
AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Heimdalsvn.17, 3218 Sandefjord 
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Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  
innen 3. Mai 2001. 

Fra samlingsplass 

Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN             
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Årgang 11 

Treningsløp 
Oversikten fin-
ner du på midt-
siden. 
 
Sprintcup  
Et samarbeid 
mellom Bø, 
Kongsberg og 
Notodden  OL. 
Se side 15. 
 
Ungdoms-
samlingen  
Referat fra sam-
lingen i januar. 
Se side 22. 
 
Tinfosløpet 
Søndag 13. Mai 
Se side 34. 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

Sesongåpning i Danmark 
Nordjysk 2-dagers 

Se side 21 

Utleie av klubbhytta 
Se side 30. 
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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”          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@netcom.no 

Hjemmeside: http://hjem.sol.no/notol/ 
E-post: notod@online.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:  svam@world-online.no   
 
   
mottatt:______________ registrert:_____________ sendt posten:____________ 
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De som løste Tronds O-krysset 1-01 
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: Birgit Fossøy 
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Ashild Syftestad, Dag Sørlie, Astrid Wøllestad, Ran-
di og Tull Sæther, Anne-Mari Strømsbo og Dag Nastad + Mone 

Løsning til Tronds O-krysset 1-01 
 
VANNRETT:  1. Kolle, 5. Fra, 7. Lå, 10. Nal, 11. Vev, 12. Eleison, 14. Ilseng, 15. Svelge, 
17. Repet, 19. Ar, 20. EM, 21. Di, 22. Legefrakk, 26. Vik, 27. Imot, 29. Gregor, 30. Ase, 31. 
Sago,  32. Natur, 33. Anta, 34. Slemt, 36. Me, 37. Nektar, 39. EE, 40. Yr, 41. SV, 42. Mat, 43. 
NT, 46. So, 47. Eks, 49. Regatta, 51. Ulmer, 53. Uran, 56. La, 57. Betente, 59. Ribbeløp, 61. 
Eva, 62. Uer, 63. Opp  
LODDRETT:  2. Oveleg, 3. Livstegn, 4. LN, 5. Fres, 6. Reive, 7. Langdistanseløp, 8. Ål, 9. 
Elgragu, 11. Vipetomyrene, 13. Sem, 16. Eikeart, 18. Eloge, 23. Framsetter, 24. Kornmo, 25. 
Kr, 28. Males, 33. Aktelse, 35. Treg, 38. Ea, 44. Prata, 45. Katte, 46. Safir, 48. Kube, 50. Ter, 
51. Utbe, 52. Rapp, 54. Rev, 55. AB, 58. Nu, 60. Lo 
LØSNINGSORD:  Vinnere 
                               Disse Spreke Veteranene Fra NOL Vant KM - Stafett 

Innbydelse til fjelløp i Vinje 21. Og 22. juli 
 
Arrangør: Vinje IL og OK Moss 
Sted: Mellom Edland og Haukeliseter. 
Kart: NGO kart 1:50 000 
Terreng: Fint åpent fjellterreng uten for mye stigninger. 
 
Påmelding til sportslig leder innen 13. Juli. 

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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Velkommen til en ny o-sesong, en sesong hvor O-Norge skal sette fokus på rekruttering.  
Alle idretter med respekt for seg selv og en erkjennelse om at rekrutteringen faktisk ikke er som den en 
gang var, tilegner enkelte år rekrutteringsarbeidet. I denne sammenheng er ikke o-idretten spesiell. 
De fleste idretter sliter med rekruttering, og ikke minst et altfor tidlig frafall fra aktiv idrett. Når barn i 
12-års alderen ”legger opp” er dette et signal vi som idrettsledere må ta alvorlig. Når barn slutter med 
idrett i den alderen de burde starte opp sin aktive idrettsutfoldelse, har vi som ledere et stort ansvar. 
Etter å ha fulgt o-idretten lokalt og på nasjonalt nivå i snart 30 år, ser jeg mange positive tiltak som gir 
meg tro på at idretten vår vil styrke sin posisjon i det totale idrettsbildet utover i det nye århundret. 
Min påstand er at o-idretten opp gjennom historien aldri tidligere har drevet et systematisk og godt re-
krutteringsarbeid. Det rekrutteringsarbeidet vi har sett de siste årene i mange klubber, representerer en 
ny erkjennelse om hvordan rekrutteringsarbeidet kan lykkes. Det har faktisk vært en markert økning i 
deltakerantallet i de yngste aldersklassene de siste par sesongene. Dette er et godt grunnlag for et re-
krutteringensåret 2001.   
Lokalt i NOL vil 2000-sesongen i ettertid stå som en positiv start på et framtidsrettet rekrutteringsar-
beid. Det engasjement som rekrutteringskomiteen med Heidi som leder legger for dagen, overbeviser 
meg om at vi har startet opp et arbeid som vil gi en ny ”glanstid” i NOL. 
O.karusellen fortsetter etter tilnærmet samme lest som i fjor, med trinn 1 og 2. Nytt i år blir et bedre 
organisert tilbud til trinn 3 i regi av treningskomiteen. (13-16 år og juniorløpere). Petter, Ann Helen og 
Randi har påtatt seg dette arbeidet denne våren.  
Styret arbeider fortsatt ut fra en filosofi som går ut på at alle skal ha et tilpasset sportslig tilbud innen-
for et attraktivt og inkluderende miljø, på tvers av alder og ferdighet. I dette arbeidet må vi passe på at 
vi har et åpent lag hvor nye medlemmer føler at de er velkommen.    
Fokus vil uten tvil nå bli dreid fra oppbygging av en organisasjon til aktiv idrett. Vi må i dette arbeidet 
ikke miste de grunnleggende verdiene i laget. 
NOL har de siste årene blitt en liten bedrift med mange aktiviteter som krever menneskelige resurser. 
Det som gjør at vi til nå har lykkes i et målrettet arbeid for utvikling av NOL som organisasjon, er at 
mange medlemmer har funnet sin plass og utfører et verdifullt arbeid til beste for fellesskapet. Det er 
her mye verdifullt arbeid som vi må vite å verdsette. 
NOL har nå fått sin handlingsplan som definerer satsingsområder. Denne planen er tilgjengelig på vår 
hjemmeside. 
Et av hovedmålene i vår nye handlingsplan er at turorienteringen fortsatt skal være en prioritert aktivi-
tet. Turorienteringen er en fin måte å tilnærme seg o-idretten ut fra egen målsetting. Dette er et tilbud 
som passer spesielt godt for barnefamilier. Turer på jakt etter poster ved hjelp av kart og kompass kan 
være en spennende og motiverende faktor knyttet til turer i skog og mark. Dette er et tilbud som anbe-
fales! 
Nå er det bare opp til DEG hva du vil få ut av årets o-sesong. Opplegget er klart. Les gjennom dette 
informasjonsheftet og gjør deg kjent med mulighetene. Dette er et omfattende og variert tilbud som vi 
tror og håper mange vil benytte seg av. Spesielt til deg som er usikker i forhold til o-idretten og ønsker 
noe oppfølging: Ta kontakt på treningsløp. Signaliser til de som har ansvar for løpet at du trenger litt 
hjelp. Vi ønsker å bli bedre til å ta oss av nye o-rekrutter uansett alder og ferdighet. Vi er ikke alltid 
like flinke til å følge opp nye personer i miljøet. Vi trenger derfor et innspill fra dere som ønsker vei-
ledning. 
Det er en spennende sesong som ligger foran oss. Jeg ønsker igjen alle velkommen til 2001-sesongen i 
NOL.  
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NOLS STYRE FOR ÅR 2001 
Leder: 
Harald Wold  
tlf. p 35012481  
     a 35012022 
hwold@notodden.kommune.no 

Kontaktperson for: 
-Anleggskontakten 
-VDG – kontakten 
 
Nest leder: 
Ingvild Skogen  
tlf. p 35013118  
Kontaktperson for: 
-Hyttekomite 
-Festkomite 
-Utdanningskontakt 
 
Sekretær: 
Åge-Geir Skatter  
tlf. p 35013744 
     a 35027539 
skatter@netcom.no 
Kontaktperson for: 
- Redaksjon 
Har ansvaret for styrereferate-
ne, skriv til krets og forbund. 
   
