
Årsmeldingsutgave
HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

1
/
0
2

Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                  Årgang 12

Årsmøte onsdag 30. Januar
kl. 19.00 på klubbhytta

Påmelding
Danmarkstur

Se s. 14

Årsmeldingen
for 2001

Se s. 5 - 12

Trening våren
2002

Se s. 19

 20

O-KRYSSET

VANNRETT:  7. Bakdel (omv.)  9. Slask  11. Var oppreist  12. Tidsavsnitt  13. Våpen  14. Dårlige  15. Leiv  17.
Slag  19. Prep.  20. To halvrundinger  22. Svei  23. Flatemål  24. Nazistpoliti  25. Møbeldel  27. Greit  29. Nyn.
art.  30. Rydde  32. Stedsadv.  33. Prep.  35. Avslag  37. Dessert  39. Folkevise  40. Smerter  41. Anleggene  43.
Ønsker ikke  45. Rekkevidden  47. Gudinne  48. Utette (omv.)  49. Grønnsak  50. Fremdeles  52. Bokselegende
53. Fugl  55. Rovdyr  57. Sykehusavdelingen  59. Drikk
LODDRETT :  1. Fisk  2. Gamlinger  3. Fjære  4. Ulærd (omv.)  5. Forstavelse  6. Sjarm  7. Hageselskap  8. Test
9. Julemat  10. Fordypninger  12. Planten  15. Titter  16. Tidsang. (fork.)  18. Sinte  21. Husdyr  26. Fangstme-
tode  27. Turist  28. Hodeplagg  31. Busk  32. Osean  34. Spydighet  36. Stedsadv.  38. Rundene  42. Seine
(omv.)  44. Tidsavsnitt  46. Skipsbet.  48. Byge  51. Armod  52. Oppdrett  54. Slekt  56. Tidl. EU  57. Konj.  58.
Spis
Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  innen 5. Mars 2002.

AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Heimdalsvn.17, 3218 Sandefjord
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Lederen har ordet s. 3 og 4

Trening

Trening våren 2002 s. 19

Løp og samlinger

Innbydelse Danmarkstur s. 14

Rapporter og Resultater

Klubbmesterskap lang s. 15

Nattløpene s. 15

Parkorientering s. 13

Ribbeløpet s. 16 og 17

Annet

Forslag til årsmøte s. 12

Vareopptelling Rimi s. 4

Årsmelding 2001 s. 5 - 12

Telefonnummer
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no

Internett:
http://home.online.no/~notod/

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

Til deg som vil
bli medlem:

Familier  300,-
Enkeltmedlem: under 17 år  150,-

over 17 år  200,-
Støttemedlemskap  100,-

Informasjon om navn, fødselsdato,
adresse og medlemstype sendes til
Svein Amundsen, Heimdalsvn. 17,
3218 Sandefjord.
Tlf. 334 60757
Kan også bli medlem via internett:
http://home.online.no/~notod/

Til de som ikke får tilsendt
Sjekk KODEN:
Gi beskjed til Svein Amundsen,
Heimdalsven. 17, 3218 Sandefjord el-
ler på tlf. 334 60757.
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Treningsoversikt, Notodden orienteringslag
Frammøte kl. 19.00.

Onsdag 09.01.02 Fellestrening, Tveiten, Løpetur
Styrketrening

Onsdag 16.01.02 Klatreveggen, Bø Avreise, Toppen kl. 17.30
For de minste, klatring
De eldre, en løpetur først

Onsdag 23.01.02 Klatreveggen, Bø Avreise, Toppen kl. 17.30
For de minste, klatring
De eldre, en løpetur først

Onsdag 30.01.02 Aerobic, Tveiten, Løpetur
Aerobic

Vi har bestilt skøytebanen med flomlys fra 21.00 til 22.00, 4 mandager i Januar.
( 7/1-14/1-21/1-28/1)
Lysene slukkes vanligvis kl. 21.00.
Vi møtes kl. 20.30 og spiller bandy et tempo som passer ALLE. Husk hjelm.
 Anders

