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Neste utgave av Sjekk KODEN
Kommer 15. januar. Det er en
årsmeldingsutgave, så alle som skal
levere inn årsrapport må levere det
innen 10. desember til Sjekk KODEN
v/Åge-Geir Skatter, Lisleheradsv. 172,
3678 Notodden eller e-post:
aagegeir@online.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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Sørlandsgaloppen med løp på Vegårdshei og i Arendal, ble årets ”sommerløp” for mange av de
ivrigste o-løperene i NOL. Selv med flere løpere som prioriterte løp i Italia, Sverige og på
Vestlandet, ble det en respektabel deltakelse fra Notodden på Sørlandet også i år.
Berit og Olav Kvisli stilte feriestedet sitt på Vegårdshei til NOLs disposisjon som O-camp
denne uka i juli. Et deilig sted, nær de tre løpene som var lagt til Vegårdshei. Her storkoste de
seg både store og små, sammen med et trivelig vertskap.
Spesielt de yngste o-løperene som i antall nærmet seg et helt fotballag her på Sørlandet, viser
at vi i NOL har grunn til å se lyst på framtiden.
Nå dere leser dette, har vi lagt bak oss årets KM arrangement for Telemark og Vestfold som var
lagt til Reshjem. Dette er faktisk det største o-arrangementet vi har påtatt oss de siste 10 årene.
NOL har helt bevisst unngått å ta ansvar for større arrangementer i de senere årene. Etter at vi
arrangerte Veteranmesterskapet i 1988, var medarrangør for Sørlandsgalopp i 1991 og O-Fes-
tival i 1993, har vi valgt ikke å prioritere arrangementansvar for større o-løp.
Bygging av klubbhytta har vært en hovedsatsing i en lang periode fra 1995. Deretter har opp-
bygging av et sterkt rekrutteringsmiljø vært prioritert. Vi har lykkes i dette viktige arbeidet. Nå
skal trinn 3 (ungdomsgruppa) prioriteres.
Styret har derfor helt bevisst valgt ikke å sende søknader om å få arrangere større løp i denne
viktige ”oppbyggingsperioden” i laget vårt. Større løp krever store ressurser både i planleg-
ging og ved gjennomføring. I tillegg kan de lett ta fokus fra arbeidet med rekruttering og
sportslig utvikling i laget. Her har vi fortsatt mye ugjort tross godt arbeid fra mange de siste
årene.
Det er derfor viktig at vi fortsatt i en periode prioriterer arbeidet med barn og ungdom. Det er
ved en samling av lagets ressursen og et klart fokus på en definert målsetting, at vi skal lykkes.
I handlingsplanen for perioden fram til 2005 inngår gjennomføring av et større o-arrangement.
Vi bør kanskje om noen år vurdere Hovedløp og O-landsleir som et aktuelt arrangement å søke
om? Dette vil være et arrangement som vil fokusere på den aldersgruppa som vi prioriterer
høyest.
Høstsesongen er i full gang med fortsatt mange tilbud. Det er viktig at vi i vårt arbeid i NOL
finner attraktive tilbud for egenaktivitet, samtidig som vi føler at vi deltar i oppbygging av et
positivt klubbmiljø. En kombinasjon mellom å yte og nyte er her viktig. Dette er en viktig
forutsetning for at vi år etter år engasjerer oss i lagsarbeidet.
Jeg oppfordrer alle til å gi styret en tilbakemelding på hvordan DU oppfatter miljøet og aktivi-
tetene i NOL.
Vi må hele tiden forsøke å bli bedre!

Harald W.
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NOL - NATTKARUSELL 2002
Notodden o-lag

Vi  satser også på i år å få  arrangert 7 nattløp i høst  uavhengig av vær og føre. Dette blir tilbudet
i høst etter at treningsløpa er slutt. Vi bruker EKT. Evt snø gir god trening.
Vi satser på  en løype på ca. 5 km, avhengig av snødybde og terreng.  Begynnelsen og slutten av
løypa gjøres  lettere slik at man kan lage en litt enklere løype på ca. 3 km ved å kutte den lange

løypa.  Alle løpa starter 19.00 bortsett fra 16.10 som starter 19.30

Dato: Kart / Frammøtested: Arrangør:
16.10 Sæteråsen ( søndre del ) / Klubbhytta Åge Geir Skatter 35 01 37 44
24.10 Damtjønn / Klubbhytta Anders Fossøy 35 01 18 12
30.10 Nybuåsen/ Høgås skole Merket fra E134 Hugo Christensen 35 01 45 41
6.11 Flåmyr   / Lisleherad skole Petter Løe 35 01 98 72
13.11 Eikeskard  / Høgås skole  Merket fra E 134 Arve Paulsen 35 01 46 32
20.11 Sæteråsen ( nordre del )/ Klubbhytta Odd Ivar Paulsen 93 21 08 96

