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Spesialutgave av Notodden Orienteringslags informasjonsblad Sjekk KODEN

TIL DEG

FRA NOL
2002

Årgang 12

Treningsløp
Oversikten finner du
på midtsiden.

Innbydelser
O-festivalen, Sør-
landsgaloppen, 15
stafetten og fjelløp.
Se side 13, 16, 38 og
46.

Sprintcup
Informasjon på
side 15.

KM Reshjem
Informasjon på
side 32.

Deltagere
fra O -
leir for
trinn2
på
Høgås
skole

Bilder fra O-leir på Høgås skole
Rapport se side 22

Rapport fra Nordjysk
2 - dagers i Danmark
14. - 17. mars.
Se side 20 og 21.

Tinfosløpet 2002
Søndag 26. mai kl. 13.00.
Da arrangeres Tinfosløpet for femte
år på rad.
Les mer på side 36.

O-KRYSSET

VANNRETT:  1. Tresort  9. Man  10. Jentenavn  12. Fortalte  13. Pålegg  15. Smått  16. Katte  19. Båtdel (omv.)  21. Område
23. Regi  24. Plen  26. Forfatter  28. Bråker  29. Flateenhet  30. Tull  32. Avta  34. Solkrem  36. Rockeopera  38. Byge  39. Nr. 5,
nr. 2 og nr. 7  40. Steget (omv.)  42. Vekst  43. Peileapparat  47. Refs  48. Klaprer  49. Ammet  51. Flyvåpen  52. Ukjent  53.
Væsker  54. Arsenikk (omv.)  55. Lymfeknute  57. Sorg (omv.)  58. Ekte  59. Gudens  61. Hyle  62. Åker  63. Sjødyr
LODDRETT :  1. Pave  2. Håp  3. Natrium  4. Stek  5. Fiskeredskap  6. By  7. Ofret  8. Dessert  11. Råstoff  14. Osloklubb  16.
Vekst  17. Velge  18. Jentenavn  20. Beskytte  21. Sølv  22. Hi  25. Kan bli prins?  27. Sjødyr (omv.)  31. Mynten  33. Like  35.
Mellom stafettetapper  37. Bred  38. Oppleve  41. Spist  42. Sjøprodukt  44. Drikken  45. Plante  46. Nå  50. Jentenavn  53. Alene
54. Vekst  56. På norske fly  57. Kroppsdel (omv.)  59. Munning  60. Oppdaget

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

AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Heimdalsvn.17, 3218 Sandefjord
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Bedre pressedekning s. 33
Bluesfestival s. 37
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Vareopptelling Rimi s. 37
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Neste utgave av Sjekk KODEN
Kommer ut i juni. Bidrag til dette num-
mer må derfor leveres innen 15. mai
til Sjekk KODEN v/Åge-Geir Skatter,
Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden.
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 bruke innmeldingsskjema nest
siste side eller 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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INNMELDINGSSKJEMA !

NAVN:……………........................................……FØDSELSDATO:........................

NAVN:...................…………….............................FØDSELSDATO:........................

NAVN:.......................................…………….........FØDSELSDATO:........................

NAVN:……………………………………………..FØDSELSDATO:…………….…

GATE/VEI:...............................................................................................….............

POSTNR.:........................STED:...........................................................................…

E-MAIL:………………………………………………………………….

MEDLEMSTYPE:.....................................................................................................

E - ENKELTMEDLEM KR. 150.- U/17 ÅR OG KR. 200.- O/17 ÅR.
F - FAMILIEKONTIGENT KR. 300.-
S - STØTTEMEDLEM KR. 100.-

LEVERES/SENDES TIL:
Notodden O-lag

              v/ kasserer Svein Amundsen
Heimdalsvn. 17

              3218 SANDEFJORD

Eller sendes via e-mail til:  svam@netcom.no

mottatt:______________ registrert:_____________ sendt posten:____________
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En tidlig påske er tilbakelagt og vi er allerede i full gang med en ny og innholdsrik o-sesong.
I denne utgaven av NOLs klubbinformasjonshefte presenterer vi det opplegget som styret sammen
med komiteer og kontaktpersoner, har lagt opp til denne sesongen.
Som leder gjennom snart 10 år har arbeidet med sesongplanlegging, som er lagt til perioden mellom
årsmøtet og sesongstart i begynnelsen av april, blitt et arbeid som i større og større grad har blitt
delegert til rekrutteringskomiteen og sportslig komite.
Det er derfor med stor glede jeg i år igjen har registrert et økende engasjement og entusiasme i dette
arbeidet. Dette gjelder faktisk i alle ledd i organisasjonen.
I en tid med stadig fokusering på manglende engasjement i frivillige organisasjoner, registrerer vi i
NOL et engasjement som jeg knapt har opplevd i mine drøye 20 år i styret.
Dette gir en positiv holdning som gjennomsyrer alle ledd, og som forhåpentligvis vil smitte over på
alle dere som skal delta i ulike aktiviteter denne sesongen.
Det er et rikholdigt og ambisiøst opplegg som presenteres i årets utgave av ”Til Deg fra NOL”.  Skal vi
opprettholde denne høye aktiviteten og utvikle oss videre, er vi helt avhengig at også du som medlem
bidrar noe i forhold til egene forutsetninger og interesse. Løypeleggere og kakebakere til de ukentlige
treningsløpene og o-karusellen er allerede utpekt og informert om oppgaven. Kfr. egene lister.  I tillegg
trenger vi hjelp til ulike oppgaver knyttet til Tinfosløpet,  Bluesparkeringen og vareopptelling på Rimi,
i tillegg til kretsmester-skapet vi skal arrangere i midten av august.  Dersom vi fordeler oppgavene noe
mellom oss, blir belastningen på hver enkelt medlem ikke stor.  Dette med fordeling av arbeidsoppga-
ver er et viktig prinsipp dersom vi skal lykkes videre. Dersom det er balanse mellom innsats og ”ge-
vinst”, er det større mulighet for å bevare engasjementet.
Det jeg sikkert kan love dere er at loddbøker og røykfylte bingodugnad ikke er aktuelle dugnadsopp-
gaver for medlemmene i NOL.
Mitt største ønske for 2002 sesongen er at deltakere i o-karusellen med pårørende skal føle seg inklu-
dert i klubbmiljøet. Vi legger derfor i år opp til at klubbhytta skal være åpen ved alle arrangementer
som har utgangspunkt fra Tinnemyra.  Selvbetjeningssalget vil bli lagt til peisestua, hvor vi håper at
nye bekjentskap skal etableres over en kopp kaffe og en nystekt vaffel. Det vil ikke være forbundet
med fare for å måtte overta hyttevasken dersom du skulle bli av de siste som forlater hytta på disse
onsdagskveldene. Etter bruk setter vi kun brukte krus på kjøkkenbenken før vi forlater hytta. Oppvask
og reingjøring etter bruk vil ”andre” ta seg av.  Vi håper dette opplegget vil bidra til at hytta blir en enda
viktigere møteplass, hvor alle vil føle seg hjemme. Dette blir en utfordring for oss alle.
En samling for hovedsakelig deltakere i trinn 2 på Høgåsskolen 8. og 9. mars med 25 deltakere, har gitt
en pangstart på 2002-sesongen. Et spontant initiativ fra rekrutterings-komiteen ble en knallsuksess.
Dette sammen med god deltakelse på årets sesongstart i Danmark, gir signaler om at en spennende og
innholdsrik o-sesong er i gang.
Jeg ønsker alle velkommen til en ny sesong som vi sammen skal gjøre til nok en spennende o-sesong
på jakt etter stadige nye utfordringer og poster.