Kasserer: 
Svein Amundsen  
tlf. p 33460757         
svam@world-online.no 
Kontaktperson for: 
- Materialforvalteren 
- Økonomikomiteen 
- Revisorer 
Har ansvaret for regnskapet, 
budsjett-arbeidet, med-
lemskartoteket og medlems-
kontingenten.  

Sportslig leder: 
Hugo Christensen 
Tlf. 35014541 
hugochr@powertech.no 
Kontaktperson for: 
- Ski-o kontakten 
- Treningskomite 
 
Rekrutteringsansvarlig: 
Heidi Schatvet 
Tlf. 35014399 
heidi.schatvet@nameplanet.com 
Kontaktperson for: 
- Rekruttkomite 
- Ungdomskontakt 
Har ansvaret for skolekonkuran-
sen, nybegynneropplæringen og 
rekrutteringstiltak generelt. 
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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 grun-
nen som kartet ligger på tilhører grunneier. Det som vokser på kartgrunnen er som 
oftest også grunneierens. Dyrelivet disponeres, til vanlig, av grunneieren, men forval-
tes av natur- og miljømyndighetene våre. Men - naturen - den tilhører oss alle med 
det ansvar og de plikter enhver av oss har som bruker av den (jfr.regel om allemanns-
retten). 
     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. 
     Laget vårt har hatt et godt forhold til grunn- og skogeierne, så  langt en kjenner til, 
og det er heller ikke for sesongen 2000 meldt om uheldige episoder av noe slag. For å 
beholde - og gjerne forbedre et godt omdømme - må vi og er pliktige til: 

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

                - be om tillatelse for å bruke skogsbilveger og parkering som er private 
- innhente løyve til samlings-/startplass, også til treningsløp når det arrang-
  eres på privat grunnen 
- 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 forbindelse  
  med spesielle plantesamfunn/ 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 skogsareal i løpet av en sesong. Der-
med har de stor sjanse for å komme over rester etter døde dyr.  
     Viltnemnda i kommunen har som en av sine viktige oppgaver å registrere slike 
tilfeller. Derfor er de sterkt avhengig av hjelp fra skogsfolk. Og som den ressurs o-
folket er på dette området skal  vi fortest råd melde fra når vi har kommet over noe 
av/etter omkomne dyr. (Hugs å merke stedet av på kartet). Du kan melde fra til 
løpslederen hvis du er på løp eller sjøl ringe VDG-kontakten på tlf. 35 01 81 42 
 
Vi ønsker hverandre en god o-sesong med ansvar for VDG-oppfølging. 
 
VDG-kontakten i Notodden OL 
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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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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 
                               - Malin Westlund          tlf. p 35020359 
                               - Ole Christian Johnsen tlf. p 35020359 
Treningskomite       - Hugo Christensen       tlf. p 35014541 hugochr@powertech.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           - Trond Eriksen             tlf. p 35012348 
                               - Ellinor Eliasen            tlf. p 35013396 
Festkordinatorer      - Ingebjørg Bakko         tlf. p 35012941 
                               - Rønnaug Hafskolt       tlf. p 35014119 
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               - Ingebjørg Bakko         tlf. p 35012941 
                               - Arnulf Rulnes             tlf. p 35013172 
                               - Einar Steinmoen         tlf. p 35012082 
                               - Trond Eriksen             tlf. p 35012348 
                               Hyttestyret velger leder  
Valgkomite                      
 
Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Åge-Geir Skatter 
Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Hugo Christensen og Ingeborg Skogen 
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ÅRSPLAN FOR STYREMØTER: 
 
Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2001-sesongen: 

 
Møte 03/01 - Mandag 02.04.01 
Møte 04/01 - Mandag 14.05.01 
Møte 05/01 - Mandag 11.06.01 
Møte 06/01 - Mandag 20.08.01 
Møte 07/01 - Mandag 24.09.01 
Møte 08/01 - Mandag 05.11.01 
Møte 09/01 - Mandag 10.12.01 

 
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  

HOLD AV 
lørdag 3. november allerede nå.  

Da arrangerer vi klubbmesterskap  
langdistanse på Damtjønn/Litjønnkartet og  

årsfest på klubbhytta. 

Oversikt over klubbmesterskap 
 
                                         Dato               Kart                     Sted 
Klubbmesterskap sprint:    10. Mai           Folkestadåsen       Telemarkshallen i Bø 

Klubbmesterskap normal:  29. August      Damtjønn              Damtjønn Lisleherad 
Klubbmesterskap lang:      3. November   Damtjønn/Litjønn Klubbhytta 

BANKEN ”ORIENTERER” 
 

VÆR DIN EGEN AKSJEMEGLER  VIA INTERNETT 
 

Hjartdal og Gransherad Sparebank  tilbyr tjenesten i samarbeid 
med Terra Fonds: 

 
enkel handelsløsning 

gratis analyser 
morgen-/ukerapport  
oppdaterte kurser 

 
gebyrvennlig for små og store investorer 

                      
KONTAKT: 

 
                                           Mari Lid             35 02 84 18 
                                           Gunleik Strand    35 02 94 09  

 
 

www.hjartdalbanken.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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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. Kongs-
berg vil legge høy kvalitet på torsdagsløpene med bl.a. EKT. Vi vil organisere 
felles kjøring fra hytta klokka 17.30 og veilede den enkelte etter ønske og be-
hov. Treningskomiteen vil innkalle til et møte for å legge nærmere planer. 
Kongsberg OL starter med sine løp 19. April. 