Onsdag 06.02.02 Aerobic, Tveiten, Løpetur
Aerobic

Onsdag 13.02.02 Aerobic, Tveiten, Løpetur
Aerobic

Onsdag 20.02.02 Svømmehall, Tinfos
Gateorientering
Bading

Onsdag 27.02.02 Vinterferie

Onsdag 06.03.02 Svømmehall, Tinfos
Gateorientering
Bading

Onsdag 12.03.02 Svømmehall, Tinfos
Gateorientering
Bading

Onsdag 20.03.01 Fellestrening, Tveiten
Kart, løping
Ballspill

Hilsen Notodden orienteringslag
Petter Arve
Tlf. Tlf
350 19872 350 14632
petter.loe@kongsberg-simrad.com  arvepau@online.no
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Nyttår er alltid et tidspunkt for ettertanke. Hva har egentlig skjedd det siste året, hva har vært
positivt og hva kunne ha vært gjort bedre? Her er det som alltid viktig å ta vare på de positive
erfaringene.
I år fikk jeg et ekstra behov for å se tilbake noen år. Den erkjennelse at jeg nå har sittet 8 år
som leder i NOL gir grunn til ettertanke. Hva har skjedd disse 8 årene, og er vi som en
frivillig organisasjon på rett vei?
Det er alltid en fare for stagnasjon når en leder av en organisasjon blir sittende for lenge. Det
kan være lett å stivne i et trygt og etablert mønster som ikke gir en nødvendig fornyelse.
Det er samtidig ikke lett å vurdere historien i nutid, og særdeles ikke når en selv er en del av
den.
Det har for øvrig skjedd flere viktige ting i NOL i perioden fra 1994. Her kan følgende
nevnes:
- Klubbhytta har blitt en realitet. Fra drøm til virkelighet.
- Kartarbeidet i laget har vært enormt.
- Økonomien er god på tross av store investeringer..
- Rekrutteringsarbeidet fungerer godt.
I løpet av 2002 tror vi i styret at satsingen på den sportslige aktiviteten for aldersgruppen 12-
20 år skal få en form som kan sikre at vi framover får et bredt og høyt sportslig nivå i denne
aldersgruppen. I henhold til handlingsplanen for NOL som ble godkjent i forrige årsmøte, er
det denne aldersgruppen som nå skal prioriteres.
Av en medlemsmasse på i overkant av 160, er det i dag 60 medlemmer under 20 år. Dette er
et godt fundament for en sterk satsing på denne aldersgruppa.
Hva er årsaken til at NOL har hatt en positiv utvikling de siste årene?
Her finnes ikke noe enkelt svar. Det er enklere å svare på det motsatte spørsmål. Hva har
IKKE vært årsaken?
Arbeid utført av enkeltpersoner alene er ikke årsaken.  Dette har skjedd på tross av en leder
som vel snart har gått ut på dato!
Det som har skjedd i NOL de siste årene, og faktisk i økende grad, er et unikt lagarbeid. Det
er neppe andre lag eller foreninger på Notodden hvor et så stort antall medlemmer viser en
slik samordnet innsats. Og det mest fantastiske er at alle drar i samme retning. I en idrett som
orientering, full av individualister, er det nær et mirakel at alle krefter settes inn i samme
retning. Her har det ikke vært mye sleiv og bomming. I denne sammenheng har for øvrig
NOL en unik historisk tradisjon som det er viktig å ta vare på og videreutvikle.
Når jeg ser tilbake på de siste 8 årene som leder for dette fantastiske lagarbeidet, må jeg
erkjenne at jeg mer og mer fremstår som et mindre og mindre viktig ledd i den daglige driften

NESTE SIDE...
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Internettadressen til NOLs hjemmeside
http://home.online.no/~notod/
E-post: notod@online.no

Her finnes b.l.a. Resultater, påmeldinger
og info om trening o.s.v.

De som løste Tronds
O-krysset 3-01

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 selvsagt også
vinneren.

TRUKKET VINNER: Astrid Wøllestad
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Tull Sæter, Anne Marie Strømsbo, Birgit Fossøy og Dag
Sørlie

Løsning til Tronds O-krysset 3-01

VANNRETT:  7. Ruff, 11. Te, 12. Esse, 13. Uroe, 14. Alv, 16. Doktor, 17. Ble, 19. Ve, 20. Ku, 21.
Bluesfestival, 27. Hei, 28. Ber, 29. Ejsagab, 30. Atriene, 32. Eller, 33. Na, 34. Nr, 35. Laglig, 38. It,
40. Langesund, 43. Erna, 44. Ben, 45. Rå, 46. Etåg, 47. Storm, 51. Lek, 54. Eikeskar, 57. Riding,
61. Oe, 62. Boine, 63. Milsluker, 65. Ankermann, Bernt
LODDRETT : 1. Helleberg, 3. Re, 5. LSD, 6. Deo, 7. Rutevalget, 8. Uro, 9. Forklaring, 10. Fe, 11.
Tabu, 15. Vesen, 18. Be, 21. Betale, 22. Lir, 23. Frels, 24. Se, 25. Tjeld, 26. Age, 31. Inn, 36. Aur,
37. Gnål, 39. Ta, 41. Anskrik, 42. Eurks, 46. Ekielb, 48. Teene, 49. Oster, 50. Mamma, 52. Erts, 53.
Agert,  55. Ikon,  56. Rein,  58. Drue,  59. Noen,  60. SLN,  62. Ba,  64. KR
LØSNINGSORD: HARALD KVISLI OG HAN BLE KRETSMESTER I ÅR
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av organisasjonen.
Dette er en svært viktig realitet i en organisasjon med en ”gammel” leder.  Så lenge det ikke
er andre som er villige til å påta seg ledervervet, er det desto mer viktig at lagarbeidet funge-
rer godt. Dette kan, og har til nå hindret stagnasjon i organisasjonen.
NOL er en spennende organisasjon å lede, med utrolig mange positive medlemmer og res-
surspersoner. Jeg kan ikke få fullrost den frivillige innsatsen dere alle legger ned i laget.
Det er nok snart på tide for meg som leder å finne fram stafettpinnen.  Valgkomiteer i de
nærmeste årene må nå arbeide aktivt for å finne en ny leder som kan sørge for det videre
løpet.