Harald W.
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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 1-02
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: Karl Hagen
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Åshild Syftestad, Birgit Fossøy og Dag Sørlie

Løsning til Tronds O-krysset 1-02

VANNRETT:  7. Uf, 9. Slubbert, 11. Sto, 12. Uker, 13. Sabel, 14. Evraks, 15. Skive, 17. Ko, 19.
Attom, 20. Helsirkel, 22. Etsa, 23. Ar, 24. SS, 25. Armlene, 27. Realt, 29. Ein, 30. Re, 32. Her, 33.
Uti, 35. Nei, 37. Is, 39. Lai, 40. Veer, 41. Evnene, 43. Avstår, 45. Omfanget, 47. Eir, 48. Ensig, 49.
Ert, 50. Ennå, 52. Ali, 53. Stær, 55. Rødrev, 57. Akutten, 59. Te
LODDRETT : 1. Ål, 2. Gubber, 3. Ebbe, 4. Gel, 5. Erke, 6. It, 7. Utekos, 8. Forsmak, 9. Sosisser,
10. Bulker, 12. Urten, 15. Ser, 16. Kl, 18. Olme, 21. Katte, 26. Linefiske, 27. Reisende, 28. Luer,
31. Einer, 32. Hav, 34. Ironi, 36. Inn, 38. Settene, 42. Egert, 44. Tiår, 46. MS, 48. El, 51. Nød, 52.
Avl, 54. Ætt, 56. EF, 57. Drue, 58. Et
LØSNINGSORD:  ÅGE-GEIR SKATTER OG HAN LAGER DE FLESTE UTGAVENE AV
KLUBB AVISA VÅR

OK Moss og Vinje IL  inviterer  til Fjelløp i Vinje
Fredag 26. juli,  lørdag 27. juli og søndag 28. juli
2002.

Sprint  : Fredag kl. 19.00.   Samme klasseinndeling.  Alle klasser  4 km.  Eget terreng.
Løpet teller ikke  med sammenlagt.

Start lørdag 28.  juli  : Kl. 14.00  – 15.00
Start søndag 29. juli  : Kl. 10.00  – 11.30        Seedet start.
Fremmøte: Merket på E134  ca. 6 km før Haukeliseter.

Parkering nær samlingsplass.  Muligheter for camping nær samlingsplass.
Kart: NGO kart 1:30 000.  Flott fjellterreng. Samme område som i 2001.



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOLNOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 4

NOLS STYRE FOR ÅR 2002
Leder:
Harald Wold
tlf. p 35012481

a 35015082
hwold@netcom.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 styrereferatene,
skriv til krets og forbund.

Kasserer:
Svein Amundsen
tlf. p 33460757
svam@netcom.no
Kontaktperson for:
- Materialforvalteren
- Økonomikomiteen
- Revisorer
Har ansvaret for regnskapet,
budsjett-arbeidet, medlems-
kartoteket og medlemskontin-
genten.

Sportslig leder:
Petter Løe
Tlf. 35019872
petter.loe@kongsberg-simrad.com
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.

Styremedlem:
Vibeke Bunes
Tlf. 35013644
vibeke.bunes@c2i.net

1. Varamedlem:
Inger-Lill S. Thorbjørnsen
Tlf. 35013268
odd-a-th@online.no

2. Varamedlem:
Odd Ivar Paulsen
Tlf. 93210896
odd.ivar.paulsen@inova.no
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VDG
- organet som tar seg av o-idrettens forhold til Vekst Dyreliv og Grunneiere

Orienteringsidretten er storbrukere av skogsnatur og av den grunn har Norges Orienterings-
forbundet gjort avtale med skog- og grunneierorganisasjonene, miljøvernet og en del andre
interessenter om sin spesielle bruk av skog og mark. En overenskomst som de enkelte o-laga
er knytta til og dermed  pliktige til å følge.