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 

15-stafetten 26. mai 2001 
Arrangør: Oppsal IF 
Kart: Slettfjell 
Sted: Øgården 
 
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 21. Mai, så gi beskjed så fort som mulig til sportslig leder hvis interessert.  
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Ta Turen innom og Prøvekjør 

Volvo, Renault eller bruktbil 

Se våre tilbud og biler på 

hjemmesiden. 

www.bilsenteret-as.no 

/HGHQGH L PHU HQQ ��� nU

+HOW VLGHQ ���� KDU * &RZDUG %\JJH� RJ -HUQYDUHU $6 IRUV\QW 7HOH�

PDUN PHG MHUQYDUHU� YHUNW¡\ RJ WLOEHK¡U�

9nU PnOVHWQLQJ HU n Y UH PDUNHGVOHGHQGH LQQHQIRU GH VHJPHQWHU

VRP YLUNVRPKHWHQ KHQYHQGHU VHJ PRW� .XQGHQH NDQ JURYW GHOHV L

NDWHJRULHQH YLGHUHIRUKDQGOHUH� LQGXVWULEHGULIWHU RJ RIIHQWOLJ YLUN�

VRPKHW�

+RV &RZDUG %\JJH� RJ -HUQYDUHU $6 HU YL �� HQJDVMHUWH PHGDUEHL�

GHUH VRP JM¡U DOW IRU n WDNOH GLQH KHQYHQGHOVHU Sn HQ EHVW PXOLJ

PnWH�

G Coward Bygge- og Jernvarer AS 
Avd. Notodden Tuvenbøygen 5 3671 Notodden 



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 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     35 01 98 28                              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   
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Leteaksjoner 
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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. 

 
%(7$/,1* $9 67$57$9*,)7 9(' )5$9�5�

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

 
5(,6(87*,)7(5�

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

0('/(06.217,1*(17�

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

 
 
++XXJJR 	R 	 6Y6YHHLLQ�Q�
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UTDRAG AV TERMINLISTA  
Date Krets Klubb Type Navn Frist 
01.04 Te Porsgrunn OL KaV Poengjakta  
07.04 Vf Sandefjord OK KaV Vestfold 2-dagers  
08.04 Vf Larvik OK KaV Vestfold 2-dagers  
21.04 Øf Halden SK/OK Moss/Sarpsborg OL NAaK Norwegian spring, kort 02.04 
21.04 Øf Halden SK/OK Moss/Sarpsborg OL NAaS Norwegian spring, Stafett + natt 02.04 
22.04 Øf Halden SK/OK Moss/Sarpsborg OL NAaV Norwegian spring, NC 02.04 
28.04 AA Laget IL KaV Blåveisløpet  
29.04 Vf Botne SK KaV   
      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
01.05 Vf Hedrum OL KaV KM Te/Vf  
06.05 Vf Trollo OL KaV   
13.05 Bu IF Sturla KaV Vårløpet  
13.05 Te Porsgrunn OL KdS POLs Ungdomsstafett  
19.05 Bu Kongsberg OL KaV   
19.05 Vf Tønsberg og Omegn OL KaV Skjærgårdsløpet  
20.05 Bu Tyrving IL KaV   
20.05 Vf Tønsberg og Omegn OL Kav Skjærgårdsløpet  
24.05 Bu Eiker OL KaV Eikerløpet  
25.05 Bu Eiker OL KaV Eikerløpet  
26.05 Os Oppsal IF NAaS 15 - stafetten  
27.05 Os Oppsal IF NAaV K.Valstads minneløp  
27.05 Vf Larvik OK KaV   

      
Dato Krets Klubb Type Navn Frist 
03.06 Bu Ringerike OL NAaV Pinseløp  
04.06 Bu Ringerike OL NAaV Pinseløp  
09.06 Te Drangedal OL KaV Drangedalsløpet  
10.06 Bu L/F Hønefoss Orientering KaV Jonsokløpet  
10.06 Te Vrådal IL KaV Vrådalsløpet  
16.06 Bu Lierbygda OL NAaV Drammen 2-dagers  
17.06 Bu Lierbygda OL NAaV Drammen 2-dagers  
17.06 Te Notodden OL KaV   
22.06 Te Porsgrunn OL NAaK NM sprint  
22.06 Te Porsgrunn OL NAaK Norsk O-festival  
23.06 Te Porsgrunn OL EaV Norsk O-festival  
24.06 Te Porsgrunn OL NAaS Norsk O-festival  
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Din naturlige 
samarbeidspartner  
på inneklima 
 
Tlf. 35 01 32 44 
Faks: 35 01 36 58 
Villav. 5, 3674 Notodden 
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Inger Floodsvei 18, 3676 Notodden 
Telefon: 350 12422 

Kvinnekontaktens tanker                             Onsdag 14. mars 2001 
 
Vi er straks på veg til Danmark igjen, og det er flott å se at vi også i år har en ”ny” familie 
med oss. Om et år håper jeg det vil bli en aldri så liten eksplosjon i deltagere fra NOL på 
Nordjysk 2-dagers. Når jeg vet at i hvert fall 3-4 familier til lå i tenkeboksen for mulig 
deltagelse i år og med minnene om fjordårets store deltagelse i O-karusellen og Rekrutte-
nes Orienteringsdag i Holmekollen, bør det være et stort potensialet å ta av til neste år. 
Planlegg i god tid folkens, det er alltid o-løp rundt 15.-20. mars i Danmark og det er lurt å 
være tidlig ute med bestilling av hytter/leiligheter. Skallerup Klit feriesenter skulle gi en 
hver barnefamilie lyst til å komme tilbake år etter år. 
 
Var det ikke flott med den store deltagelsen på våre treningsløp/O-karusell i fjor? Det var 
et yrende liv og vi må helt klart gå nye veier i planleggingen av arrangementa våre. Husk 
at alle våre nye deltagere og medlemmer må inkluderes i vårt miljø, prat med dem og be 
dem gjerne hjelpe til med praktiske gjøremål som de har muligheter til å gjøre. Allerede i 
år er det mange nye navn på bake- og registreringslistene våre. Vi må ikke bare være opp-
tatt av våre gamle kjente, slik at vi oppfattes som en hard kjerne som er i familie med 
hverandre. Jeg har fått tilbakemelding på at det tidligere har vært slik. 
 
Til alle dere nye deltagere og medlemmer vil jeg ønske dere velkommen, især damene, og 
gi dere noen gode råd. Ikke være redd for å ta kontakt og spørre andre mer erfarne o-
løpere. Prøv deg ute på terminfestede løp, det er der vi virkelig blir en sammensveiset 
gjeng. Det finnes alltid en løype til deg og din familie uansett hvor fersk du/dere er. Dette 
er ikke bare idrett og konkurranse, det er mye sosialt og moro. Ønsker dere alle en riktig 
fin 2001-o-sesong. 
 
Britt 
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Dato Krets Klubb Type Navn Frist 

01.07 Bu Modum OL KaV Øståsen 2-dagers  

03.07 Tr Bul-Tromsø IL NAaV Midnattsolgaloppen 1  

04.07 Tr Bul-Tromsø IL NAaV Midnattsolgaloppen 2  
06.07 Tr Bul-Tromsø IL NAaV Midnattsolgaloppen 3  
07.07 Tr Bul-Tromsø IL NAaV Midnattsolgaloppen 4  

08.07 Vf Andebu IL NAaV Sørlandsgaloppen 1  
09.07 Vf Stokke IL NAaV Sørlandsgaloppen 2  
10.07 Vf Horten OK NAaV Sørlandsgaloppen 3  
12.07 Vf Trollo OL NAaV Sørlandsgaloppen 4  
13.07 Vf Botne SK NAaV Sørlandsgaloppen 5  
14.07 Vf Tønsberg og Omegn OL NAaV Sørlandsgaloppen 6  

21.07 Te Moss OK KaV Fjelløpet i Vinje  

22.07 Te Moss OK KaV Fjelløpet i Vinje  

      