27.11 Gobakkan  / Klubbhytta Geir Ottar Kvernstuen

Vi lager er ”ranking”  i begge løypelengder der 4  av 7 løp teller, og vinneren får 6 poeng, 2.
plass 4, 3.plass 3 poeng …….5. plass 1 poeng. Fullfører du 5 av 7 løp får du tildelt NOL’s  Natt-
krus. Dette kruset deles kun ut for nattløp .
( Arrangement teller som deltagelse. )

Vi håper at det også i år kommer mange fra Kongsberg. Fem av løpene er lagt i området Tinne-
myra – Høgås for å gjøre kjøreavstanden fra Kongsberg kortest mulig. Det er garderobe med

dusj på alle løp.

Arrangøren må:
1. Det er ikke nødvendig med postflagg, men sett ”posten” åpent og utstyr den  med 2 stk reflekser.

2. Sett annonse i Telen slik at den er der mandagen før løpet

3. Sørge for at det er batteri i avleserenheten og utskriftsenheten er ladet opp

4. Tegne ferdige løyper, eller kopiere slik at deltagerne kan få kartet med løyper i startøyeblikket.

5. Lag  resultatliste som sendes Telen.

6. Lever utstyret raskt til nestemann på lista

NB! Forbud mot postplassering i tett vegetasjon.

SPØRSMÅL RETTES TIL ANDERS FOSSØY:    35 01 24 32  (b)     35 01 18 12  (a)

kartfos@online.no
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25 manna 2002
lørdag 5 oktober 2002
25 manna er en stafett med 25 etapper hvor man trenger deltagere i alle aldersklasser og
begge kjønn.   Stafetten fungerer slik at man løper 1 etappe, med en løper, deretter 2 etappe
med 1 løper, før man løper 4 og 4 løpere i de neste 5 etappene.  Når alle 4 løperene er kommet
inn på etappe 7, får etappe8 eller 23 løpe ut.

Skal Notodden o-lag stille lag er vi avhengig av 25 løpere.  D.v.s. 15 løpere som stilte i 15
stafetten + 10 til.   Målsetningen med en slik tur vil være styrke sosialt samhold i klubben,
stafettopplevelse av dimensjoner for de som ikke har vært med i 10 mila, Jukola o.l., samt
fullføre stafetten.

Evnt. Reiseopplegg:   Hvis vi reiser bør vi leie en buss, og reise fredag, overnatte nær Stock-
holm, og deretter løpe stafetten.   Ny overnatting, før vi reiser hjem på søndagen.   Mye
busskjøring, men en busstur kan også brukes til mye rart.

Lyst til å være med ?

Viktig at jeg får beskjed så tidlig som
mulig om interessen.   Ring gjerne på
telefon 35019872 eller send mail til
petter.loe@kongsberg-simrad.com

Laget skal ha max 9 løpere i H21-39
Laget skal ha min. 7 dameløpere
1 dameløper skal være D14/D45
1 dameløper skal være D18/D35

O-hilsen
Petter Løe
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Interkretsleir i Sandefjord 30.mai til 2.juni
Fredag ettermiddag dro Anna, Knut Sveinung og meg, pluss mamma som var sjåfør, til Vester-
øya utenfor Sandefjord. Tonje fra Bø kjørte også med oss. Leiren var for 13-16-åringer fra
Buskerud, Vestfold og Telemark, det var 54 deltagere. Vi kom 1 time for seint men rakk og
løpe ei postplukk løype etter at vi hadde innkvartert oss i Kvernstua, et stort gult hus rett ved
sjøen, ved siden av Røa Camping. Neste dag jogga vi noen kilometer til ei eng der vi hadde
start og  mål for stjerneorientering. Det var 5 løyper med forskjellige løypelengder og
vanskelighetsgrader. Været var skrekkelig varmt så ingen klarte alle løypene. Da vi kom
tilbake til Kvernstua var det ganske mange som bada i den ikke så veldig varme sjøen. Tonje,
Sigrid fra POL og jeg prøvde å fiske krabber, det blei en heller liten fangst. Etter et par timer
fri skulle vi ut på en momentløype som vi skulle fullføre gruppevis. Det var 6 poster hvor vi
skulle ha avstandsbedømmelse, padling, detaljhusk, spurt på sandstrand og kompasskurs.
Man fikk poeng etter hvor bra man gjennomførte oppgavene.  Da alle var kommet i mål var
det tid for grilling av pølser og hamburgere. Ut på kvelden ble Tonje og Sigrid mester for et
diger sandslott som jeg var med på og pynte.  Vi kvelda litt tidligere siden vi skulle tidligere
opp neste morgen, men vi var våkene lenge nok til å feire min bursdag 5 min. over midnatt.
Vi dro rett på o-løp i Hedrum etter å ha pakka oss ut (og knust sandslottet). Mamma hadde
forventa et dårlig terreng, men ble gledelig overraska og vant. I D-13 14 kom jeg på 2.plass,
Tonje på 5. og Anna på 13. Knut havna på 5 i H-13 16C. På hjemveien stoppa vi på Hvitting-
foss for å spise bursdag-is.
Takk til Sandefjord OK som arrangerte en kjempefin leir.