Harald W.

Vareopptelling Rimi
Vi har nå gjennomført vareopptelling  på Rimi to år på rad. Vi må være 15. stykker hver gang,
og det tar ca. fire og en halv time. Dette gjennomføres tre ganger i året.
For dette får vi 20 000 kroner pr. år. Erfaringene viser at dette er en grei dugnadsjobb.
Jan-Tore på Rimi er også svært fornøyd med måten vi gjennomfører dette på.
Det er nå spørsmål om vi ønsker å påta oss dette også i 2002.
Etter samtale med Harald Wold, er vi enige om at
dette er noe vi bør fortsette med. Det er en fin
dugnadsjobb å skaffe klubben penger på.
Jeg håper i fremtiden at også folk vil være posi-
tive til å stille opp om klubbens arbeid.

Arve Paulsen

E-post adresser
Har noen e-post som ikke er registrert hos NOL, kan dere sende en melding til NOL.
E-post NOL: notod@online.no
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3,5 km
1. Randi Wold 30:06
2. Torgeir Aas 31:38
3. Kjersti Eriksen 34:40
4. Øystein R. Sørlie 38:37
5. Ingeborg Berg Skogen 39:30
6. Anna Skogen 41:37
7. Tonje K. Håndstad 41:46
8. Sølvi Fossøy 41:46
9. Kari Mohn 43:29
10. Torbjørn Barikmo 59:13
Mone Eriksen Brutt
Britt Fossøy Deltatt

5,9 km
1. Jon Birger Aarnes 47:04
2. Eivind Lande 49:42
3. Dag Steinar Ragvin 51:02
4. Helge  Hagen 54:18
5. Petter Løe 55:12
6. Hugo Christensen 57:13
7. Espen Aarnes 57:31
8. Thomas Aasland 1:00:04
9. Arve Paulsen 1:00:09
10. Tore Håndstad 1:01:03
11. Julie Finsrud  Sande 1:03:32
12. Steinar Øvreås 1:06:33
13. Paul Biseth 1:09:46
14. Åge-Geir Skatter 1:09:57
15. Dag Sørlie 1:14:28
16. Asbjørn Bræck 1:18:06
17. Hanna Bræck 1:18:06
18. Leiv Hope 1:22:54
Helge  Fossøy Disk
Nicole Ragvin Brutt
Jens Harald Aarnes Brutt

Resultater Ribbeløpet

Ingrid 2 år
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Arrangementer
Arrangementer i lagets regi i år er 38. (Rekrutteringskomiteen arrangementer kommer i til-
legg):
-Ungdomssamling sammen med Kongsberg.
-Aktivitetsdag Tinnemyra
-Sprintcup (tre løp) med klubbmesterskap sprint.
-19 treningsløp med klubbmesterskap normaldist.
-NOL stafett
-Tinfosløpet
-Klubbmesterskap langdistanse
-Kretsløp
-KM Natt
-To lørdagsløp m/klubbmesterskap parkorientering
-Sju nattløp
-Ribbeløpet

Sportslig aktivitet:
Det har vært en svak nedgang i antall starter i år. 290 starter i år (stafettetapper i tillegg) mot
332 i fjor og 272 året før. Randi Wold har flest starter med sine 30. Deretter har Hugo
Christensen 20, Sølvi Fossøy 19 og Iris Fossøy 18. Det er 14 løpere som har mer enn 10
starter. I år har 50 av klubbens løpere deltatt i 47 ulike terminfestede arrangementer.
Det har vært mange gode resultater. Best er vel Randi Wold med sin 8. plass i kvalifiseringen
til kortdistansen i senior NM. Hun vant Midnattsolgaloppen sammenlagt og ble nr 9 i Norges-
cupen sammenlagt i klassen D19-20, med 175 poeng. Av andre gode resultater er det naturlig

ÅRSMELDING 2001
Styret har hatt følgende sammensetning denne sesongen:

Leder Harald Wold
Nestleder Ingvild Skogen
Sekretær Åge-Geir Skatter
Kasserer Svein Amundsen
Rekrutteringsansvarlig Heidi Schatvet
Sportslig leder Hugo Christensen
Styremedlem
Varamedlem
Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 62 saker i løpet av sesongen, der  sesongen begynte
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2002.
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Ribbeløpet 2. juledag 2001.
Tradisjonen tro arrangerte NOL sitt
årlige o-løp 2. juledag  Arrangemen-
tet er en fin kombinasjon av å få luf-
tet seg i julen, og det å treffe gode
venner i o-miljøet.  I tillegg frister et
rikholdig og velsmakende koldtbord
etter løpet.