Dato Krets Klubb Type Navn Frist 

04.08 Ho Odda OL KaV Odda 2-dagers  

05.08 Ho Odda OL KaV Odda 2-dagers  

11.08 Vf Larvik OK KaV   

12.08 Te Skeidi OK KaV DM Østlandsmesterskap  

18.08 Vf Sandefjord OK KaV   

19.08 Vf Sandefjord OK KaV   

25.08 Te Skien OK KaV Hjalmarløpet  

26.08 Bu Stranden IL KaV Strandenløpet  

      

Dato Krets Klubb Type Navn Frist 

01.09 Øf Skaukameratene OL NAdV Veteranmesterskapet  

02.09 Øf Skaukameratene OL NAdV Veteranmesterskapet  

08.09 Te Hauken IL KaV   

09.09 Vf Vinn IL KaV   

14.09 Te Notodden OL KaN KM natt  
16.09 Te Bø OL KaV   

      

Dato Krets Klubb Type Navn Frist 

06.10 Bu Ringerike OL KaL Råtassen  

14.10 Vf Sandefjord OK KaV Osterøy rundt  

20.10 Øf Fredrikstad SK EdL Blodslitet  
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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 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL  

NORGESCUPEN (NC) JUNIOR OG SENIOR 

JUNIOR: 
21.04 Varteig; Norwegian spring, klassisk 
24.05 Eiker OL; Testløp NOM, klassisk 
25.05 Eiker OL; Testløp NOM, kortdistanse 
22.06 Porsgrunn OL; NM sprint  
23.06 Porsgrunn OL; O-Festival, klassisk 
31.08 Wing OK; NM junior, klassisk distanse 
01.09 Wing OK; NM junior, kortdistanse 
22.09 Oddersjaa SSK; NM natt, nattløp 
23.09 Oddersjaa SSK; Mandalsprinten, sprint 
20.10 Fredrikstad SK; Blodslitet, langdistanse 
 
 
10 konkurranser hvorav de 8 beste teller 

SENIOR: 
21.04 Varteig; Norwegian spring, klassisk 
24.05 Eiker OL; Testløp NOM, klassisk 
25.05 Eiker OL; Testløp NOM, kortdistanse 
22.06 Porsgrunn OL; NM sprint  
23.06 Porsgrunn OL; O-Festival, klassisk 
06.07 OK Moss; Testløp VM, begrenset delt. 
07.07 Sarpsborg OL; Testløp VM, kort 
08.07 Eidsskog OL; Testløp VM, klassisk 
06.09 OK Nidarøst/OL Trollelg; NM, klassisk 
08.09 OK Nidarøst/OL Trollelg; NM, kort 
22.09 Oddersjaa SSK; NM natt, nattløp 
23.09 Oddersjaa SSK; Mandalsprinten, sprint 
20.10 Fredrikstad SK; Blodslitet, NM lang-
distanse 
 
 
 
13 konkurranser hvorav alle teller 
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NOLs IDRETTSANLEGG: 
 
Kart er orienteringsfolkets idrettsanlegg. Inntil begynnelsen av 70-tallet hadde NOL 
kart kun ved Tinnemyra, på Reshjem og Vassend. Disse 3 kartene i målestokk 
1:15.000 ble brukt til lagets aktiviteter. 
I dag nærmer vi oss et antall på 40 spesialkart i ulike målestokk, areal og kvalitet. 
På neste side er det satt opp en kartoversikt som viser i hvilke områder NOL har ori-
enteringskart, samt hvor vi har turkart etc.  
Er du interessert i o-kart for egentrening, turer etc, kan du ta kontakt med materialfor-
valter eller kartleder. 
Her er en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, med henvisning til kartover-
sikt: 
 
 1 – ØSTMARKA  1:15.000. Området er oppdelt i 6 1:10.000 kart og et tilsvarende 
       antall kartutsnitt i større målestokk. Området er digitalisert. 
 2 – HØGÅS  1:15.000. Dekker noe av Østmarka og området videre sydover mot 
       Hjuksebø. 
 3 – TOVESTUL/VASSEND/JERPETJØNN. Området består av tre kart i målestokk 
       1:10.000 og 1:12.500. 
 4 – RESHJEM / YLI. Området er digitalisert. 
 5 – MJAUGETJØNN / VIKÅSEN / LANGEDOK. Området består av 3 kart i måle
       stokk  1:15.000, samt et område ved Dårstul i en større målestokk. 
 6 – AALAMOEN / SAULAND / TUDDAL OG HJARTDAL. 
 7 – HJUKSEBØ / NORDAGUTU / AKKERHAUGEN. 
 8 – TVEITEN SKOLE / GRANSHERAD SKOLE / LISLEHERAD SKOLE / HED-
       DAL UNGDOMSSKOLE /  RYGI SKOLE / NORDBYGDA SKOLE / TIN-
       NESMOEN SKOLE.    Sætre skole og Høgås skole ligger innenfor kartområdet 
       Østmarka. Yli skole ligger inntil kartområdet Reshjem/Yli. 
 9 – RAMSÅS. 
 
OVERSIKT ØVRIGE KART: 
Dette er kart hvor NOL eier grunnlaget. 
10 – TURKART NOTODDEN ØST  1:25.000. 
11 – TURKART NOTODDEN VEST – LIFJELL   1:30.000. 
12 – TURKART LIFJELL SYD. Digitalisert. 
13 – TURKART BLEFJELL   1:30.000. Digitalisert. 
14 – TURKART TUDDAL – GAUSTATOPPEN 1:30.000. Digitalisert. 
15 – BYKART MED NÆROMRÅDER   1:10.000. Digitalisert. 
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UTTAKINGSLØP NM/HOVEDLØPET 
UTTAKINGSLØP NM, SENIOR 
Klassisk 
 
1.      12. August        Østlandsmesterskap, OK Skeidi 
2.      18. August        KM individuelt, Sandefjord OK 
3.      25. August        Hjalmarløpet, Skien OK  
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 
kortdistansen. 
 
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 
01.04 Porsgrunn OL, Poengjakta 
05.04 OK Skeidi, GK Nattløp 
19.04 Skien OK, GK Sprint-cup I 
26.04 Porsgrunn OL, GK Sprint-cup II 
03.05 OK Skeidi, GK Sprint-cup III 
10.05 Skien OK, GK Sprint-cup IV 
13.05 Porsgrunn OL, (u-stafett) KS 
31.05 OK Skeidi, GK vanlig/rekruttløp 
08.06 POL/Hauken, GK vanlig/rekruttløp 
09.06 Drangedal OL, Kretsløp 
10.06 Vrådal IL, Kretsløp 
15.06 Skien OK, GK vanlig 
17.06 Notodden OL, Kretsløp 
22.06 Porsgrunn OL, O-festival/NM sprint 
23.06 Porsgrunn OL, O-festival/IOF-EV 
24.06 Porsgrunn OL, O-festival/NS 
 
 

12.08 OK Skeidi, Østlandsmesterskap NV 
16.08 POL/Hauken, GK sprint/rekruttløp 
23.08 Skien OK, GK vanlig/rekruttløp 
25.08 Skien OK, Kretsløp 
30.08 OK Skeidi, GK Vanlig 
06.09 Porsgrunn OL, GK høstcup 
08.09 IL Hauken, Kretsløp 
13.09 OK Skeidi, GK høstcup 
15.09 Notodden OL, KM natt TOK/VOK 
16.09 Bø OL, Kretsløp 
20.09 Skien OK, GK høstcup 
27.09 Porsgrunn OL, GK nattløp 
30.09 OK Skeidi, K (sprint) K 
04.11 Porsgrunn OL, Vealøsgampen/mærra 
11.11 Skien OK, Skiensmila  
17.11 OK Skeidi, Rørholtmarka rundt 
01.12 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. 