Sølvi Fossøy

Deltagerne på
leiren.

Foto: Britt
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15 (14) – STAFETTEN 2002

15-Stafetten ble tidlig utpekt som et av årets sportslige høydepunkter.  Sportslig komite med
Petter i spissen, ønsket å vise at forrige gang vi deltok og slo alle 3 Kongsberglagene, ikke
var noen tilfeldighet. (Vi må innrømme at 1.laget til Kongsberg da ble disket).
Selv etter en del forfall, hadde vi stafettlaget klart.  15 NOL løpere som var innstilt på å gi alt
for laget i en stafett som krever bredde i løperenes alder og kjønn.
Lørdag morgen med oppmøte på Klubbhytta. For noen var avreisen noe tidlig, men etter en
tid var vi samlet alle (trodde vi), bortsett fra 2 blad Sørlie som skulle finne veien på egenhånd
til hovedstaden. Oppsal IF var arrangør, og løpet skulle gå i Østmarka.
Etter en rask innpakking av campingstoler, piggsko og kompass, var vi i bilene på vei til
Oslo.
Det var stor stemning i bilen med Petter, Anna og undertegnede + noen supportere. Opp
Finnlia og over Jerpetjønnhovet i godt sig. Sola kom fram bak en sky og alt virket å være
under kontroll. Men hva var galt? Petter stivnet til i framsetet, ikke på grunn av for høy
hastighet inn i Buskerud, vi hadde husket campingstoler, men hvor var Åge Geir? Vi var på
vei til Oslo med kun 14 løpere.
Petter skulle ha plukket opp Åge på vei fra Lisleherad. Et regnskyll like før avreise fra Lisle-
herad hadde krevd all omtanke, og Petter valgte som i o-løp raskeste vei til Tinnemyra.
Direkte oppbremsing, full fart tilbake mot Klubbhytta. Telefon med Anita som kunne fortelle
at Åge hadde reist etter å ha gitt opp ventinga.
Ned Finnlia igjen med stor fart, der møter vi Anders som merkelig nok dannet baktroppen. Vi
hilser og kjører videre tilbake mot Notodden. I denne situasjonen var det godt å ha en kvinne
i bilen som beholdt fatningen. Anna ringer Sølvi i møtende bil og får opplyst at Anders hadde
oppdaget en etterlatt løper på Tinnemyra, plukket ham opp og derved sørget for fulltallig lag.
Roen senket seg igjen over oss alle, og vi satte igjen kursen mot Oslo.
Hvordan det gikk med stafetten? Vi var med på å prege stafetten lenge, og ble nevnt av
speaker helt fram til 9.etappe. Vi slo vel ikke Kongsberg som i år ikke ble disket, men vi var
beste Telemarkslag. (Muligens også eneste). Alle gjorde en respektabel innsats og spesielt
Dag viste at han har et eget ”stafettgir”.  Imponerende løping Dag!
Det som bekymrer meg noe er at Petter har foreslått å stille lag i 25-Mannan i Sverige i
oktober. Hvordan skal dette gå når vi har problemer med å telle til 15?
Forslaget er godt og jeg håper på stor respons slik at vi kan fylle en buss. Det vil være lettere
å ha oversikt med alle løperene i samme kjøretøyet!

Harald W.
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Klubbmesterskap kort
16. mai hadde Notodden sitt klubbmesterskap kortdistanse innbakt i sprintløp på Kongs-
berg.