Så langt en kjenner til har Notodden O-lag hatt et godt forhold til disse
avtalepartnerne, og det er heller ikke for sesongen 2001 meldt om uheldige episoder av
noe slag. For å beholde - og gjerne forbedre vårt omdømme - må vi og er pliktige til:

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

- innhente løyve til samlings-/startplass, også til treningsløp når det arrangeres på
privat grunn

- be om tillatelse for å bruke skogsbilveger (private) og parkering langs/ved disse
- 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 løps-strekk over verna
områder. Slike kan m.a.være i forbindelse  med spesielle plantesamfunn/leve
områder for dyr.

Døde dyr - kadaver og beinrester
O-løpere og tur-o-folket er en gruppe mennesker som gjennom turer, løp, trening, løype-
legging og synfaring samla farer over store skogsareal i løpet av en sesong. Dermed har de
stor sjangse for å komme over rester etter døde dyr. Viltnemda i kommunen har som en viktig
oppgaver å registrere slike tilfeller. Derfor er de sterkt avhengig av melding fra skogsfolk.
Og som den ressurs o-folket er på dette området skal vi - fortest råd - melde fra når en har
kommet over noe av/etter omkomne dyr (husk å merke stedet av på kartet). Du kan melde fra
til løps-/laglederen 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 O-lag
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER

Materialforvalter - Egil Halvorsen tlf. p 35010882 ehalvor@telnett.no
Anleggskontakt - Harald Wold tlf. p 35012481 hwold@netcom.no
Økonomikomite - (styret)
Rekrutteringskomite - Heidi Schatvet tlf. p 35014399heidi.schatvet@nameplanet.com

- Harald Kvisli tlf. p 35014399 Harald.Kvisli@lindorffapplications.com

- Torgeir Aas/
Aasne Midtbø Aas tlf. p 35013940 taas@telnett.no

- Malin Westlund tlf. p 35013334 malin.vestlund@tss.telemax.no
- Ole Christian Johnsen tlf. p 35013334 ol-c-joh@online.no

Sportslig komite - Petter Løe tlf. p 35019872 petter.loe@kongsberg-simrad.com
- Arve Paulsen tlf. p 35014632 arvepau@online.no
- Britt Fossøy tlf. p 35011812 bfosso@frisurf.no

              (Påmelder) - Dag Sørlie tlf. p 35097210 bisi.dag@c2i.net
- Hugo Christensen tlf. p 35014541 hugochr@powertech.no

Ungdomskontakt - Ingeborg Skogen tlf. p 35013118 iberg_skogen@hotmail.com
Ski-o kontakt - Anders Fossøy tlf. p 35012432 kartfos@online.no
Tur-o komite - Trond Eriksen tlf. p 35012348

- Elinor Eliasen tlf. p 35013396
- Randi Wold (sommer) tlf. p 35012481

Festkordinatorer - Ingvild Skogen tlf. p 35013118
- Rønnaug Hafskolt tlf. p 35014119 roennaug.hafskolt@hit.no
- Ellen Thygesen tlf. p 35014446

VDG-kontakt - Olav Mårdalen tlf. p 35018142 omaard@online.no
Kvinnekontakt - Eva Rekdal tlf. p 35014541 hugochr@powertech.no
EKT-kontakt - Harald Kvisli tlf. p 35014399Harald.Kvisli@lindorffapplications.com

Revisorer - Inger Steinmoen tlf. p 35012082
- Hans Hafskolt tlf. p 35014119

Hyttestyre - Ingebjørg Bakko tlf. p 35012941
- Eldbjørg S. Halvorsen tlf. p 35012622
- Arnulf Rulnes tlf. p 35013172
- Einar Steinmoen tlf. p 35012082 einars@coward.no
- Trond Eriksen tlf. p 35012348

Valgkomite - Morten Godal tlf. p 95136088
- Britt Fossøy tlf. p 35011812 bfosso@frisurf.no

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Åge-Geir Skatter
Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold, Arve Paulsen og Britt Fossøy
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ÅRSPLAN FOR STYREMØTER:

Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2002-sesongen:

Møte 03/02 - Torsdag 11.04.02
Møte 04/02 - Torsdag 23.05.02
Møte 05/02 - Torsdag 22.08.02
Møte 06/02 - Torsdag 26.09.02
Møte 07/02 - Torsdag 07.11.02
Møte 08/02 - Torsdag 12.12.02

Dersom det er noen som har forslag til saker som bør behandles av styret, kan vedkommende
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 aktiviteter.

Oversikt over klubbmesterskap

Dato Kart Sted
Klubbmesterskap sprint: 16. Mai Rudsmoen Labro Kongsberg
Klubbmesterskap lang: 13. Juni Mjaugetjønn
Klubbmesterskap normal: 11. September Damtjønn Damtjønn Lisleherad

Permen med løpsinnbydelser finnes på samlingsplass på
treningsløpa.
Bruk den og meld dere på til løp.
Påmelding til:
Dag Sørlie
Tlf. 350 97210
e-post: bisi.dag@c2i.net

Telefonnummer klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no
Internett:
http://home.online.no/~notod/
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Notodden: Storgata 50, 3674 Notodden, Telefon: 35027250

Bø: Hellandtunet, 3800 Bø i Telemark, Telefon: 35061570

Kongsberg: Dyrmyrgata 35, 3611 Kongsberg, Telefon : 92653631

www.lindorffapplications.com
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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: S og XXL                           KR 400,- 
Buksene er i str: S,M,L,XL og XXL           KR 200,- 
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Prioriterte uteløp 2002
Følgende løp er satt opp som løp som vi i Notodden o-lag, ønsker å satse på.   D.v.s. få mest flest mulig
av klubbens aktive løpere.  Utover dette finnes en mengde o-løp over hele landet, som man kan stille
opp i.

