsen 2000 var: 
126 startende, hvorav 54 barneløype, kort løype 55 (u/ tid 16, m/tid 39), lang løype 17 m/
tid.  
Forhåndspåmeldte kun 3 stk. 
 
Quo Vadis Tinfosløpet. 
Nok et år hvor vi må registrere en nedgang. 84 deltakere i år i forhold til 126 året før. Det 
er synd når vi har et apparat som kan håndtere flere hundre deltakere. 
 
Vi må kunne konstantere at labert fremmøte ikke skyldes manglende markedsføring, ei 
heller dårlig vær. 
NOL mener: 
Så lenge Tinfos og Telen vil stå for dekningen av kostnader og markedsføring, er NOL 
positiv til vår deltakelse i arrangementet. Det gir god markedsføring av laget i lokalmiljø-
et. Det økonomiske utbyttet blir derimot svært begrenset med en så liten deltakelse i for-
hold til den staben som er i aksjon for å få gjennomført løpet. 
NOL ser det som viktig å opprettholde tilbudet, som er det eneste lokale løps-
arrangementet i Notodden for tiden. 
Telen mener: 
Telen ønsker å fortsette, men løpet må få økt oppslutning for at det skal satses ytterligere. 
Det må forsøkes å satse på aktive idrettsutøvere. Disse må informeres tidlig på året. Krite-
rier for premiering kan være sponsing av klubber med prosent-vis størst deltakelse. (PS: 
Da må NOL stille med løpere.) 
Tinfos mener: 
Tinfos ønsker å profilere seg og sin virksomhet i lokalmiljøet. Tinfos-løpet er en fin an-
ledning til dette, men med en årlig synkende deltakelse må det vurderes om det er andre 
måter en bør gjøre det på. 
 
 
Konklusjon: Tinfosløpet blir også arrangert i 2002 
 
Torgeir 
 



TINFOS-LØPET 13.05.2001 
Det fjerde i rekken. 

 
Etter flere års erfaring får vi en rutine i fremdriften for arrangementet. Arbeidsoppgavene 
blir fordelt mellom samarbeidspartene Telen, Tinfos, Tinfos-Joggen og NOL  i forkant av 
løpet.   
 
Det gjelder: 

•      markedsføring og premier (Telen) 
•      tilrettelegging og innkjøp av premier (Tinfos) 
•      NOL arrangement-teknisk før, under og etter løpet. 

 
I år forventet vi økning i deltakerantallet fordi: 

•      Ny løype – natursti langs Linna over gml.bybrua og opp Tinnesgata. 
•      Markedsføringen var meget bra – intet lokalt arrangement kan vise til bedre an-

nonsering. Også den redaksjonelle dekningen i Telen var bra, og det var  god 
”timeing” opp mot løpet. 

•      Vi satset på å ”ufarliggjøre” arrangementet slik at flest mulig kunne delta . 
 
Siden vi i NOL får alle inntektene fra startkontingenten og ikke har kostnader ved arrang-
ementet, var vi selvsagt spente på hvor mange som ville ta turen til Tinfos-hallen for en 
fysisk utskeielse. 
 
LØPSDAGEN 
Flott sommervær møter arrangementstaben fra NOL på Tinfos ca. kl. 10.00. Selv om det 
er konfirmasjons-søndag burde det komme mange. Vil natursti-løypa gjøre sitt til at vi får 
rekord-deltakelse ? 
 
Ut ifra forhåndspåmeldingen er det ingen som kommer og Svein er bekymret, mens vi 
arbeider med tilretteleggingen. Det er mye som skal på plass. Torfinn må ha strøm til tid-
takerutstyret sitt, bukker og sluser skal rigges på fotballbanen, barneparkeringen skal ord-
nes, det er mange delaktige i å organisere kiosken. Vi måtte rydde området etter at russen 
hadde forlatt stedet med mye griseri. Harald satt ut naturstien. Den hadde fått Torill og 
Svein Hellebrekke til å lage. Et virkelig flott opplegg hvor alt var tilrettelagt. Takk skal 
dere ha, og vi håper dere vil hjelpe oss også neste år. 
 