• 2 Mini Time Recorder (MTR) med 1 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: Hugo Christensen, sportslig leder, tlf. 35 01 45 41 
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Telefon: 35 02 74 74 
Mobil:    91 30 01 47 
Telefax:  35 02 74 79 
Postboks 165 
3671 Notodden 
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TINFOSLØPET 2001 
Søndag 13. mai  

Notodden o-lag har to arrangementer i året som primært har til hensikt å bringe penger til 
klubbkassa vår, hvorav det ene er Tinfosløpet. For fjerde året på rad blir løpet arrangert og da-
toen er i år satt til søndag 13.05. 
 
Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonster til aktive løpere, og for alle aldersgrup-
per. Arrangementet er et samarbeid mellom Telen og Tinfos, og hvor NOL står som teknisk 
arrangør. Telen har hovedansvaret for PR og informasjon. Tinfos dekker arrangementkostnade-
ne og stiller med arena og gratis badefasiliteter til deltakerne og arrangører. NOL får inntekten 
av startkontingent 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 Lisleheradsveien og tilbake over 
Svelgfoss. 
På samme måte som i fjor legges det opp til to barneløyper. 450 m for barn opp til 7 år ,og 850 
m for barn fra 8 år og. 
 
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 i år 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 frem tom. 07/5-00. Påmelding og betalig sen-
des Notodden Orienteringslag (NOL) v/Svein Amundsen, Heimdalsvn 17, 3218 Sandefjord. 
Bankgirokonto 2699.54.82427 
 
For å gjennomføre arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekretariat, salg o.l. 
Vaktliste kommer senere, men hold av datoen til TINFOSLØPET. 
 
Torgeir 

15 
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Bø, Kongsberg og Notodden O-lag inviterer til sprint-cup  våren 2001. 
Det er håp om at dette kan bli et samarbeid også i framtida.  

 
DATO               STED            KART              SAMLINGSPLASS 

 
Torsdag, 26.4.    Notodden       Damtjønn          Klubbhytta på Tinnemyra 
Torsdag, 3.5.      Kongsberg      Saggrenda         Mrk. fra Saggrenda 
Torsdag, 10.5.    Bø                  Nordbøåsen      Mrk. fra Bø sentrum.  
                                                              Kjør over Reshjemheia/Sommerland 
 
KLASSER og LØYPER 
A klasse 2.7 km og nybegynnerløype 1.5 km. 
 
PÅMELDING/START 
Det vil bli benyttet et tidtakingssystem utarbeidet av Paul Biseth, Kongsberg. Brikke-
nummer og navn er nødvendig. Påmelding gjøres til egen klubb, som igjen sender 
deltakerlisten til Hugo Christensen: hugochr@powertech.no  
Vi har valgt å ta med ei nybegynnerløype i håp om å trekke med noen av de ferskeste 
ut på konkurranse. 
 
Første start kl 18.00. 
 
PREMIERING 
God omtale. 
 
STARTKONTINGENT 
kr 20. 
 
EKT 
Det vil bli brukt EKT og det er mulig å låne brikke (begrenset antall). 
 

VELKOMMEN!  
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                                AKTIVITETSKALENDER VÅREN 2001       
APRIL                                                 
               uke14                                   
                              ons        04.        Treningsløp  
                              tor         05.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
               uke 15                                  
                              ons        11.        Påskeferie                          
               uke 16                                  
                              ons        18.        Treningsløp  
                           tor         19.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
             uke 17    
                             tor         26.        Sprintcup 1. Løp NOL 
MAI 
               uke 18                                  
                              ons        02.        Treningsløp – NOL karusellen 1 
                              tor         03.        Sprintcup 2. Løp KOL 
               uke 19                                  
                              ons        09.        Treningsløp – NOL karusellen 2 
                              tor         10.        Sprintcup 3. Løp Bø O-lag 
                           søn       13.        Tinfosløpet  
             uke 20                                  
                              ons        16.        Treningsløp - NOL karusellen 3 
                              tor         17.        Grunnlovsdag                                                 
               uke 21                                  
                              ons        23.        Treningsløp – NOL karusellen 4 
                              tor         24.        Kr. himmelfartsdag 
               uke 22                                  
                              ons        30.        Treningsløp - NOL karusellen 5 
                           tor         31.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
JUNI                      
               uke 23                                  
                              ons        06.        NOL karusellen 6 - NOL stafetten 
                              tor         07.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
               uke 24                                  
                              ons        13.        Treningsløp  
                           tor         14.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
                           søn       17.        Kretsløp Notodden 
             uke 25 
                           ons        20.        Treningsløp   
                           tor         21.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
             uke 26 
                           ons        27.        Treningsløp  
                           tor         28.        O-teknisk trening Kongsberg – oppmøte klubbhytta kl. 17.30 
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Innbydelse til Norsk O-festival 2001 22. - 24. juni  
 
Arrangør: Porsgrunn OL 
Samlingsplass: Skien fritidspark 
Kart: Geiteryggen 
Terreng: God løpbarhet med varierende kupering 
Fredag: Kortdistanse. Lørdag: Klassisk distanse. Søndag: Stafett 
 
Påmelding til sportslig leder innen 21.mai 

NOLs HISTORIE 1945 TIL 1985 INN MELLOM TO PERMER ! 
 
Fra tidlig på 90-tallet har Olav Mårdalen arbeidet med nedtegning av NOLs historie. Det be-
gynte med perioden 1975-1985 som var ferdig til lagets 50 års jubileum i 1995. Av ulike årsa-
ker ble arbeidet med perioden før og etter ikke påbegynt.  
Olav tok utfordringen og har nå fullført NOLs historie fra starten i 1945 og fram til 1985. 
Dette har blitt en omfattende og verdifull dokumentasjon som viser lagets utvikling gjennom 40 
år.  
Det som har skjedd i perioden fra 1985 og fram til i dag bør nok ”modnes” noe før dette ned-
tegnes. 
Årsmøtet har i budsjettet avsatt midler til utgivelse av NOLs historie. 
Det legges opp til at prisen skal forhindre noen fra å sikre seg dette nedtegningen av vår histo-
rie. 
Vi i styret ta sikte på at dette skal bli en bok som ved slutten av året ligger under juletreet i alle          
o-hjem.  
Til slutt igjen en stor takk til Olav for et imponerende stykke arbeid som har bidratt til at lagets 
historie er sikret for ettertiden. 
 