Her er resultatene med strekktider:

Herrer
1. Petter Løe 29:2602:55 01:16 01:34 01:05 00:57 02:58 04:20 04:17 00:31 00:59 01:37 04:17 01:56 00:44

2. Åge-Geir Skatter 37:4801:58 01:28 02:04 02:07 01:56 04:50 06:22 04:23 00:48 01:42 01:55 04:38 02:28 00:44

3. Thomas Aasland 38:1401:56 03:12 02:06 01:18 00:46 03:04 11:03 04:38 00:34 01:00 01:37 03:48 02:28 00:44

4. Dag Sørlie 40:4703:07 02:50 02:31 01:52 01:21 04:21 05:18 05:51 00:56 01:59 02:04 04:33 03:09 00:55

    Hugo Christensen Disk 02:31 04:23 01:25 00:58 03:12 04:26 04:03 00:35 00:55 01:23 03:57 02:17 00:44

    Øystein R. Sørlie Disk 07:35 02:07 06:44 07:37 01:19 05:23 12:35

Damer
1. Ingeborg Skogen 36:4401:59 01:48 02:33 01:49 01:51 04:16 05:37 04:21 01:14 01:05 02:04 04:30 02:48 00:49

Espen Røste vant sprintcupen:
Vinneren av samarbeidsarrangementet mellom NOL, KOL og Bø-O-lag ble kronet med fe-
nalår sponset av COOP Mega på Notodden.
Vi takker disponent Johan Fagerheim for velvillig støtte. Etter de to første løpene ledet Lars
Jøran Sunsdal suverent i herreklassen.
Ingjerd Sommerstad ledet dameklassen, men ingen av disse stilte til start i det siste løpet og
var dermed utelukket fra seierspallen.
Det var klart i innbydelsen at alle tre løpene skulle telle i sammendraget. Det var kun i
klassen H17 at løpere fullførte.
Tilsammen har ca 80 løpere deltatt i de tre løpene, men det var altså kun 6 som løp alle tre.
Det ble delt ut premie til klassevinneren. I tillegg ble det trukket en premie blant de som
hadde fullført de tre løpene.
Det er sjelden du står som deltaker i trekning med verdi 350 kr og har 1/6 (16.7 %) sjanse for
å vinne.

Sammenlagtresultat:
1 Espen Røste KOL
2 Steinar Øverås KOL
3 Åge Geir Skatter NOL
4 Dag Sørlie NOL

Bak fra venstre:
Thorbjørn Barikmo, Steinar Øverås
og Espen Røste.
Foran fra venstre:
Hugo Christensen og Åge-Geir
Skatter
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Fortenes 5 dagers
      -  eller 5 dagers i Italia

Løpene gikk i Nord i Italia og helt sør i Dolomittene. Området lå tidligere under Østerrike,
og hjertet til innbyggerne var fortsatt der. Grunnen til at ”Fort”  var med i løpsnavnet og i
navnet til de fleste andre arrangement i området var at alle fortene fra 1. verdenskrig. Her
snudde Italienernes krigslykke under

1. verdenskrig. De skyttergravene som da var fylt med livredde soldater var nå hjemmested
for o-poster. Postene var heller ikke lette å treffe.

Løpsområdene lå mellom 1000 til 1600 m.o.h. med samlingsplasser på 4 av løpene på
langrennsarenaer. Terrenget bestod stort sett av lettløpt granskog og åpne gress-sletter som
også var beite for STOR-fe. Fra en av samlingsplassene talte vi over 100 storfe som løperne
måtte menge seg med på beite etter poster.

Løpene var svært godt organisert. Vi fikk inntrykk av at her ville arrangørene gjøre sitt aller
beste for deltageren. Politi i stasuniformer til trafikkdirigering, løpsdrikke på glassflasker og
varmmat på samlingsplass gjorde inntrykk. Pasta og øl til under 40 kroner rettet opp de
bedrøveligste prestasjoner.

På o-campen var det også salg av økologiske landbruksprodukter fra distriktet produsert
med EU-støtte. Der var det også lokalprodusert Grappa. Grappa er Italiensk fruktbrennevin.
De som mener at det er viktig med EU-støtte til utviklingen av hjemmebrenten i Atrå og
andre utkanter bør stemme ja ved neste folkeavstemning.

Kartene var av god kvalitet og svært detaljerte. Postplasseringene var vanskelige for de voksne.
Kompasskurs, skritteling og stivt blikk var ikke alltid nok for å treffe postene. Undertegnede
følte ekte nybegynnerglede når enkelte poster dukket opp. Løypene for de under 16 år var
enklere enn her hjemme.