Klokka nærmer seg 12.00 og folk begynner å komme nedover bakken mot Tinfoshallen. 
Det ser ut som mange barnefamilier har funnet veien. 
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TURKART TUDDAL – GAUSTATOPPEN 
 
Turkartet Tuddal-Gaustatoppen er nå resynfart og digitalisert. En ny revidert utgave er nå trykt 
og lagt ut for salg. 
Det gamle turkartet basert på opptegning på folier, hvor det ble tegnet en folie for hver farge, er 
historie. Hele turkartet ligger nå inne på en CD. Dette er en fantastisk teknologi som vil  for-
enkle senere ajourføring.  
Vi har nå digitalisert turkartene Lifjell Syd, Blefjell, Bykartet med sentrumsnære friområder og 
nå sist Tuddal-Gaustatoppen. Disse dekker til sammen et areal på langt over 1000 km². 
Kartgrunnlaget for hele dette arealet er O-lagets eiendom, og gir oss alle rettigheter i forhold til 
senere bruk. Vi har her tatt opp konkurransen med Statens Kartverk. 
NOL er med dette en betydlig kartprodusent, ikke bare når det gjelder orienteringskart, men 
også i forhold til tur-/turistkart. 
Turkartene han kjøpes ved henvendelse til Anders Fossøy eller undertegnede. Kartene er også 
lagt ut til salg i bokhandel og sportsbutikkene. 
Sammen med kartfirmaet Anders Fossøy, har NOL ligget langt framme i utviklingen av mo-
derne turkart. Dette har vi grunn til å være stolte av. 
 
Harald W. 
 

HOLD AV 
lørdag 3. november allerede nå.  

Da arrangerer vi klubbmesterskap  
langdistanse på Damtjønn/Litjønnkartet og  

årsfest på klubbhytta. 
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KRETSLØP PÅ TINNEMYRA 17. JUNI 
 
Årets første terminfestede løp ble arrangert fra klubbhytta søndag 17.juni. Løpet var knyttet 
opp mot kretsens O-troll-leir som var lagt til Høgås skole.  
Takket være et stort innslag av unge løpere som deltok på O-troll-leiren, kunne vi endelig opp-
leve et terminfestet løp som samlet flere løpere enn de ukentlige treningsløpene våre. 
Etter flere år med svært lav deltakelse på slike løp, var det moro å kunne avvikle et løp med 
rundt 150 løpere. 
NOL stilte med mange rekrutter på leiren og på løpet vårt. Resultatene viser at det her er 
mange unge NOL-løpere som allerede mestrer denne utfordrende idretten.   
Start og innkomst for A-løyper var lagt til nordenden av Tinnemyra. Nybegynnerløyper og C-
løyper hadde mål på samlingsplass ved klubbhytta. Dette fungerte helt greit. 
Arve hadde som løypelegger gjort en god jobb. Det kom mange positive tilbakemeldinger på 
løypene. 
Hugo var som løpsleder førstereisgutt. Han valgte å reise til Drammen for å representere NOL 
denne dagen. Som vikar kunne jeg bare konstatere at Hugo som vanlig hadde gjort et solid for-
arbeid. 
Det som ikke fungerte godt nok var NOLs egen PC. Utskriving av et sett resultatlister tok ca 15 
minutter. Når Åge Geir i etterkant kjørte samme opplegg hjemme på eget utstyr, tok det 23 sek. 
Fordelen med vår maskin var at alle vaflene til Ellinor og Kjell ble solgt. 
Kombinasjon O-troll-leir og kretsløp er svært positivt og er et opplegg vi også i framtiden bør 
arrangere når vi har mulighet. 
 
Harald W. 
 
Resultater for våre løpere : 

Lørdagsløp i oktober 
Vi arrangerer to løp på lørdager for alle som enten ikke får tida til å gå, er konkurran-
sesugen eller kun vil ha en liten trimrunde.  
 
Lørdag 13. 10. Tinfos - supersprint – kl 13.00 – Åpen svømmehall 
Samlingsplass ved svømmehallen på øvre Tinfos. 
Lørdag 27.10. Klubbhytta på Tinnemyra. Start kl 13.00 Kortdistanse. 