hw 

Bluesfestivalen 2001 
 
NOL har jo to større arrangementer hvert år, det ene er Tinfos løpet, det andre, og det største, 
er parkeringa under årets Bluesfestival. 
Bluesfestivalen 2001 er helgen 2-5 august. 
Vi håper at så mange som mulig kan stille opp denne helgen. I fjor ble det litt lite folk, og vi 
håper dette går letter i år.  
Hva vi har av areal er på det nåværende tidspunkt ikke avklart, men det kan se ut som om vi 
må ha bortimot 10 vakter flere i år en i fjor. Dvs. at vi trenger ca 45 personer som har en vakt 
hver denne helgen.  
Så snart ting er avklart vil vaktlister sendes ut, og senest i midten av juni. 
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Permen med løpsinnbydelser finnes på samlingsplass på treningsløpa. 
Bruk den og meld dere på til løp. 
Påmelding til: Hugo Christensen, Tlf. 35014541 
                         e-post: hugochr@powertech.no 

ÅRETS TERMINFESTEDE O-ARRANGEMENTER I REGI AV NOL 
 
KRETSLØP SØNDAG 17.06.01. 
Løpet har samlingsplass ved klubbhytta. Løypelegger er Arve Paulsen og løpsleder Harald 
Wold. 
Dette er et arrangement som har klasser for alle løpere, uansett alder og ferdighet. 
Vi legger opp til at flest mulig egene løpere får mulighet til å starte. Dette er en ypperlig mulig-
het for rekrutter og nybegynnere til å prøve et vanlig o-arrangement i hjemlige og trygge omgi-
velser. O-karusellen har i år et opplegg hvor bl.a. rekrutter får mulighet til å ta ferdighetsmer-
ker. I dette opplegget inngår også deltakelse i vanlige o-løp. 
Vi er avhengig av en erfaren arrangørstab for å kunne gjennomføre dette løpet på en tilfreds-
stillende måte. Vi håper at også en del nye medlemmer vil ta en oppgave under løpet slik at vi 
kan skolere nye til arrangørstaben.  
Funksjonærliste og komplett innbydelse vil bli sendt ut i god tid før arrangementet. 
NB! – Husk det er ikke verre å delta i dette løpet enn på treningsløp! 
 
 
 
NATTLØP FREDAG 14.09.01. 
Dette løpet har også samlingsplass på klubbhytta. Løypelegger er Anders Fossøy og løpsleder 
Hugo Christensen. 
Nattløp er en fascinerende o-variant som flere bør prøve seg på. For mange ligger det en stor 
barriere i forhold til deltakelse i et nattløp. Dette løpet gir en god mulighet for våre løpere til å 
prøve denne orienteringsvarianten på hjemmebane. Her kan det for mange, spesielt for yngere 
løpere, være et alternativ å starte flere i følge.     
NOL har flere hodelyktsett som vi låner ut til medlemmer som ønsker å prøve nattorientering. 
De som først melder fra til løpsleder vil få førsterett til lån av lykt. 
Nattløp  MÅ   oppleves! 
Funksjonærliste og komplett innbydelse vil også her bli sendt ut i god tid før arrangementet. 
 
Styret utfordrer alle interesserte o-løpere til å stille opp på disse arrangementene! 
Dette gjelder spesielt nybegynnere. 
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Syklisten, Gary B. Turner 
Heddalsvn. 24.                        Telefon:  350 12170 
3674 Notodden                        Fax:        350 12170 

17 

 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 
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TURORIENTERING 2001 
I skrivende stund er det fremdeles mye snø i terrenget rundt Notodden, og med upålitelig vær 
og ekstreme temperaturforandringer er det håpløst å spå tidspunktet for noenlunde bar mark. 
Men – det ville være merkelig om ikke mesteparten av snøen er borte føste eller andre helga 
etter påske.Vi tar sikte på sesongåpning en av de helgene. Den endelige avgjørelsen blir tatt 
senere, og da blir åpningsdagene annonsert i Telen. 
 
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: 
            -DAMTJØNN (nord for Tinnemyra)                1 : 10 000 
            -YLI SKOLE                                                  1 : 10 000 
            -TOVESTUL                                                  1 : 10 000 
 
Postene på Damtjønn (30 poster) henger ute fra sesongåpningen til 22. september 
Postene på Yli skole (15 poster) henger ute fra 6. mai til 22. september. 
Postene på Tovestul (15 poster) henger ute fra 27. mai til 22. september. 
Postene på Damtjønn er de letteste å finne. Velg derfor dette kartet på de første turene dersom 
du er nybegynner og usikker på O-ferdighetene dine. 
 
Salg av tur-o-konvolutter skjer på klubbhytta i åpningshelga. Disse to dagene blir det åpen ka-
feteria på klubbhytta, og der vil det også være mulig å få gode tips og veiledning for ferske 
turorienterere. 
 
Forøvrig blir det salg av konvolutter på Intersport Kvantum og G-sport Tuven og Sentrum. 
Det blir også mulig å kjøpe konvolutter på treningsløpene utover våren. 
 
VIS HENSYN TIL VEGETASJON OG DYRELIV; HUSK DU ER ”GJEST” I NATUREN! 
 
Igjen velkommen til en ny og innholdsrik turorienteringssesong i regi av Notodden o-lag. 
 
                                                                       Hilsen Elinor og Trond 
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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 selvfølgelig 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 selvfølgelig (det hjelper ikke å bare 
føle seg som en ungdom!). 
 
Ingeborg Berg Skogen 

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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STORGATA 30, 3671 NOTODDEN 
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 TINFOS bedriftenes svømmehall på Tinnesøyren er anlagt for rekreasjon, bade og 
trimutfoldelse. I tilknytning til svømmehallen finnes en familievennlig trimløype for 
vinter og sommerbruk. Anleggene er åpne for alle og innbyr til positive fritidsaktiviteter. 

 Barn, studenter, pensj. 
kr. 35,- 
Voksne, kr. 43,- 

 25 meters 
basseng 
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Heddalsveien 39, 3674 Notodden 

Skiltplater                   Bildekor                       Fasadedekor 
Silketrykk                   Tekstiltrykk                 Arenareklame 

Telefon: 35 01 18 15 

Telegt. 17 
3674 Notodden 
Tlf.: 350 11309 
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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 4-5l vann hver. 
 
Resten som trengs til selvbetjeningssalget blir tatt med av meg hver gang. 
Dersom du ikke kan bake til den dagen du er satt opp må du bytte med noen andre på lista. 
Spørsmål ???? Ring Ingebjørg 35012941/699266625 
 
LYKKE TIL!!!!!!!!  

Hvordan betale inn penger til NOL 
 
Så var det dette maset da fra lagets kasserer da, om hvordan han skal ha alle mulig ting ordnet 
på. 
I fjor fungerte vel stort sett det meste greit, var noen bilag jeg måtte purre opp, noen klarte jeg 
aldri å få tak i. Så noen innbetalinger i fjor vet jeg faktisk ikke hva er.  
Om dere følger det som står under her, forenkler dere mitt, og lagets arbeid enormt. 
Jeg må ha ALLE  bilag dere får i banken når dere betaler inn penger. (Det er fullt mulig når 
dere er i banken, og få de til og sende det blå bilaget til meg slik at dere slipper det). Om dere 
vil ha en kopi selv MÅ dere kopiere og sende meg originalen, slik at jeg vet hva/hvorfor dere 
har betalt inn. Og jeg vet hvem som har betalt inn penger. Bilagene sender dere til adressen 
under her. Det er også viktig at dere sender bilaget så fort som mulig og ikke har det liggende 
hos dere i flere uker. 
Det er utrolig viktig at dere følger dette og gjør det slik. Hvis jeg ikke får bilagene fra dere vet 
jeg heller ikke hvem som har betalt inn og jeg vet da heller ikke hva beløpet gjelder. 
 