Det var kommet ny fin sporsnø i ju-
len, ellers var været så fint som en
kald desemberdag kan være.  Harald
W. hadde lagt løypene, som var en
5,9 km løpe fordelt på to sløyfer.  Første runde var en 3,5 km C-løype på Sætreåsen og andre
runden var en 2,4 km A-løpe i Nybuåsen.

Det nærmer seg start og løperne varmer opp til startposten ved Garasjen i nordenden av
Tinnemyra.  Det er selvfølgelig fellesstart for deltakerne i begge løypene.  Sannelig er det
mange som har funnet veien til start, på startstreken står det hele 33 løpere.  Kongsberg O-lag
stilte med 6 løpere, Skien o-lag med 3 løpere og Lifjell med 5 løpere.

Harald W. har gjort klar for nulling av brikkene og kartene ligger klare på bakken.  Det er
nerver før start, – hvor blir veivalget mot første post? GÅ!.  Feltet deler seg fra start, det blir
alltid et rotterace mot første post.  Kø kulturen for stempling var i starten bra, men så kom det
løpere fra motsatt kant og kaoset var fullkomment.  Mot andre posten var feltet strukket litt
ut.  Espen Aarnes fra Skien OK ledet på 3. post, men gikk på en nesten fire minutters bom på
den fjerde.  Der tok broren Jon Birger over ledelsen i løpet.  Han og Eivind Lande fra Lifjell
hadde bommet med over minuttet på post to.
Av deltakerne i kort løype var det Randi som tok ledelsen fra start og løp raskt og støtt inn til
mål på tiden 30,06.

Lang løype fortsatte fra klubbhytta og inn mot Nybuåsen.  Jon Birger Aarnes beholdt ledel-
sen på denne sløyfen og gikk i mål på tiden 47,04.

Under måltidet hvor praten og stemningen var høy, var det duket for premieutdeling og kun
vinnerne av kort og lang løype tilkommer premie.  Randi som vant kort løype avsto fra
premie og da rykket undertegnede opp, noe som neppe vil gjenta seg.  Jon Birger hentet sin
”campagneflaske” til velfortjent applaus.

Torgeir
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og ta med Thomas A. Aaslands 2. plass i kl H17-20A og Britt Fossøy sin 3. plass under O-
festivalen og damenes meget sterke 11. plass på stafetten i det samme arrangementet. Laget
besto av Malin Westlund, Heidi Schatvet, Britt Fossøy og Randi Wold. Herrelaget i H 135
med Jon Kvisli, Harald Kvisli og Hugo Christensen ble nr 15.  Sølvi Fossøy ble beste NOL-
løper på Sørlandsgaloppen med 3519  poeng.
Treningsløpene:
Det har vært 19 treningsløp inkludert NOL-stafetten. Det ser ut til at dette er ei øvre grense
slik situasjonen er i dag. Det har vært 726 starter som gir et snitt på 33 pr. løp.
Kretsmesterskap
Sølvi Fossøy D13-14, Heidi Schatvet  og Harald Kvisli H35 ble alle Kretsmestere individu-
elt. Anders Fossøy ble nr 2 i H40 og Hugo Christensen nr 3 i H45. NOL stilte ikke lag i
stafettene i år.
Klubbmesterskap
Normaldistanse på Damtjønn: Harald Kvisli og Heidi Schatvet
Sprintdistanse i Bø: Anders Fossøy og Randi Wold
Parkorientering Tinfos: Hugo Christensen og Britt Fossøy
Langdistanse Litjønnåsen: Ingar Tollum Andersen og Britt Fossøy
Sprint Cup
Nytt av året er sprintcupen som et samarbeidsarrangement mellom Notodden, Kongsberg og
Bø
Vinnere av løpene:
Notodden: Espen Røste KOL og Nicole Ragvin Lifjell
Kongsberg: Lars Aurebekk Lifjell og Randi Wold
Bø: Lars Jøran Sunsdal Lifjell og Nicole Ragvin
Nattløp
Med sterkt innslag av Kongsbergløpere har nattløpene blitt en suksess. Til sammen har 56
løpere deltatt med et snitt på 33. Britt Fossøy med 4000 poeng og Per Øivind Eger KOL med
3952 poeng vant sammenlagt.
Treninger og samlinger 2001.
I januar arrangerte klubben en ungdomssamling på klubbhytta sammen med Kongsberg o-
lag der nærmere 30 deltok. Det ble planlagt og forsøkt gjennomført treninger på Tinnesmoen
skole en gang i uken fram til påske. Av ulike grunner var det få som kunne møte og disse
treningene ble etter hvert kuttet ut. Det har vært noen spontane bandyaktiviteter på skøyte-
banen og en del har løpt noen langturer lørdager.
Det ble planlagt og satt i gang et utviklingsarbeid for ungdommene i laget. Ei gruppe bestå-
ende av Ann Helen Aabogen, Randi Wold og Petter Løe tok på seg ansvaret og skulle følge
de opp i forbindelse med treningsløpene. Tilfeldige sammentreff av sjukdom i familie, flyt-
ting, studier og ugunstig arbeidstid gjorde at arbeidet ikke kunne gjennomføres slik det var
tenkt, men noe oppfølging har de fått på treningsløpene. Treningskomiteen har heller ikke
kunnet fungere av samme grunner som nevnt over.
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Årets diskvalifikasjon.
Fellesstartfeltet hang godt sammen de første postene i ei knallhard løype på langdistanse-
klubbmesterskapet. Helge Fossøy ledet an og dro litt fra de andre. Da vi kom til området
rundt 3. post hadde Helge brukt litt tid på å leite etter flagget. Ingen andre trodde de kunne
finne det da Helge sa at posten var borte. Hele feltet var samlet og blei enige om ny felles
start, der og da. Et kort strekk til 4. post med Helge fortsatt i tet, og vi andre etter som
gåsunger - eller dumstuter. Post fire lå jo heller ikke der, og vi begynte å tvile på Per Øyvinds
kvaliteter som løypelegger. Ingar Tollum Andersen, KOL var litt sein ut fra området rundt 3.
post og blei borte for oss. Resten av løpet gikk greit bortsett fra en del krampelignende greier
i låra.
Vel i mål og suppa hadde gjort sitt til at hjernen klarnet fant vi ut at vi umulig kunne ha vært
i rett område rundt 4. post. En real bom altså. Så begynte tvilen å melde seg også om 3.
post.. Ingar hadde fortsatt ikke kommet i mål. Hadde han fått med seg alle postene og stukket
av med seieren? Da strekktidene hans blei sjekket ved målpassering hadde han 4. posten
med. Dermed var alle andre i klassen disket! Spørsmålet nå var om 3. posten hang der den
skulle. Om den gjorde det var også Ingar disket.  Harald og Anders dro ut for å sjekke og fant
ingen 3. post, og Ingar var klubbmester. Per Øyvind, som hadde lagt ut postene, var sikker på
sin postplassering og dro også ut for å leite etter postflagg. Han hadde hengt 3. posten riktig,
men borte var den. Hans hypotese er at posten har blitt mat for en jegers gevær.