Dato Arrangør Kommentarer
20 april Moss Lørdagskjappen
21 april Sarpsborg Solrenningen
1 mai Skeidi KM Kortdistanse
9 mai Eiker
15 mai Porsgrunn KM Sprint
18-20 mai Pinseløp Kongsberg Kortdistanse, normal, normal

Kort vei flott terreng.
25mai 15 Stafett  Oppsal O-Stafett med 15 etappe

3x3 km - 3x6 km - 3x2 km - 3x4 km - 3 km – 4 km – 6 km
9 juni Vrådal
21-23 juni O-festival Kort distanse, stafett, klassisk

Vi satser på felles opplegg med overnatting på en lokal skole.
Nærmere info kommer.

7-12 juli Sørlandsgaloppen 5 dagers ferieløp. Vi satser på egen o-camp på Vegårdshei,
nærmere info kommer.

11 aug Alta Hovedløp for yngre
Kombineres med o-leir for ungdommer.

17-18 august Notodden KM individuelt og stafett
5-8 sept BØ NM uka inkl. åpne løp
9 sept BØ NM Stafett 3 etapper  7 km – 5 km – 7 km

Årsfest og årsfestløpet
blir det i år også. Hold av 2. november.
Det er da det skjer.

Årsfestløpet kommer som konsekvens av et utvidet
samarbeid med Kongsberg O-lag. Klubbmesterskap
langdistanse blir arrangert sammen med KOL, og
blir flyttet til midtsommer. Hva årsfestløpet blir i
framtida er usikkert, men det er sikkert at alle kan
komme med forslag, og at vi kan lage mye morro
og steinhard konkurranse for de som vil.
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Ledende i mer enn 100 år

Helt siden 1884 har G Coward Bygge- og Jernvarer AS forsynt Tele-
mark med jernvarer, verktøy og tilbehør.

Vår målsetning er å være markedsledende innenfor de segmenter
som virksomheten henvender seg mot. Kundene kan grovt deles i
kategoriene videreforhandlere, industribedrifter og offentlig virk-

somhet.
Hos Coward Bygge- og Jernvarer AS er vi 38 engasjerte medarbei-
dere som gjør alt for å takle dine henvendelser på en best mulig

måte.

G Coward Bygge- og Jernvarer AS
Avd. Notodden Tuvenbøygen 5, 3676 Notodden

Tlf. 350 25350 Fax 350 25355

Ta Turen innom og Prøvekjør

Volvo, Renault eller bruktbil

Se våre tilbud og biler på

Hjemmesiden.

www.bilsenteret-as.no
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SPORTSLIG LEDER OG KASSERER VIL MINNE OM FØLGENDE:

STARTAVGIFTER:
Laget dekker alle startavgifter i stafetter.
Laget dekker all startavgift for løpere under 17 år i terminfestede løp.
De tre første løpene må imidlertid dekkes av løperen. Etteranmeldte løp vil også
telle, men da er det viktig at det blir gitt beskjed til sportslig leder.  Ved etteranm-
elding må ekstra påmeldingsavgift dekkes av løperen. Regning for de tre første
løpene og startavgift for ikke startet vil bli sendt ut etter endt vår- og høstsesongen.
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.

BETALING AV STARTAVGIFT VED FRAVÆR:
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.

REISEUTGIFTER:
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:
originalbilletten 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.

MEDLEMSKONTINGENT:
Husk at denne må være betalt før du kan delta i løp, ref. Nol“s lover, (gjelder ikke
treningsløp).

Petter & Svein
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Oversikt leteaksjoner

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 lystid. 
Politiet har denne listen. De som står på listen bør oppbevare den.

Navn: Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil
Anders Fossøy 35 01 24 32 35 01 18 12 945 55 368
Arve Paulsen 35 01 46 32 975 07 466
Harald Wold 35 01 24 81 35 01 50 82 970 53 326
Harald Kvisli 35 01 43 99 35 02 72 50 934 04 305
Egil Halvorsen 35 01 08 82 35 02 75 62 959 44 199
Åge Geir Skatter 35 01 37 44 35 02 75 39 906 41 756
Arnulf Rulnes 35 01 31 72 911 51 733
Hugo Christensen 35 01 45 41
Torgeir Aas 35 01 39 40 941 70 311
Jan Erik Jonassen 35 01 44 46
Ingebjørg Bakko 35 01 29 41 944 30 533
Jon Kvisli 35 95 17 20 926 53 631
Knut Heggenes 35 01 26 08 35 02 67 23 976 88 672
Britt Fossøy 35 01 24 32 945 55 368
Ann Helen Aabogen 971 27 097
Jørn Myrland 35 95 82 31
Ole Chr. Johnsen 35 01 33 34 992 63 944
Borgar Veiding 35 01 45 32 ( Batteri )
Thomas Aasland ( Batteri )
Stein Møretrø 35 01 16 91