Sølvi løp seg inn til 4 plass sammenlagt i D 13-14 ( ca. 50 delt ). Iris ble nummer 19 i D 11-
12 sjøl med KU-vendiger ute i løypa ( ca. 40 delt ). Britt løp seg stadig nedover på lista og
Anders slo de løperne fra BUL-Tromsø som han skulle slå.

Anders.
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Seine netter i Alta uten midnattsol

Hovedløpet for 14-16-åringer og O-landsleir i Alta ble årets høydepunkt for Telemarks unge
lovende o-løpere. 4 NOL-ere, 2 Bøheringer og 12 Grenlands-løpere, og Pol’s Knut og Nol’s
Britt som lagledere dro den lange vegen til Alta med fly fredag 9. august. Vi ble innlosjerte på
klasserom på Alta videregående skole sammen med ca. 400 andre deltagere pluss ledere.
Lørdagen dro vi ut til Russeluft hvor vi hadde trening i Hovedløps-likt terreng. Ei nydelig
åpen og litt myrlend li. Her trivdes de fleste. Etter økta spiste vi lunsj i fjæra, før vi returnerte
med de velfungerende skyttelbussene spesielt satt opp for deltagerne. Om kvelden var det
høytidelig åpning av Hovedløpet og O-landsleiren.
Søndag var det mye nerver ute å gikk. Vi dro tidlig til start alle sammen. Været var fortsatt
bra, men svært kjølig. Etter hvert som løperene kom i mål viste det seg at ingen av Telemarks-
løperne hadde klart noe toppløp. Mange hadde gått på bommer og noen hadde slått seg
kraftig da de snublet i et nedfalt sauegjerde i en tilgrodd bekk rett etter meldepost. Dette var

den eneste kritikken som jeg
hørte til løypene. Anna fikk
beste resultat fra Øvre Telemark
i D14, nr.34 med en god del
bommer var ikke det hun håpet
på. Sølvi var også svært misfor-
nøyd med årets største bom på
2.post. 18 minutter ble lagt igjen
og hun kunne bare drømme om
4.plassen. Knut Sveinung og
Jostein fikk dobbeltseier i H14-
16C, selv om de ikke var for-
nøyd med løpa. Til neste år tar
de nok utfordringen og stiller i
mesterskaps-klassen med større
konkurranse. På kvelden var det
høytidelig bankett med middag
og premieutdeling. Telemark
fikk med seg 9 premier av 18
deltagere, noe som er 9 bedre
enn året før. 6 plass ble beste
plassering.

Foto: Britt



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 11

Heretter var alvoret over, det ble mye artige aktiviteter og moro og seine kvelder. Været holdt
seg bra, og fra tirsdag av ble det mye varmere. Mandag var vi med på natt-tur der alle delta-
gerne ble delt i grupper på 8-10 deltagere og en leder på tvers av kretsene. De skulle fullføre
en postplukk over 3 kart i løpet av 4,5 time og ende tilbake på skolen rundt midnatt. Under
veis skulle de løse enkelte oppgaver, samle poeng og samle ledetråder i et mysterium. Meget
vellykket. Sølvi sin gruppe kom på 2.plass av 42 lag og ble tildelt premie.
Tirsdag var det aktivitetsdag og deltagerne kunne velge mellom strandvolleyball, kanopad-
ling, kajakk, aerobic og linedance, fotball og klatring. Alle virket svært fornøyde da dagen
var omme og en del hadde også badet i kaldt Alta-vann. Om kvelden hadde Telemark en liten
samling med langbord, marsipan-kake og brus som feiring av alle premiene kretsen sanket.
Onsdag var det duket for kretsstafett, litt prestisjefylt men mest moro. En del av laga kledde
seg ut, noe Anna og Knut Sveinung tok del i. Vi er ikke helt sikre på hvem av dem som tok seg
best ut i knall rosa topp og svarte nettingstrømper! Telemarks 1.lag med Sølvi på 3.etappe
endte på 5 plass i jentestafetten, guttene våre kom litt lenger ned på lista. Etterpå var det litt
kurve-orientering og mye gjørme-fotball. Fotballen forsvant helt, og det ble gjørme-bryting

isteden. Svært populært.
Torsdagen var siste dag med en
enkel kort-løype i nærområdet til
skolen. Vi fikk ukas første regn-
skur om morgenen, men utpå
dagen ble det fantastisk deilig å
sitte ute å vente på buss og fly.
Lederne fikk til og med prøvd
uteresturanten i Alta sentrum.
Kveldene ble ganske lange og
deltagerne knyttet mange ny be-
kjentskaper. Jentene fra Øvre
Telemark ble spesielt godt kjent
med Rogalendingene som de
delte rom med.
Det var en trøtt men fornøyd
gjeng som ankom Prix på Top-
pen kl.23.45 torsdag kveld. Alle
var enig om at dette ville de være
med på til neste år også.