Nattløpene høsten 2001.
Etter en forsiktig start har nå nattløpene blitt et godt besøkt tilbud. I høst var det 7 løp med til
sammen 229 startende. Det ble delt ut krus til de som hadde deltatt i 4 løp eller flere. 34 krus
ble delt ut. Det høyeste antall deltagere var 37 på Askmyra. Så mange deltagere på et nattløp
er svært bra. Det er deltagerne fra Kongsberg som styrker statistikken og miljøet.
Hvis ikke det kommer opp gode forslag til forbedringer planlegger jeg å sett opp tilsvarende
opplegg neste høst. Den samme enkle malen vil bli brukt med en arrangør og 2 løyper pr. løp.
Tilgangen til garderobe og dusj er etter også viktig. Vaflene og peisen på Askmyra veier opp
for mer en mangel på dusj der. Det vil bli nytt motiv på kruset og ønske om innkreving av
startkontigent vil kanskje bli hørt.
Husk å sett av kommende høst til noe mørkt, vått og kaldt.

Anders

Klubbmester H17-: Ingar Tollum Andersen

Klubbmester D17-: Britt Fossøy
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Årsrapport fra materialforvalter
Det har som vanlig vært noe svinn av utstyr, da spesielt postflagg og tenger. En del postflagg
har også blitt kastet da de var i en veldig dårlig forfatning.  Det har også blitt borte noen
EKT- poster. De eldste EKT postene er byttet ut da de sluttet å virke etterhvert. Et nytt batteri
til hodelykt er  kjøpt inn samt noen ekstra batterivester.

Kart: Beholdningene av de forskjellige kart er stort sett bra bortsett fra turkartet Lifjell.
Det har i år vært forholdsvis lite salg av klubbdrakter. Det har blitt kjøpt inn et parti løps-
dresser i str. XS ,så vi har et bra utvalg i alle størrelser.

Egil Halvorsen
Materialforvalter

Turorientering 2001
Årets sesong var den 32. for dette aktivitetstilbudet. Vi hadde håpet på et fortsatt økende
deltakertall, men dessverre, det ble en markert tilbakegang i forhold til fjoråret.
Det ble solgt 98 konvolutter og 73 ekstra registreringskort.
Vi tror neppe at en liten prisstigning pr. konvolutt var hovedårsaken til den noe skuffende
interessen. Neste år håper vi at alle NOL’ere går aktivt inn for å hjelpe oss med markedsfø-
ringen av det fine trimtilbudet vårt.
Årets tur-o ble avviklet på følgende kart:
-Damtjønn   ( 30 poster )
-Yli skole     ( 15    «      )
-Tovestul     ( 15    «      )
Tilbakemeldingene om årets tilbud har stort sett vært positive.
Sesongavslutningen for tur-o ble holdt på klubbhytta med godt frammøte av turorienterere
i alle aldre. Der fikk Ragnhild Andersen, Anne Wæhle og Borgny Øverland 30-års-
plaketten. Igjen gratulerer vi disse spreke og ivrige turdamene!