Organisering:
Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås. 
Den som blir 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 reserve-
lykt 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 blir aktuelt.
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Dato Krets Klubb  Navn Type
April
lørdag 13. 04. Østfold Halden SK Vårstafetten Nasjonalt løp
søndag 14. 04. Østfold Halden SK Vårspretten IOF-rankingløp
lørdag 20. 04. Østfold Moss, OK Lørdagskjappen Nasjonalt løp
søndag 21. 04. Østfold Sarpsborg OL SOLrenningen Nasjonalt løp
lørdag 27. 04. Aust-Agder Laget IL Blåveisløpet Nasjonalt løp
Mai
onsdag 01. 05. Telemark Skeidi, OK KM kortdistanse Kretsmesterskap
lørdag 04. 05. Vestfold Horten OK Kretsløp
søndag 05. 05. Telemark Porsgrunn OL KM sprint Kretsmesterskap
torsdag 09. 05. Buskerud Eiker OL Eikerløpet Kretsløp
lørdag 11. 05. Aust-Agder Grane, IK Sølvkrokenløpet Kretsløp
søndag 12. 05. Vestfold Trollo, OL Poengjakta 2002 Kretsløp
søndag 12. 05. Aust-Agder Austre Moland IL Sølvkrokenløpet Kretsløp
lørdag 18. 05. Buskerud Kongsberg OL Kongsberg 3-dagers Nasjonalt løp
søndag 19. 05. Buskerud Kongsberg OL Kongsberg 3-dagers Nasjonalt løp
mandag 20. 05. Buskerud Kongsberg OL Kongsberg 3-dagers Nasjonalt løp
lørdag 25. 05. Oslo Oppsal IF 15-stafetten Nasjonalt løp
lørdag 25. 05. Vestfold Tønsberg Og Omegn,OLSkjærgårdsløpet 1 Kretsløp
søndag 26. 05. Oslo Oppsal IF K. Valstads minneløp Nasjonalt løp
søndag 26. 05. Vestfold Tønsberg Og Omegn,OLSkjærgårdsløpet 2 Kretsløp
Juni
lørdag 01. 06. Oslo Lillomarka OL Gromstafetten Kretsløp
søndag 02. 06. Oslo Lillomarka OL Gromløpet Kretsløp
søndag 02. 06. Vestfold Hedrum OL Løpsinfo Kretsløp
lørdag 08. 06. Telemark Drangedal OL Drangedal OL Kretsløp
søndag 09. 06. Telemark Vrådal IL Vrådalsløpet Kretsløp
fredag 14. 06. Buskerud Ringerike OL Jubileumsprinten Nasjonalt løp
lørdag 15. 06. Buskerud Ringerike OL Ringeriksløpet Nasjonalt løp
søndag 16. 06. Telemark Hauken, IL Kretsløp
søndag 16. 06. Buskerud L/F Hønefoss OrienteringJonsokløpet Nasjonalt løp
fredag 21. 06. Akershus Norsk O-Festival 2002 Nasjonalt løp
lørdag 22. 06. Akershus Norsk O-Festival 2002 Nasjonalt løp
søndag 23. 06. Akershus Norsk O-Festival 2002 IOF-rankingløp
fredag 28. 06. Buskerud Sturla, IF Drammen 3-dagers Nasjonalt løp
lørdag 29. 06. Buskerud Sturla, IF Drammen 3-dagers Nasjonalt løp
søndag 30. 06. Buskerud Sturla, IF Drammen 3-dagers Nasjonalt løp
Juli
søndag 07. 07. Aust-Agder Gjerstad,LagetogVegårshei ILSørlandsgaloppen Nasjonalt løp
mandag 08. 07. Aust-Agder Gjerstad,LagetogVegårshei ILSørlandsgaloppen Nasjonalt løp

UTDRAG AV TERMINLISTA
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Din naturlige
samarbeidspartner
på inneklima

Tlf. 35 01 32 44
Faks: 35 01 36 58
Villav. 5, 3674 Notodden

Ditt naturlige valg som sport og fritids-interessert

Fagkunnskap og service er vårt motto!

TLF: 35 02 08 20
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tirsdag 09. 07. Aust-Agder Gjerstad,LagetogVegårshei ILSørlandsgaloppen
torsdag 11. 07. Aust-Agder Grane, IK Sørlandsgaloppen Nasjonalt løp
fredag 12. 07. Aust-Agder Grane, IK Sørlandsgaloppen Nasjonalt løp
tirsdag 16. 07. Sogn og FjordAskvoll og Holmedal IL Nordvestgaloppen Nasjonalt løp
onsdag 17. 07. Sogn og FjordAskvoll og Holmedal IL Nordvestgaloppen Nasjonalt løp
fredag 19. 07. Sogn og Fjord Førde IL Nordvestgaloppen Nasjonalt løp
lørdag 20. 07. Sogn og Fjord Førde IL Nordvestgaloppen Nasjonalt løp
fredag 26. 07. Telemark Vinje/OK Moss Fjelløpet Kretsløp
lørdag 27. 07. Telemark Vinje/OK Moss Fjelløpet Kretsløp
søndag 28. 07. Telemark Vinje/OK Moss Fjelløpet Kretsløp
August
lørdag 03. 08. Buskerud Modum OL Modum 2-dagers Nasjonalt løp
søndag 04. 08. Buskerud Modum OL Modum 2-dagers Nasjonalt løp
fredag 09. 08. Finnmark Alta OL O-landsleiren O-landsleir
lørdag 10. 08. Telemark Mælum IL Melumløpet Kretsløp
søndag 11. 08. Finnmark Alta OL HL for yngre Hovedløp for yngre
søndag 11. 08. Vestfold Sandefjord OK Kretsløp
lørdag 17. 08. Telemark Notodden OL KM Telemark/Vestfold Kretsmesterskap
søndag 18. 08. Telemark Notodden OL KM Telemark/Vestfold Kretsmesterskap
lørdag 24. 08. Vestfold Andebu,ArnadalogStokke IL 2-dagers Kretsløp
søndag 25. 08. Vestfold Andebu,ArnadalogStokke IL 2-dagers Kretsløp
søndag 25. 08. Buskerud Eiker OL Løpsinfo Kretsløp
September
torsdag 05. 09. Telemark Bø OL/Skien OK NM sr. klassisk Norgesmesterskap
fredag 06. 09. Telemark Bø OL/Skien OK NMsr.kort.kv/NMjr.kl Norgesmesterskap
lørdag 07. 09. Telemark Bø OL/Skien OK NMsr.kort/NMjr.kort Norgesmesterskap
søndag 08. 09. Telemark Bø OL/Skien OK NM sr. stafett Norgesmesterskap
onsdag 11. 09. Buskerud Sturla, IF Sturlanatta Kretsløp
lørdag 14. 09. Vestfold Larvik OK Kretsløp
søndag 15. 09. Telemark Porsgrunn OL U2'ern Kretsløp
tirsdag 17. 09. Buskerud Eiker OL Eikernatta Kretsmesterskap
tirsdag 17. 09. Vestfold Tønsberg Og Omegn, OLKM natt Kretsmesterskap
lørdag 21. 09. Buskerud Konnerud IL NM natt Norgesmesterskap
søndag 29. 09. Telemark Skeidi, OK Supersprinten Kretsløp
Oktober
lørdag 05. 10. Buskerud Modum OL Råtassen Kretsmesterskap
søndag 13. 10. Vestfold Sandefjord TIF Østerøya rundt Kretsløp
lørdag 19. 10. Østfold Fredrikstad SK Blodslitet IOF-rankinglø
søndag 27. 10. Vestfold Sandefjord OK Marummila Kretsløp
November
søndag 03. 11. Telemark Porsgrunn OL Vealøs-gampen/merra Kretsløp
søndag 10. 11. Telemark Skien OK Skiensmila Kretsløp
lørdag 16. 11. Telemark Skeidi, OK Rørholtmarka rundt Kretsløp
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Inger Floodsvei 18, 3676 Notodden
Telefon: 350 12422