Britt

Foto: Britt
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O-karusellen - Situasjonsrapport
Høstsesongen står for dør, samtidig som vi kan se tilbake på en aktiv og fin vår/sommer-
sesong, med mange engasjerte deltakere i Trinn 1 og Trinn 2. Vi har også fått med oss mange
nye og fornøyde foreldre som følger opp løperne i O-karusellen.

Filosofien til O-karusellen er å kombinere lek med praktisk trening i O-momenter. Dette gir
deltakerne utfordring, samtidig som de ser resultater og nytte av læringen.

Skal vi trekke frem et spesielt arrangement som seint vil bli glemt i vår, må vi nok til Tovestul
25. mai og Ole Christian’s tema ”Vått”.  Vi har neppe sett så mange våte, sølete, men blide o-
løpere i NOL.

Høstsesongen starter 21.august med 5 arrangementer utover høsten, hvorav et er klubb-
mesterskap.

Rekrutteringskomiteen se fram til å møte dere utover høsten.

Torgeir

     Her er Thomas i ferd med å krysse elven. Foto: Torgeir
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TINFOS-LØPET 26.05.2002
Løpsdagen
Det var overskyet pent vær søndag formiddag når arrangementstaben fra NOL møttes ved Tinfoshallen.
Riggingen til arrangementet går greit, men det er mye som skal ordnes i løpet av noen få timer før start.
Selv om det var femte året i rekken av Tinfos-løp, er det alltid noen nye arrangementselementer det
knytter seg ekstra spenning til.
I år var det lagkonkurranse for idrettsforeninger som var nytt, med kr 10.000 og 5.000 i sponsor-
premier.  Hvordan ville dette bli tatt imot?  Forhåndspåmeldingen var som vanlig alt for laber.

Påmeldingen til lagkonkurransen viste seg å være for lite spesifisert med lag, navn og løypelengde. Det
medførte uforholdsmessige problemer for sekretærstaben.  Her må det strammes opp i forhold til
deltakerne neste år med bedre info om laget og de 12 løperne som skal delta.  Ferdige skjema må
utarbeides for utfylling fra lagene sin side.

Vi benyttet ikke dataregistrering av navn etter at løperne hadde fylt ut sine kort.  Manuell resultat-
service fungerte tilfredsstillende.

Målsetting for 2002 var 150-200 deltakere.  Det ble totalt registrert 169 deltakere.  Vi endte dermed
opp midt i målsettingsintervallet.

I år forventet vi økning i deltakerantallet fordi:
· Vi satset på å nå aktive og deres idrettslag i år.  De burde ha et sportslig utbytte av dagen,

samtidig som motivasjonen for lagene lå i sponsorpremier.
· Markedsføringen var meget bra – intet lokalt arrangement kan vise til bedre annonsering. Også

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

Deltakelsen 2002 ble:
· 44 barn deltok
· 11 deltok i lang løype (ned v/Flaathen-butikken). Vinner Helge Dimmen 44,37/Linda Dal

viken 57,19
· 101 deltakere i kort løype. Vinner: Olav Rønjom 20,27/ Ingeborg Skogen 26,10
· 13 deltakere i naturstien
· Lag: Snøgg brytegruppe, Gransherad IL- skigruppa (2 lag), Heddal IL – skigruppa (2 lag),

NOL, Tinfos-joggen.

Sponsorpremier ble vunnet av Snøgg Brytegruppe kr 10.000 og Gransherad IL- skigruppa kr 5.000.

Linna-løypa med natursti var ikke en slik suksess som året før. Postene ble derimot like flott laget av
Torill og Svein Hellebrekke.

NOL sitt økonomiske resultat av arrangementet ca. kr 8.200.

KONKLUSJON: Vi mener vi nådde målsettingen for året – Telen og Tinfos får profilert seg
positivt.  NOL får ”goodwill” og positiv omtale, og ikke minst Notodden trenger et idrettsarrangement
av denne arten.  Vi går derfor for et nytt arrangement i 2003.