Elinor og Trond takker alle små og store som har deltatt i år.

Kvinnekontakten
Det har ikke blitt foretatt noe spesielt kvinnerettet arbeid i Notodden o-lag i 2001.

Kvinnekontakten
Britt
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På båt-turen nedover bestiller vi
felles bord for en bedre middag for
de som ønsker det. Vi har fire-
mannslugarer over bil-dekk  på
nedtur.

Når vi kommer ned til Hirtshals, reiser vi di-
rekte ut og trener på kart. Jeg bestiller rund-
stykker og den obligatoriske banankassa.

På denne tiden av året er det kaldt i Danmark.
Ta derfor med varme klær. Det er basseng på
båten og på overnattingsstedet, husk derfor
badetøy
Har du plass,  kan det være lurt å ta med litt
ved

Vi har i år leid to store hytter på
Skallerup klit feriesenter, som ligger i
nærheten av Hirtshals. Stedet har et stort
badeanlegg og mange aktiviteter.
O-laget vil i år subsidiere hver hytte med
kr. 1000,-

14. - 17. mars
Nordjysk  2-dagers

Avreise fra klubbhytta torsdag
14.03.02 kl.16.30.
Avreise Color festival fra Oslo
kl.19.30.

Påmelding til Arve Tlf. 350 14632
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Rapport fra rekrutteringskomiteen 2001.
Rekruttkomiteen ønsket i år å jobbe videre med det arbeidet vi startet i fjor. Målet var å få
mange stabile deltagere på o-karusellen, og dessuten få de nye rekruttene til å delta på or-
dentlige o-løp og o-troll leir. Nytt av året var at både ferske og mer erfarne o-løpere kunne få
muligheten til å ta ferdighetsmerket i bronse.
Det ble også i år laget en brosjyre med tekst og bilder i farger. Denne brosjyren ble trykket
sammen med Til deg fra NOL, slik at alle klubbens medlemmer fikk den. I tillegg ble den delt
ut til tidligere o-karuselldeltagere, noen klasser på Tveiten skole og andre aktuelle. Vi hadde
også to store annonser i Telen.

O-karusellen
Tirsdag 24. april arrangerte vi informasjonskveld for voksne som ønsket å ha barn med på o-
karusellen. Det møtte 8 voksne. Tirsdag 8. mai arrangerte vi nybegynnerkurs for voksne. Her
deltok bare 1 person, så dette bør nok gjøres på en annen måte neste år.
Vi er godt fornøyd med deltagelsen på o-karusellen i år. 73 barn har deltatt med til sammen
264 starter på de 11 løpene. I fjor deltok 97 barn med til sammen 383 starter på 13 løp. Det
har altså deltatt færre i år enn i fjor, men deltagerne i år har vært mer stabile. Ellers er det i år
som i fjor større oppmøte på våren enn på høsten.

Etter inspirasjon fra Kongsberg o-lag har vi i år jobbet med ferdighetsmerket i bronse. Etter
øving gjennom hele sesongen fikk de nye rekruttene og de med mer erfaring testet seg på
Reshjem 12. sept. For å klare merket måtte de gjennom både en muntlig og en praktisk test.
Ti løpere fikk på årsavslutningen synlig bevis på at de har klart ferdighetsmerket i bronse.
Det var Bjørnar Sandnes Halvorsen, Mathias Groven, Ida Bø, Marie Langseth, Iris Fossøy,
Anne Marte Thorbjørnsen, Jostein R. Christensen, Anna B. Skogen, Sølvi Fossøy og Aase
Marita Moen.

O-troll leir Høgås 16-17 juni
Det var hele 13 løpere og 4 voksne ledere fra NOL som deltok på Telemark o-krets sin leir på
Høgås skole. Lørdag var det to o-tekniske økter, pluss mye lek og andre konkurranser. Søn-
dag deltok de på NOLs løp ved klubbhytta på Tinnemyra. Leiren hadde totalt ca. 60 delta-
kere og var veldig vellykka.