Er det noe dere lurer på så ta kontakt med meg på tlf. 33 46 07 57 eller 901 56 513. 

Jeg nås også på e-mail: svam@world-online.no 
 
Kontoen pengene skal settes inn på er: 2699 25 27497 
 
Der er også viktig at dere bare bruker denne kontoen til og betale penger inn til o-laget på da de 
andre kontoene vi har i banker er prosjektkontoer. 
 
Svein Amundsen 
Heimdalsvn. 17 
3218  SANDEFJORD 

Anders Fossøy inn mot mål 
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Rekrutteringsarbeidet støttes av : 

Rekrutteringsarbeid 
 
Vi tar utgangspunkt i at orientering er en familieidrett og vi legger opp til aktiviteter 
og rekrutteringstiltak i forhold til det. Derfor vil vi rekruttere foreldre som har et øns-
ke om å holde sine unger i o-miljøet i NOL. Dessuten synes vi det er viktig at rekrut-
tene så raskt som mulig blir en del av NOLs miljø og aktiviteter. Det er derfor o-
karusellen er lagt inn som en del av treningsløpet.    
Den 24. april er det informasjonskveld for voksne som vil ha barn med på o-
karusellen og den 8. mai arrangerer vi nybegynnerkurs for voksne. 
Etter suksessen i fjor fortsetter vi med o-karusellen. Trinn 1 er for barn mellom 7og 9 
år. Disse barna må ha med seg en voksen. Jan Erik Jonassen vil starte med leik før de 
så skal ut på en o-aktivitet. Trinn 2 er for barn mellom 10 og 12 år. Denne gruppa blir 
ledet av rekruttkomiteen. Nytt av året er at trinn 2 skal få anledning til å ta ferdighets-
merke i bronse. Seinere vil de få mulighet til å ta ferdighetsmerke i sølv og gull.  
Vi gir også i år ut en egen brosjyre beregnet på nye o-løpere hvor vi informerer om o-
karusellen og treningsløp. 

Nordjysk 2-dagers 1.dag 
D10 B 2,5 km 19 delt. 
13. Iris Fossøy 40.06 
D13-14 A 3,5 km 38 delt. 
5. Sølvi Fossøy 33.06 
D21 AK 4,5 km 30 delt. 
2. Britt Fossøy 50.03 
12. Ann Helen Aabogen 1:03.33 
D50 A 4 km 34 delt. 
21. Ingebjørg Bakko 1:12.43 
H15-16 B 4 km 26 delt. 
8. Øystein Sørlie 53.26 
H17 B 6 km 15 delt. 
8. Ole Asbjørn Haugaard 1:10.02 
H21 AK 6 km 40 delt. 
27. Jon Kvisli 1:24.43 
H21 AM 8 km 30 delt. 
13. Anders Fossøy 1:06.18 
15. Harald Kvisli 1:06.45 
18. Arve Paulsen 1:10.06 
21. Hugo Christensen 1:13.58 
24. Åge-Geir Skatter 1:22.50 
H35 B 4 km 40 delt. 
5. Egil Halvorsen 45.11 
7. Dag Sørlie 46.18 
26. Morten Godal 1:03.48 
34. Torgeir Aas 1:11.55 
H50 A 6 km 56 delt. 
29. Harald Wold 1:05.33 
56. Arnulf Rulnes 1:45.14 

Nordjysk 2-dagers 2.dag 
D10 B 2,5 km 19 delt. 
12. Iris Fossøy 26.26 
D13-14 A 3,5 km 35 delt. 
13. Sølvi Fossøy 44.50 
D21 AK 4,5 km 27 delt. 
9. Britt Fossøy 51.27 
11. Ann Helen Aabogen 53.30 
D50 A 4 km 32 delt. 
16. Ingebjørg Bakko 55.59 
H-12 B 2,5 km 13 delt. 
10. Sveinung Aas 29.34 
11. Sondre Kvisli 29.36 
H15-16 B 4 km 25 delt. 
5. Øystein Sørlie 41.49 
H17 B 6 km 14 delt. 
Ole Asbjørn Haugaard Disk 
H21 AK 6 km 48 delt. 
2. Arve Paulsen 49.28 
5. Harald Kvisli 53.09 
8. Anders Fossøy 53.38 
17. Åge-Geir Skatter 1:00.07 
24. Jon Kvisli 1:05.26 
27. Hugo Christensen 1:07.19 
31. Harald Wold 1:11.26 
H35 B 4 km 36 delt. 
4. Dag Sørlie 36.29 
16. Morten Godal 40.46 
Egil Halvorsen Disk 

Randi Wold fikk prøvd seg 
i klasse D21 E, fordi hun 
var påmeldt i feil klasse. 
 

Resultater fra Danmark 
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Ungdomssamling NOL hytta i januar 
 
Nærmere 30 ungdommer fra Notodden og Kongsberg var samlet til samling på Nol hytta 20-21 
januar. Det var 5-6 minus, og lite snø. Vi startet derfor samlinga med o-løp på lørdag. Her gjor-
de Notodden gjengen det bra, med tanke på at de fleste er kun 13 år. 
(Øystein er vel noe eldre da !) 

 Heidi Bagstevold 30,23 
Håkon T.Røed 30,30 
Vegard Bagstevold 33,50 
Mali Bagstevold 37,55 
Thea F. Nielsen 38,54 
Øystein Sørlie 40,04 
Sølvi Fossøy 41,10 
Anna Skogen 42,10 
Stine Haagensen 43,10 
Silje Demmo 43,45 
Jens Sevaldsen 44,00 
Jostein Christensen 44,10 
Frode Roaas 44,40 
Line Ekanger 44,43 
Eivind Resser 50,00 
Sigrunn T. Olsen 51,40 
Kristine Larsen 56,30 
Siri Nørsterud 59,35 
Marianne Wahlin 60,30 
Ellen Demmo 62,00 
Kjersti Myhre 81,30 
Heidi Bjøntegård 82,30 

 

 Vi ser at Notodden løperne kommer på rekke og 
rad fra 6 plass til 12 plass.    Utover dette var det 
stjerneorienteringsstafett på isen.   Dette viste 
seg å være fryktlig slitsomt.    Og plutselig hadde 
veldig mange ungdommer astma og lignende. 
(Kan det være dårlig treningsgrunlag ?) 

 Jostein og Øystein slapper av mellom øktene. 

Foruten den vanlige o-praten om sesongen, stafetter og andre løp.   Fikk man rikelig tid til å bli 
kjent med nye o-fjes fra Kongsberg.    Kvelden ble brukt til underholdning, kortspill og masse 
prat.    Tror de aller fleste hadde en fin helg.   Dette bør gjentas. 

Her har vi Notodden v/Sølvi, Jostein, Øystein 
Ingrid, Britt, Stin og Anna. 