Torgeir



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 14

NOLs HISTORIE FRA 1945 TIL 1985

Som et av landets eldste orienteringslag, ble NOL stiftet høsten 1945. En gruppe driftige og
sentrale personligheter i byen, noen med flere års innsats i motstandskampen, stod bak eta-
blering av laget.
Til 50 års jubileet høsten 1995 var det planlagt å gi ut en skriftlig jubileumsskrift knyttet til
NOLs historie. Olav Mårdalen hadde da tatt på seg ansvaret for å dekke perioden fra 1975 til
1785.
Dette stoffet var ferdig til jubileet i 1995. Av flere grunner ble perioden før og etter 1975-
1985 ikke skrevet som planlagt. Dette medførte at utgivelsen måtte utsettes.
Det er ikke lett å finne villige personer til slike store arbeidsoppgaver, selv i NOL.
Etter noen år i tenkeboksen klarte jeg å overbevise Olav om at et videre arbeid med boka
ville være avhengig av hans videre innsats.
Utrolig nok tok Olav utfordringen med også å skrive lagets historie for perioden 1945 til
1975.
Dette har vært et enormt omfattende arbeid. Olav har lagt ned et grundig arbeid som vil være
til glede for oss alle. Gjennom dette arbeidet vil lagets historie være tilgjengelig for alltid.
Ikke uventet er det Åge Geir som har påtatt seg redigeringsjobben. Det er noen som alltid sier
ja.
Boka har med sine 220 sider, blitt en rikholdig historisk kunnskapskilde knyttet til de første
40 årene av vår 57 årige historie.
Boka med et opplag på 200 eks., vil bli trykt før jul, og bør derved være et klart 1.valg som
julegave til alle med tilknytning til NOL.  Prisen for boka vil bli kr. 150-.
Forhåndsbestilling kan skje til Åge Geir eller undertegnede.
Jeg vil på vegne av hele laget rette en stor takk til Olav Mårdalen for en fantastisk innsats. Et
grundig arbeid  som snart vil framtre som et viktig historisk dokument for oss alle i NOL.

Harald W.

MATERIALFORVALTER

Ved Egils brå bortgang i begynnelsen av mai, har vi mistet både en god venn og en dyktig
materialforvalter.
For å videreføre Egils viktige arbeid i laget, har vi fått Odd Ivar Paulsen og Ingvild Skogen
til å dele oppgaven fram til årsmøtet i januar.
Odd Ivar har påtatt seg alt arbeidet knyttet til arrangementutstyr og de vanlige oppgavene
knyttet til denne jobben.  Ingvild har overtatt salg av alt løperutstyr. De som trenger løps-
drakter, overtrekksdresser eller legger, kan ta kontakt med Ingvild.

Harald W.
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KLUBBLØP HØSTEN 2002

Her kommer en liten påminnelse om hvilke klubbløp du bør prioritere denne høsten.
Vi starter opp med parkorientering på Tinfos lørdag 28. september. Suksessen fra i fjor føl-
ges opp med åpen svømmehall og stor stemning. Dette er et åpent arrangement hvor vi håper
på stor deltakelse både fra Kongsberg og Bø.
Deretter blir det løp i Atrå lørdag 19. oktober. Dag ønsker at vi alle skal oppleve o-løp nord
for Tinnsjøen. Vi må støtte opp om dette arrangementet.
Årets ”vakreste” eventyr blir forhåpentligvis lørdag 2. november på Tinnemyra. Rammene
rundt årsfestløpet er fortsatt noe uklare, men det blir løp.
For nøyaktig starttidspunkt vil jeg henvise til annonse i Telen eller NOLs hjemmeside.

Harald W.

UTLEIE A V KLUBBHYTT A

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



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 16

            Trenger du nytt utstyr? 
 

     
          OVERTREKKSDRESSER 
 

             UFORET:              JAKKE          KR 480,- 
                                                BUKSE          KR 350,- 
                FORET:                 JAKKE          KR 400,- 
                                                BUKSE          KR 300,- 
 
 
 
     

      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:  
Ingvild Skogen 
Tlf. 35013118 

Tilbud på foret: 
 
Jakke         kr. 400 
Bukse         kr. 300 

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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Når nettene blir lange og kulda setter inn,
Da løper alle NOLère utav sitt gode skinn.
Da er det langdistanse og etterpå en fest,

Der alle kan få høre om hvem som bomma mest

Heisann og hoppsann og fallerallera,
Den 2. november da skal vi ha det bra
Heisann og hoppsann og fallerallera.

Nitten tr etti møtes vi på Tinnemyra, ja!

Til maten blir det drikke, en liten sup til hver,
Resten tar vi med oss, alle og enhver.

Klubben sponser noe, men slettes ikke alt
Vi trenger 150, da har du nok betalt.

Heisann og hoppsann og fallerallera.
Hvis alle stiller opp, ja da får vi det så bra.