Deltagelse i O-karusellen 2001
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PARKORIENTERING 2001.
Etter noen år nå med verdenscup i parkorientering, og også innføring av denne grenen som
NM-øvelse, var det på tide at vi i NOL fikk øynene opp for denne o-varianten.
Ved valg av terreng var det ikke vanskelig å komme til enighet. Området rundt Tinfos Øvre er
en perle, også for en o-løper med sans for åpent og lettløpt terreng.
Samlingsplassen ved svømmehallen med tilgang til basseng både før og etter løpet, var en
ubetinget suksess.
Vi takker Tinfos for en utrolig velvilje rundt dette arrangementet og ikke minst for at de åpnet
hallen gratis for deltakerene.
Løypelegger og arrangør hadde feilvurdert noen postplasseringer. Resultatet ble bl.a. en ra-
sert plen ved fylkesgalleriet. Takket være Torgeirs diplomatiske egenskaper i forhold til blid-
gjøring av gartneren på Tinfos som fikk noen kart over området som gave fra NOL, unngikk
vi at en o-løper med skonummer 43 ble stilt til ansvar for herverk. Hugo, neste gang løper du
rundt!
En annen viktig erfaring er at poster i Myrens Dam ikke bør legges ut fredag kveld. Noen av
byens ”tøffe” gutter, uten sans for det elektroniske tidtakersystemet, fjernet en sentral post.
Dette hadde nær felt favoritten på damenes løype. Takket være full kontroll fra Britts side, og
en rask erkjennelse av at løypelegger neppe hadde funnet fram til denne postdetaljen, ble
seieren i NOLs første klubb-mesterskap i parkorientering sikret på tross av foretatt sabotasje.
Det mest spektakulære innslaget under løpet gikk de fleste glipp av. Hugo hadde allerede
lenge før løypene var lagt, annonsert at han ville krysse kanalen nord for Tinfos-hallen. Det
han ikke hadde tatt hensyn til var at han ikke innehar evnen til å gå, eller rettere sagt løpe på
vannet. (Hva kan være årsaken til dette tro?)  Etter et durabelt mageplask og en hektisk
svømmetur uten nevneverdig framdrift, var kanalen krysset, uten at dette resulterte i seier i
løpet.  Det som for øvrig har irritert Hugo mest i ettertid, er at ingen fikk oppleve dette
stuntet. Hugo vil derfor gjenta dette 30 januar kl. 18.00. Denne gangen med hodelykt.
Tidenes første park o-løp i NOLs regi ble for øvrig en stor suksess med deltakelse også fra
Kongsberg og Bø.
Dette vil nok sikkert bli en tradisjon.

RESULTATER :

1. Espen Røste 17:18

2. Per Øyvind Eger 17:55
3. Michael Sætvedt 19:23

4. Hugo Christensen 19:38

5. Thomas Aasland 19:43
6. Petter Løe 19:55

7. Harald Kvisli 20:11

8. Tore Håndstad 21:31

9. Åge-Geir Skatter 21:55
10. Arvid Bagstevold 22:49

11. Dag Sørlie 23:31

12. Torgeir Aas 23:44

13. Anja Heggem 24:18

14. Britt Fossøy 25:28
15. Heidi Schatvet 25:31

16. Kristin Eger 27:31

17. Arnulf Rulnes 28:26
18. Ingebjørg Bakko 32:34



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODENNOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 9

O-løp
 Vi satset i år på 3 løp hvor vi ville prøve å få med de nye rekruttene. Det første løpet var som
nevnt NOLs løp 17. juni. Det andre løpet var i Bø 15. september og det tredje Rekruttenes
orienteringsdag i Holmenkollen dagen etter. Til Bø ble det med hele 5 nye o-familier, og 12
barn fra NOL mellom 7 og 11 år deltok, mens i Holmenkollen var det 10 deltagere fra NOL
mellom 6 og 14 år.

Vi i rekruttkomiteen syntes vi har nådd de målene vi satte oss i fjor vinter. Vi har kommet ett
skritt videre i arbeid med å få flere barn og voksne til å bli glad i idretten vår.

Heidi Schatvet

Økonomi
Dette året har vært et greit år for NOL totalsett mht. inntekter.
Tinfosløpet ble noe dårligere en i fjor men det er besluttet og prøve dette et år til!
Årets Bluesfestival ga en grei inntekt selv om det på noen av vaktene var litt i våteste laget!
Rimi dugnaden som er 3 ganger i året og samarbeidsavtalen vi har med banken vår, Hjartdal
& Gransherad Sparebank gir også gode kroner i kassa. Det samme gjør salget av turkarta
våre.
Årets regnskap viser at vi har et lite underskudd. Men dette er grunnet at vi ikke har fått inn
alle de midlene vi skal ha inn i forbindelse med kart utgivelser. Se ellers rapport til regnska-
pet.
Om du regner sammen klubbhyttas verdi og plusser på det vi har av utstyr og innventar har vi
bare her verdier for ca 2 500 000,-
Regnskapet for 2001 og budsjettet for 2002 legges frem på årsmøtet

Svein

Informasjon
Det har blitt utgitt 3 utgaver av Sjekk KODEN der ett av numrene var Til Deg Fra NOL.
Hjemmesida har blitt oppdatert med informasjon om trening, aktiviteter, resultater og linker
til andre aktuelle O-sider.