 Man blir sulten av å være på samling. 
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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.  
O-karusell, 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 O-karusell (gjelder dem løpa 
som har O-karusell), 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 Dag Sørlie. Dette bør helst gjøres senest to dager etter løpet. Re-
sultatene må også være lettleselige. Dersom skjema med start-, mål- og sluttid brukes, bør start- og måltid 
strykes over. 
Adresser: 
Dag Sørlie, Høymyrvegen 6, 3656 Atrå.     E-post: bisi.dag@c2i.net 
Telen, postboks 83, 3670 Notodden, kontor i Heddalsveien og telefaks: 35025720. 
E-post: trond.kaasa@telen.no 

Bytte 
Dersom du ikke kan ta ansvar for treningsløpet i følge oppsatt dato, må du enten bytte med 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. 

2 km 
for 
 
nybegynnere 

Svært lett løype for helt nybegynnere  
Løypa skal følge tydelige ledelinjer som stier, veier, tydelige bekker, kraftlinjer o.l. Post-
detaljene 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 
merkingen inn på kartet.  

3,5 km 
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. 

3,5 km  
for 
erfarne 

Løype for erfarne o-løpere  
Alle o-teknikker/momenter og vanskelighetsgrader kan benyttes. En bør likevel unngå 
ekstreme 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 innehol-
de flest mulig o-momenter. 

6 km  
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 arrang-
øren tegne opp ferdige løyper. Det er viktig med variasjon, gjerne med lette og raske parti-
er. Husk at løypa brukes som trening! 

Her følger informasjon om treningsløpene; lengder og vanskegrad, hvordan treningsløpet skal ar-
rangeres 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 Chris-
tensen 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 32721583 for spørsmål. 
LØYPENE 
 
På treningsløp skal det være tilbud til flest mulig kategorier av løpere. Det er viktig å være bevisst på de 
ulike vanskegradene (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) vanske-
grad. 
Når det gjelder O-karusellen for barn under 12 år viser vi til egen side i dette bladet. 

Treningsløpsinformassjon 
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Ungdomsgruppa 13-17 år  
     

     
Dato Kart/sted Merknad   

     
onsdag 18.04 Tinnesmoen    
torsdag 26.04 Damtjønn Sprintløp   

     
torsdag 03.05 Saggrenda Sprintløp   
torsdag 10.05 Folkestadåsen Sprintløp   
onsdag 16.05 Høgås    
O¡UGDJ ��� �� %XVNHUXG .RQJVEHUJ 2/  .UHWVO¡S

onsdag 23.05 Flåmyr    
onsdag 30.05 Tovestul    

     
onsdag 06.06 Tinnemyra    
onsdag 13.06 Dårstul    
V¡QGDJ ����� 7HOHPDUN 1RWRGGHQ 2/  .UHWVO¡S

onsdag 20.06 Sætreåsen*    
onsdag 27.06 Tinnesmoen    

     
onsdag 01.08 Aalamoen Sykkeloriente-

ring 
  

onsdag 08.08 Mjaugetjønn    
onsdag 15.08 Aalamoen    
onsdag 22.08 Sætre skole    
onsdag 29.08 Damtjønn    

     
onsdag 05.09 Høgås    
onsdag 12.09 Reshjem    
onsdag 19.09 Tinnemyra    
onsdag 26.09 Tveiten skole    

Petter Løe, Randi Wold og Ann Helen Aabogen har tatt på seg å trene denne 
aldersgruppen. Her følger forslag til trenings- og aktivitetsplan.   
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TRENINGSLØP  
Måned Dato Kart, Sted Merknader 

APRIL 4. Sætreåsen, Lærerhøgskolen  
 18. Heddal u.sk., Kasinbakkene  

(Torsdag) 26. Damtjønn, Klubbhytta Sprint-cup løp 1 NOL 

MAI 2. Tinnemyra, Klubbhytta O-karusell* 
     (Torsdag) 3. Saggrenda Sprint-cup løp 2 KOL 

 9. Tinnemyra, Klubbhytta O-karusell 
     (Torsdag) 10. Folkestadåsen, Telemarkshallen Sprint-cup løp 3 Bø-O lag 

 16. Høgås, Høgås skole O-karusell 
 23. Flåmyr, Lisleherad skole O-karusell 
 30. Tovestul, Tovestul O-karusell 

JUNI 6. Tinnemyra, Nordenden O-karusell + NOL stafett 
 13. Dårstul, Dårstul  
 20. Sætreåsen, Klubbhytta  
 27. Askemyra, Askemyra (Breisetv.)  

AUGUST 1. Aalamoen  
 8. Mjaugetjønn  
 15. Litjønnåsen, Dipilen  
 22. Sætre skole, Sætre skole O-karusell 
 29. Damtjønn, Damtjønn Lisleherad O-karusell + klubbm. norma

SEPTEMBER 5. Høgås O-karusell 
 12. Reshjem, Grønnkjær O-karusell 
 19. Tinnemyra, Klubbhytta O-karusell 
 26. Tveiten skole, Tveiten skole  

NOVEMBER 3. Damtjønn/Litjønn, Klubbhytta Klubbm. Langdistanse 

DESEMBER 26. Sætreåsen, klubbhytta Ribbeløpet 

* O-karusell er spesielt opplegg fra 7 - 12 år. 

Alle løp på onsdager + 3 løp (Sprint cup) på torsdager 
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SESONGEN  2001 
Merket fra Arrangører Bakere 
 Randi/Ann Helen Christensen/Hamre 
E 134 v/Landsverk Bil-Tuven Anders/Kjell Inge Aabogen/Pettersen 
E-134 ved Høgåskrysset   
E-134 ved Høgåskrysset Torgeir Aas/Ingeborg S. Amundsen/Bakko 
Fellesreise fra klubbhytta   
E-134 Høgåskrysset Åge-Geir/Morten Nordbø/Tofastrud 
Fellesreise fra klubbhytta Klubbmesterskap sprint  
E-134  Høgåskrysset Hugo/Jostein Hafskolt/Skogen 
Broa ved Svælgfossdammen Egil/Thomas Stokker/Syftestad 

E-134 ved Elgsjø Ivar A./Knut E.Ø. Hegna/Lia 
E-134 ved Tinnemyra Harald K./Ole Christian Steinmoen/Myrland 
Dårstulkrysset mot Bolkesjø H. Wold/M. Gulliksen Aas/Kvernstuen 
E-134 Høgåskrysset Madeleine A./Hanne H. Gro/Arve/Ivar A. 
RV 360 forbi Hjuksebø Olav Kvisli Berge/Eliassen 
E-134 mot Sauland Fam. Sørlie Skatter/Landsverk 
Krysset ved Bolkesjøhotell Ingebjørg/Arnulf/Grete Løe/Steinmoen 
Fylkesv. mot Bolkesjø/Lisleherad Fam. Skogen Sørlie/Wold 
 Odd I. Paulsen Dørmenen/G. M. Bakken 

al Fylkesv. mot Bolkesjø/Lisleherad Petter L. Haagensen/Øverland 
E-134  Høgåskrysset Arve/Gro/Torill Aasland/Aasland 
Fylkesv. mot Bø o/Reshjem Jon K. Høymyr/Eriksen 
E-134 Høgåskrysset Harald Wold A. Fossøy/G. Paulsen 
Sauheradsveien  Kvisli/Kvisli 
E-134 Høgåskrysset Per Chr. Hagen  
E-134  ved Høgåskrysset Trond Eriksen  

For å være med i kampen om NOL kruset må du ha vært med i 15 av 20 løp og for løpere til og 
med 16 år gjelder 10 av 20 løp. 
Løp som teller er alle som er merket med 