Parafin, fyringsolje og diesel

Kongsberg o-lag ønsker alle o-venner

velkommen til 3 dagers Pinseløp

- i ett av Norges fineste o-terreng !

• Lørdag 18. mai - Kortdistanse + sprint for elite
• Søndag 19. mai - Normaldistanse+ kortdistanse for elite
• Mandag 20. mai - Normaldistanse

Kart og terreng
Gamlegrendåsen 1:10 000/1:15 000. Ekvidistanse 5 m. Revidert 2002.
Gamlegrendåsen består for det meste av åpen, lettløpt furuskog med noen spredte hogst-
flater. Terrenget er stirikt, middels kupert med god sikt og inneholder en del myrer og
myrsig. Et av Norges flotteste o-terreng !
Deler av terrenget er brukt ifm. VM stafett 1978 og Veteranmesterskapet i 1999.

Fremmøte
Merket fra E134 Kongsberg sentrum og riksvei 40 retning Skollenborg.
Samlingsplass ved Gamlegrendsåsen skole ca. 3 km fra Kongsberg sentrum.
Parkering nær samlingsplass.
Parkeringsavgift kr.20,- pr.dag / kr. 50,- for 3 dager
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Dato         Sted/merket fra Kommentar

ti. 30.04 Raumyr skole / Sykehuset (E134)

to.02.05 Kongsgårdsmoen barneskole
ti. 07.05 Skogskolen / Saggrenda (E134)
ti. 14.05 Sangerheimen / Funkelia
to.16.05 Labromuseet / RV 40 Sprint

ti.21.05 Gamlegrendåsen skole
to.23.05 Labrolokalet / RV 40 Sykkel-o-løp
ti.28.05 Fotballbanen / Heistadmoen
to.30.05 Kompetansesenteret / Sykehuset (E134)

ti. 04.06 Snersrudsaga/Mellom Bevergrenda og Svene
to.06.06 Travbanen / RV 40 nord for Jondalskrysset Sprint 2
ti. 11.06 Vadet / Kjell Grini (E134)
ti. 18.06 Idrettsplassen Jondalen / RV 37 Kongsbergmesterskap
to.20.06 Juelsgruve / Funkelia
ti. 25.06 Olledalen / Heistadmoen Bru
to.27.06 Pråmvika / Meheia (E134)

to.01.08 Jondalen / RV 37
ti. 06.08 Snuplass / Ås Kafeteria (E134) Poeng-løp
to.08.08 Skogen / Gamleveien (Rødshøgda)
ti. 13.08 Skrubbemoen / Gomsrudveien
to.15.08 Knutehytta / Saggrenda (E134) Langdistansemesterskap
ti. 20.08 Skuddheim / Heistadmoen
to.22.08 Sachsen, Gottes Hülfe in der Noth Sprint 3
ti. 27.08 Saggrendadammen / Saggrenda (E134)
to.29.08 Vollevann / Heistadmoen

ti. 03.09 Skisenteret / Funklia
to.05.09 Schæferhundklubben / RV 40 ved Pikerfoss
ti. 10.09 Majorplass / Ås Kafeteria (E134)
to.12.09 Haavengen / Mellom Bevergrenda og Svene Sprint

lø.14.09 Skogskolen / Saggrenda (E134) Grendestafett
ti..17.09 Korbu / Meheia(E134)
to.19.09 Dalssetra / Lurdalsveien
lø.28.09 Grønli / Lurdalsveien

lø.05.10 Jonsekollen / Skinnarberga (E134)
ti. 08.10 Beverlokalet / Bevergrenda Nattmesterskap
lø.12.10 Kongsgårdsmoen barneskole

Treningsløp Kongsberg 2002
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Vi teller og vi teller!

Nå er det tid for vareopptelling på
Rimi.

Søndag 5. mai klokken 16.00 skjer
det igjen. De som har anledning til å
være med, bes gi beskjed til Arve så
fort som mulig.