Åge-Geir
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE
Her er et forslag som styret har behandlet, som vil komme opp på årsmøtet.

1. Medlemskontingenten
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2002.
Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-.
Støttemedlemmer kr. 100,-.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2001 og budsjett for 2002.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte onsdag 30. januar
kl. 19.00 på klubbhytta
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Rapport fra kartleder
Året 2001 vil gå over i historien som avslutningen på en lang periode med stor kartproduksjon
i NOL.
Vi har nå mange gode kart til all aktuell bruk. Her er det kart til konkurranser, treningsløp og
instruksjon på alle nivå.
Følgende kart er utgitt i 2001 :
1   – ASKEMYRA 1:5000
2   – DÅRSTUL 1:5000
3   – EIKESKARD 1:10000
4   – GOBAKKANE 1:7500
5   – HØGÅS SKOLE 1:5000
6   – LISLEHERAD 1:7500
7   – LISLEHERAD SKULE 1:4000
8   – RYGI 1:7500
9   – TINNESMOEN SKOLE 1:5000
10 – TVEITEN 1:4000

På bakgrunn av den svært gode kartdekning i hele nedslagsfeltet for NOL, og samtidig en
betydelig økt kostnad ved innføring av merverdiavgift på kartarbeid, vil det nå være riktig å
bli mer kritiske ved valg av nye kartprosjekter.
Det er søkt om spillemidler for nytt kart på Tovestul i 2002. Gjennomføring av dette kart-
prosjektet vil ikke bli prioritert høyt. Spesialkonstruksjon for området er innkjøpt.
Utgivelse av dette kartet vil tidligst skje våren 2004.
I perioden fram til 2005 vil det i kartplanen ikke være andre nye orienteringskart enn Tovestul.
NOL vil i denne perioden allikevel ha nok kart til alle aktuelle aktiviteter.

Nytt digitalisert turkart for Tuddal-Gaustatoppen er gitt ut i år. Dette er en revisjon av tidli-
gere turkart over tilnærmet samme området. Kartet er noe utvidet i nordøst, slik at turløypene
rundt Gaustablikk har kommet med.
Det søkes om spillemidler for rehabilitering av turkartet Notodden Vest-Lifjell i 2002.
Del av området som dekkes av turkartet Lifjell Syd, er allerede digitalisert. Vi tar sikte på å
kunne gi ut et nytt Lifjellkart i løpet av 1. halvår i 2003.

Notodden 01.01.02.
Harald Wold
Kartleder.
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VDG
- O-lagets organ som skal stelle med alle spørsmål omkring vekst- dyreliv og grunneier-
forhold, har i år som tidligere sendt ut den årlige pålagte meldinga til: Foreninger og lag som
arbeider for friluftsliv, natur- og miljøvern, og til nærings og yrkesorganisasjoner innen skog
og landbruk samt til kommunale etater knytta til kultur og  jord-/ skogbruk.
Denne meldinga skal, etter avtale som o-idretten har med disse organisasjonene, inneholde
O-lagets:

- kartarbeid, årets nyutgivelser og planarbeid
- tur orientering - årets arrangement, på hvilke kartområder postene
  blir lagt og i hvilke tidsperioder de ligger ute.
- større arrangement, de  terminfesta løp med opplysning om sted og
  tid.

Med noen års mellomrom legger vi ved oversiktskart som viser lagets kartområder samla, og
i tillegg yter den service å sende med retningslinene - bestemmelsene - for o-idrettens plikter
og ansvar overfor de nevnte rettighetshavere. En kanskje noe unødvendig  gest da motta-
kerne av meldingene våre ellers skal kunne skaffe seg disse bestemmelsene gjennom sine
overordna organisasjoner og forbund.
Meldinga skal sendes i god tid før sesongstart.

I år ble den sendt 30. mars 2001.
Meldinga inneholder også en oppfordring til rettighetshaverne om å melde  fra til VDG-
kontakten ved eventuelle brudd på bestemmelsene eller andre forhold de måtte ønske å melde
fra om, eller kommentere.

Vi har i år ikke mottatt noen klager eller kommentarer.

Fordi en med god grunn kan meine at “o-folket” er den gruppe mennesker som farer over
mest areal av skogsterreng rundt Notodden i løpet av løpssesongen, i alle fall utenom stiene,
er vi et nyttig “oppdagingsverktøy” på tilfeller av vilt som er omkommet eller skadet. Vilt-
nemnda i kommunen vil svært gjerne få kjennskap til slike tilfeller. Det er derfor VDG-
kontaktens side i “Til deg fra NOL” legger inn en oppfordring til tur-orienterere, løpere og
løypeleggere om å melde fra  dersom de oppdager noe som helst av “vdg-episoder” generelt,
og spesielt om det gjelder dyretragedier.

En har ikke mottatt noen meldinger på noe av dette for
sesongen 2001.

Olav Mårdalen