Heisann og hoppsann og fallerallera,
Hvis alle stiller opp, ja da får vi det så bra.

 

Påmelding innen 20. oktober til

Ellen Thygesen
Tlf.: 35 01 44 46

E-Mail: jaejonas@online.no
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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 2-02

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: Kjell Eliassen
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Anne Marie Strømsbo, Anne-Marie Berge, Birgit Fossøy,
Egil Halvorsen, Dag Sørlie, Gunhild Solberg og Astrid Wøllestad.

Løsning til Tronds O-krysset 2-02

VANNRETT:  7. Lønn, 9. En, 10. Aurora, 12. Sa, 13. Ost, 15. Lite, 16. Pus, 19. Nvats, 21. Areal,
23. Ledelse, 24. Hage, 26. Lie, 28. Larmer, 29. Ar, 30. Vev, 32. Stilne, 34. Nivea, 36. Evita, 38. El,
39. EBG, 40. Tse, 42. Tre, 43. Ekkolodd, 47. Straff, 48. Rasler, 49. Diet, 51. RAF, 52. NN, 53. Sera,
54. Tfig, 55. Itle, 57. Domev, 58. Ren, 59. Odins, 61. Ule, 62. Eng, 63. Sel
LODDRETT : 1. Leo, 2. Ønske, 3. NA, 4. Grill, 5. Not, 6. Arendal, 7. Ga, 8. Is, 11. Ull, 14. Tjalve,
16. Palme, 17. Utse, 18. Eli, 20. Verne, 21. AG, 22. Revebolig, 25. Ari, 27. Esi, 31. Eaglen, 33. TTT,
35. Veksling, 37. Vid, 38. Erfare, 41. Ett, 42. Taremel, 44. Kaffen, 45. Orkide, 46. DD, 50. Ine, 53.
Solo, 56. LN, 57. Duh, 59. Os, 60. Så
LØSNINGSORD: KJELL ELIASSEN OG HAN ER FLINK TIL Å HOLDE VAFFEL-
PRESSA I GANG

Tillegg til nattløpa i høst

Det blir lagd 2 ekstra opplegg for rekrutter på
nattløpa 16. og 24. oktober.
Rekruttløypa blir en enkel løype med start fra
klubbhytta.
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MINNE ORD OM EGIL .

KJÆRE, KJÆRE EGIL.

Her en siste hilsen fra oss i o-laget.
Vi vil takke deg for alt du var for oss.
Takk for alle smil.
Takk for alle gode ord til små og store.
Takk for alle gode kommentarer til latter og ettertanke.
Takk for all vennlighet når vi manglet noe til løpene.
Takk for at du aldri sa et vondt ord over alt rotet vårt.
Hvem skal nå gjøre jobben din, hvem skal vi nå ringe til ?
Hvem skal nå spise kaker og pølse i brød før et løp ?
Takk for alt du gav av deg selv til små og store, takk for at vi i o-laget fikk bli kjent med
deg.
Hvil i fred Egil, du vil alltid ha en stor plass i o-laget.

Ingvild



O-KRYSSET

VANNRETT:  1. Flamme  7. Bib. mann  11. Toppidrettsfolk (Danske)  13. Eiend. pron.  14. Fisk  15. Lobbet
16. Naboer  18. Rett  20. Forfedre  22. Etui  23. Minnes  25. Snodig  27. Lure  30. Tone  31. Sitteplassen  34.
Salgslag  35. Fred  36. Kalle på dyr  38. Vasse  40. Kuet  42. Bukt  43. Bein  44. Transportmiddel  48. Tre  49.
Sy  50. Samarb. partner  52. Eng. tall  55. Kroppsdel (omv.)  57. Flire  58. Føre  59. Asiat
LODDRETT :  2. Leaser  3. Hyl  4. Drift  5. Metall  6. Stemme  7. Fisk  8. Hylle  9. Fugl  10. Scorer  12. Spis
15. Rekord  16. Keiser  17. Fisk  19. Behandling  20. Finner  21. Gass  24. Bib. mann  25. Slagsted  26. Skøy  28.
Øvelse  29. Møbel  32. Sint  33. Ikke synk!  34. Kunstlære  37. Sirkle  39. Ensom  41. Heiseanordning  42. Gi
lyd  45. Regne  46. Såre  47. Vaskemaskin (omv.)  51. Løp  53. Skikk  54. Rovdyr (omv.)  56. Stropp (omv.)  58.
Side  60. Adverb

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Hvålaskeidet 6, 3681 Notodden  innen 10. Desember 2002.

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