Knalløp av Randi i NM-kvalik. 
Med en 8. plass i sin gruppe gjorde Randi et kjemperesultat i NM-kvalifiseringen til 
kortdistansen. Hun slo bl.a. en av verdens beste kortdistanseløpere Zsuzsa  Fey med 5 
min. Hun var 5 min etter gruppevinneren i mål og omtrent 6 min etter Hanne Staff, 
som vant en av de andre kvalifiseringsgruppene, og kvalifiserte seg derved til finalen 
i NM-kort. Hvordan det gikk der? –Hmm, ring Randi og spør!                     
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Laget dekker alle startavgifter i stafetter. 
Laget dekker all startavgift for løpere under 17 år i terminfestede løp. 
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. 
Laget forskutterer alle startavgifter for løpere som melder seg på til sportslig leder 
innen påmeldingsfristen. Løpere som  melder seg på direkte eller etteranmeldes må 
selv dekke startavgiften ved fremmøte og vil få refundert startavgiften ved å levere 
kvittering til kasserer. Kvitteringer sendes fortløpende. Etteranmeldelsegebyret må 
dekkes av løperen. 
Regning for de tre første løpene og startavgift for ikke startet vil bli sendt ut etter 
endt vår- og høstsesongen. 
Ikke medlemmer må betale alle løp selv. 
For å få starte i løp ute må du være medlem av et o-lag. 
Husk: Løpere som etteranmelder seg, må gi beskjed til sportslig leder. 
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Løpere som  har meldt seg på til o-løp, men som av en eller annen grunn ikke møter 
til start, må selv dekke startavgiften selv om  fraværet er grunnet sykdom. 
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Styret har vedtatt at alle passasjerer ved kjøring til løp, skal betale kr. 2.- pr. mil til 
sjåføren. 
Kretslagsløpere dekker selv reise til treningsleirer. 
Reiser til testløp, NM, norgescup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av laget. 
Men reiseopplegget skal være godkjent av sportslig leder før avreise. Husk: original 
billetten må brukes som vedlegg. 
Sportslig leder har et eget skjema som bør brukes når dere skriver reiseregninger.  
Alle reiseregninger skal attesteres av sportslig leder. 
Ikke attesterte regninger vil ikke bli utbetalt. 
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Husk at denne må være betalt før du kan delta i løp, ref. Nol`s lover, (gjelder ikke tre-
ningsløp). 
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Blues parkeringen 2001 
 
 
Årets inntekter under blues parkeringen ble litt over det vi våget og håpe på. 
Dugnaden på onsdag kveld ble som vanlig litt kaotisk i starten, men jeg syns vi kom 
bra i land den kvelden. Områdene våre ble i grove trekk merket opp. Det siste områ-
det ble avsperret på fredag ettermiddag. 
Noe av grunnen her er at det var mer folk i byen alle dager virket det som. Unntatt på 
fredag ettermiddag. Men grunnen her er regnet som nok gjorde sitt til at de som ikke 
MÅTTE ut, nok ble hjemme i sofaen i stedet for. Men vi som gikk der i regnet hadde 
en trivelig, men våt vakt vi. 
I år var vaktlisten satt opp med ett minimum av folk. Dette slo utrolig dårlig ut på 
lørdag. Med to arealer og parkere på, og uten mulighet til og samordne  innkjøring til 
disse ble noen stående alene i perioder. Dette er ikke noe vi er stolte av, og dette skal 
vi se nærmere på til neste år. 
Det har også kommet frem at noen ønsket kortere vakter, og heller ville ha to vakter i 
løpet av helgen. Dette trenger vi mer tilbake meldinger på. Men jeg ser det vel slik at 
man kan spørre noen andre om disse er villig til og dele på en vakt. 
Til neste år håper jeg noen melder seg frivillig til natt vaktene. De som hadde natt 
vaktene nå har hatt det de siste årene så jeg syns det er på tide at disse får dag vakter 
nå.. Om ingen melder seg frivillig kommer jeg bare til og sette opp noen navn her! 
På søndag var det mye mer søppel å fjerne en vi har hatt tidligere år. Men grunnen til 
dette er jo helt klart at vi hadde mange flere som campet på våre områder.  
Til neste år bør det vurderes om vi skal få til litt mer lys og strøm der som folk cam-
per. Neste år regner vi også med at Bluesfestivalen er behjelpelig med og få satt opp 
et par toaletter nede på våre områder. 
Jeg vil gjerne ha tilbake meldinger på hvordan dere opplevde deres vakter, både ris 
og ros mottas med stor takk. Om dere skriver et lite brev, eller sender meg en e-mail 
er jo opp til dere da! 
Til slutt vil jeg få takke alle som stilte opp på sin vakt for god gjennom ført jobb. 
Uten DIN hjelp denne helgen hadde vi ikke hatt mulighet til og gjennomføre det vi 
klarte. Jeg håper dere også til neste år stiller like villig opp når vaktlisten kommer i 
din postkasse i starten av juli 2002.  
 
 
Svein 
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Sørlandsgaloppen 2001: 
 

SØLVI  BESTE  NOL-LØPER  I  ÅR 
 
Årets galopp gjekk i Tønsberg-området. 
To kortdistanseløp gjekk ikkje så langt frå kysten nær Horten og Tønsberg.  
Dei 4 andre løpa gjekk i indre Vestfold ved Andebu. 
14 NOL-løparar delt på 5 familiar hadde sett kursen mot årets galopp. 
Familiane Fossøy og Christensen låg i ro nede i Vestfold,  
medan vi andre reiste meir og mindre opp og ned. 
 