Arve 35014632 / 975 07466

Bluesfestivalen 2002

NOL har i år som vi har hatt de siste årene ansvaret for parkeringen under Blues Festivalen.
Fjorårets parkering må vi vel kunne si har vært den våteste og mest kaotiske.
Jeg håper vi kan få en bedre løsning på dette i år, men mye av dette kommer jo blant annet an
på hva som skjer med Blues campen.
Men for at dette skal fungere så er vi avhengige av at folk stiller frivillige opp som vakter.
Vi hadde også i fjor noen som ikke dukka opp på de vaktene de var satt opp på. Dette er sterkt
beklagelig og skaffer sur stemning blant de andre som kommer. Man blir da normalt en
mindre pr. vakt. Noe som ikke er bra da man muligens kan være litt lite folk i utgangspunktet.
Jeg vil ha innspill på hva dere mener om måten vi gjennomfører parkeringa på og måten
vaktlistene settes opp på.
Så jeg ser frem til og se flere av dere som vakter under årets festival som er helgen 1-4
august.
Vaktlistene kommer ut mot slutten av mai, starten av juni.
Jeg har allerede fått noen avbud, men vil gjerne ha disse på nytt samt om det er noen som vet
at de IKKE vil dukke opp så gi meg en text på det. Det vil lette arbeidet betydelig.

Svein
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04.04 Skeidi GK nattløp
11.04 Porsgrunn GK Sprint-cup I
18.04 Skeidi
25.04 Skien Finale
01.05 Skeidi KM-kort Te/Vf
05.05 Porsgrunn KM-sprint
11.05 Grenland Pre-o O-blinken
16.05 Porsgrunn Poengjakta
23.05 Skeidi Skeidi-mila
30.05 Skien GK vanlig/rekruttløp
06.06 Porsgrunn GK vanlig/rekruttløp
08.06 Drangedal O-troll leir
09.06 Vrådal O-troll leir
13.06 Skeidi GK vanlig/rekruttløp
16.06 Hauken
26.07 Vinje/Moss Fjelløp, Vinje
27.07 Vinje/Moss Fjelløp, Vinje
28.07 Vinje/Moss Fjelløp, Vinje

10.08 Mælum
17.08 Notodden KM ind. Te/Vf
18.08 Notodden KM stafett Te/Vf
22.08 Porsgrunn GK vanlig/rekruttløp
29.08 Hauken GK vanlig/rekruttløp
05.-08. Bø/Skien NM uka
07.09 Bø Publikumsløp
12.09 Skeidi GK vanlig
15.09 Porsgrunn U2-ern
19.09 Porsgrunn GK vanlig
26.09 Skien GK fellesstart
29.09 Skeidi
03.11 Porsgrunn Vealøsgampen
10.11 Skien Skiensmila
16.11 Skeidi Rørholtmarka rundt (KM

lang)
07.12 Skeidi Røsskleivaløpet

NÆRLØP I TELEMARK

15 Stafetten lørdag 25 mai 2002
15 Stafetten er en stafett på hele 15 etapper, hvor alle klubbens løpere løper på samme lag.   Man løper
først 4 parallelle etapper, og når de 3 løperne på 4 etappe (eller 10,11 og 12 etappe) er i mål løper 13
etappe ut.

Fordelingen er slik at det må være minst 4 dameløpere på hvert lag, hvorav 1 må være under 17 år eller
over 45 år.    Notodden o-lag satser sterkt på å stille lag her i år, og er derfor avhengig av stor interesse.
Blir vi mange som melder sin interesse, kan dessverre ikke flere enn 15 få løpe, men det er også
mulighet for direkte løyper.

Etappene er som følger:
1 A B C 3,3 – 3,4 km D13- / H13-16 / H50
2 A B C 6,2 - 6,3 km D15- / H15 -
3 A B C 2,3 - 2,4 km D13 -16 / H55- / D35-
4 A B C 4,2 - 4,3 km D13- / H13-20 / H35-

3 x 4 løpere = 12 etapper
13 4,3 km D13- / H13-20 / H35-
14 3,4 km D13- / H13-16 / H50-
15 6,3 km D15- / H15 -

Interessert ?   Si gjerne i fra til Petter Løe tlf. 35019872  eller når du treffer meg så tidlig som mulig.
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Tinfosløpet 2002
Søndag 26. mai kl. 13.00

Søndag 26. mai arrangeres Tinfosløpet for femte år på rad.

Nytt av året.
Deltakerantallet har vært synkende de siste par årene, og det akter vi som arrangører å gjøre noe med.
Derfor utfordrer vi i år idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere som mulig.
Alle idrettslag-/grupper som melder på flere enn 12 deltakere i enten kort eller lang løype, er med i
trekningen om to pengepremier på henholdsvis kr 10.000,- og kr 5.000,-. Pengepremiene vil gå inn
som direkte sponsorstøtte til de idrettslagene som blir trukket ut.  I tillegg deltar selvsagt løperne på lik
linje med de øvrige deltakerne i kampen om klasseseire, pokaler osv. Kravet er at deltakere i denne
gruppen må være forhåndspåmeldt,  fristen er innen torsdag 16.05. Startkontingenten må være betalt
for at laget skal delta i konkurransen om sponsorpremiene.

Det er avklart at i denne konkurransen må NOL stille lag.

Bakgrunn
Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonster  til aktive løpere, og for alle aldersgrupper.
Arrangementet er et samarbeid mellom Telen og Tinfos, og hvor NOL står som teknisk arrangør. Telen
har hovedansvaret for PR og informasjon. Tinfos dekker arrangementkostnadene 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.

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 Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss.
På samme måte som i tidligere legges det opp til to barneløyper.  450 m for barn opp til 7 år, og 850 m
for barn fra 8 år.

Aktivitetsprogram
Vi satser også på det som slo relativt best an i fjor, nemlig naturstien i ”Linna-løpet”. Her er det
mulighet til å øke vinnersjansen ved å ta mange runder.
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. 16/5. Påmelding og betaling sendes No-
todden Orienteringslag (NOL) v/Svein Amundsen, Heimdalsvn 17,  3218 Sandefjord. Bakgirokonto
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
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EKT - Løperbrikker
EKT er en forkortelse for Elektronisk Kvitterings- og Tidtakingssystem. Systemet sørger
for tidtaking og kontroll av at alle postene tas i rett rekkefølge - elektronisk. Du løper med
en EKT-løperbrikke som lagrer passeringstider og postkoder på hver post du passerer.