Kampen om å bli beste NOL-løpar sto mellom Hugo og familien Fossøy. 
Det såg lenge ut som om Hugo med gode løp i H45 AL og Britt i D 35 AL skulle kjempe om å 
bli best. Etter 1. og 2. løp leia Hugo og etter 3., 4. og 5. løp var Britt best av ”oss”. Men med 
jamn god løping gjennom heile galoppen og med 3. og 5.plass i dei to siste løpa var det Sølvi 
som drog seieren i land. Ho fekk og 6.premie samanlagt i galoppen i si klasse, D13. 
 
I klasse H21AK blei Harald Kvisli nr. 6 samanlagt (av 44) og Dag Sørlie blei nr. 3 i H45AK 
(av 37). I det eine kortdistanseløpet (der det nesten ikkje var motbakkar) klarte Dag å vinne H 
45AK. I same løpet var Heidi berre 1 min og 18 sek frå seieren i D 35AL. Nemnast bør og Sis-
sel Tvedten som vann 3 løp og samanlagt i D35C. 
 
Dei som kom over 3000 poeng var:                 Sølvi Fossøy                3519 
                                                                       Britt Fossøy                 3485 
                                                                       Hugo Christensen         3437 
                                                                       Anders Fossøy             3306 
                                                                       Heidi Schatvet             3240 
 
Vi andre var: Jon, Harald, Åge Geir, Øystein, Dag, Jostein, Anders, Iris og Sondre. 
 
                                                                                                           På Sørlandsgaloppen: 
                                                                                                           Dag Sørlie 
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MIDTNATTSOLGALOPPEN 2001 
 
 
Avreisen for M.G. var noe variert. 
Enkelte startet tidlig for å oppleve 
store deler av Norge i rolig tempo, 
mens andre tok E 6 i litt større tem-
po. Målet for alle var TROMSØ. 
Hit kom vi til avtalt tid mandag 2. 
juli. Vi gledet oss til å slå leir  - nå 
skulle vi kose oss etter mange mil i 
bil. Gleden blei kortvarig. Galopp-
komiteen hadde ikke vært helt hel-
dige med  O – campen. Asfalt og 
høye hus på tre kanter ga oss ikke 
muligheten til å nyte nordnorsk 
natur. Etter noen krisemøter måtte 
vi gjøre det beste ut av situasjonen. 
Combicampen blei slått opp, men 
når Kjell ikke hadde med stålspi-
ker , blei det vanskelig å få opp 
forteltet. Det blei heldigvis både 
mat, drikke og kos i vogna til Wold 
selv om værgudene også var litt 
vrange. Ut på kvelden var Anna 
også på plass. Hun skulle ligge inn 
på skolen sammen med en vennin-
ne fra Bodø. 
Natta blei forholdsvis rolig, men 
gravemaskiner og STORE lastebi-
ler  er vi ikke spesielt glade kl. 
7.00. 
 
 

Etter nytt krisemøte tok to av N.O.L. s damer på seg smilet og gikk ned til galoppkomiteen. 
Det viste seg at en av damene der hadde hatt en søvnløs natt p.g.a. oss. Hva skulle de gjøre 
med disse ulykklige søringee?? Etter noe fram og tilbake fikk vi flytte til Kvaløya skilag sin 
klubbhytte. Her fikk vi fin plass ved elva med adgang dusj og do i klubbhytta som vi hadde for 
oss selv. Det var dumt å flytte fra Anna, men vi traff henne heldigvis på løpene.    
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Resten av M.G. 2001 blei et trivelig opphold med løping i fantastisk terreng, mye kos i leiren, 
kortspill, spørrekonkurranser, kveldsbesøk i Tromsø og litt fisking. Et morrabad i bekken blei 
det også. Værgudene var ikke helt snille, men siste kvelden blei det et fantastisk måltid ute 
med fisk som Harald og Arnulf hadde fiska. Aburøkt sei, grilla sei, folie stekte grønnsaker, 
poteter og Aidas gode fiskesaus. Dessert og kaffe avec smakt godt til slutt. 
 
Det sportslige var det ungjentene Anna og Randi som stod for . Vi litt opp i årene gjorde så 
godt vi kunne. Vi hadde i hvert fall noen fine opplevelser i nordnorsk natur.  
 
Vi som var der hadde en fin ferie. Håper vi kan være enda flere en annen gang. Det er langt å 
reise for å delta i M.G., men det er greit å kombinere med ferie. 
 
Takk for turen!!   
 
                                                                                                                    I.B. 
 
 
 
Bildene er fra før og etter flytting. 