Systemet er nå i bruk på alle terminfestede løp. På slike løp trenger du derfor en EKT-
løperbrikke. Denne får du kjøpt gjennom klubben for kr. 291,- (versjon 2). Brikka varer i
mange år. Det finnes også en mer avansert løperbrikke med display (versjon 3) som koster
kr. 546,- På de første løpene kan du gjerne leie brikke av klubben for kr. 20,- per løp.

Utleie av brikker i forbindelse med løp: Hugo Christensen, 35014541
Bestilling av egen løperbrikke: Harald Kvisli, 35014399, 93404305

EKT PÅ TRENINGSLØP
Det vil også i år bli benyttet EKT i A-løypene (for erfarne) på treningsløpa. 15 postenheter i snor følger hvert
utstyrssett og henges ut sammen med stifteklemmer. I disse løypene kan du derfor velge om du vil benytte de
gamle stifteklemmene, eller om du vil bli bedre kjent med EKT.

SLIK BRUKER DU EKT-LØPERBRIKKE:
1) Før start fester du en stemplingslapp i løperbrikka. Dette er et manuelt backupsystem som kun

benyttes dersom brikka skulle svikte. Hver postenhet har  en pigg som lager merker i stemplings
lappen.

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
postenheten 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 postkoder i brikka til datasystemet.

EKT arrangementsutstyr i NOL:
· 4 startenheter på bukk som benyttes på start for å slette

dataene i løperbrikka og sette igang klokka i brikka.
· 36 postenheter på bukk som benyttes til kvittering på

postene. Hver EKT-postenhet har en  innebygget
postkode. Våre postenheter har kodene 120-149 og 160-
165. Til store løp kan vi låne poster fra kretsen som har
60 postenheter.

· 2 målenheter som benyttes for å overføre post-
kvitteringene fra løperbrikkene til datamaskin.

· 2 Mini Time Recorder (MTR) med termisk skriver.
Denne benyttes på trening  og mindre løp og skriver alle
postpasseringer med strekktider som ligger i løper

 35
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Bø, Kongsberg og Notodden O-lag inviterer til sprint-cup  våren 2002.
Løpene går etter samme lest som i fjor, men vi har utvidet samarbeidet noe i år.

Her er et foreløpig oppsett og vi tar forbehold om endringer.

DATO STED KART SAMLINGSPLASS

Torsdag, 18.4. Notodden Vassend (snøfritt?) Elgsjø
Torsdag, 2.5. Bø Folkestadåsen (utenfor NM-sperringer) Sommarland
Torsdag, 16.5. Kongsberg Rudsmoen Labro

KLASSER og LØYPER
Det er ei løype. Klubbene har diskutert følgende klasser: D/H 13-14, D/H 15-16 og D/H
over 17. Klassene er ikke endelig bestemt.

PÅMELDING/START
Det vil bli brukt EKT.
Brikkenummer og navn er nødvendig. Påmelding til arrangørklubb:
Notodden: hugochr@powertech.no
Bø: Arne.Lande@hit.no
Kongsberg: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no

Første start kl 18.00.

PREMIERING
Sammenlagtvinner. Alle tre løp teller og tiden fra de tre løpene blir lagt sammen.

STARTKONTINGENT
kr 20.

VELKOMMEN!

 34

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 orienterings-
kart, samt hvor vi har turkart etc.
Er du interessert i o-kart for egentrening, turer etc, kan du ta kontakt med materialforvalter
eller kartleder.
Her er en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, med henvisning til kartoversikt:

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 / HEDDAL

UNGDOMSSKOLE / RYGI SKOLE / NORDBYGDA SKOLE / TINNESMOEN
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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O-festivalen 21-23 juni

Norsk O-Festival er norges største o-arrangement og arrangeres i år
av Fet OL og Østmarka OK. Fredag ettermiddag er det kortdistanse
individuelt, lørdag stafett og søndag normaldistanse individuelt.

I år satser NOL på å ha med mange deltagere både individuelt og
stafettlag. Det er løypetilbud for absolutt alle og mange mulighe-
ter for rekruttene. Vi håper derfor at flest mulig setter av denne
helga, både unge og gamle, nye og erfarne slik at dette også blir
en sosial tur. De ivrigste blir sikkert med på alle løpene, men du
kan selvfølgelig også ta en korthelg og delta på ett eller to løp.

Notodden o-lag vil ha base på Garderåsen skole som vi har fått leie denne helga. Skolen
ligger i Fetsund og vi får der disponere klasserom, gymsal og SFO-kjøkken. Uteområdet er
fint med fotballbane og lekeområde og det er gode muligheter for å sette opp campingvog-
ner. Det er sykkelavstand til o-campen (2km) og korte kjøreavstander til løpene.

Påmelding til Dag Sørlie, 35097210 i god tid før arrangørens frist som er 20. mai.

Sørlandsgaloppen 7-12 juli

Sørlandsgaloppen går i år på Vegårshei/Arendal. Det er i år bare 5
løp. Tre av disse går på Vegårshei, de to andre ved Arendal.

NOL satser på Sørlandsgaloppen og i år har vi lagt opp til
privat camping ved Kvislis hytte Lystad på Vegårshei. Her er
det muligheter for å campe med telt og campingvogner. Vi
håper flest mulig blir med slik at dette blir like trivelig som
tidligere års galopper.

Påmelding til Dag Sørlie, 35097210 i god tid før arrangørens frist
som er 17. juni.

 33

Dugnader våren 2002

Vi er alle glade i klubbhytta vår, den står der så
fin og er til glede og nytte for mange. Men det
er en del ting som må gjøres og da er vi i hytte-
styret avhengig av hjelp av medlemmene.  Slike
dugnader pleier å være trivelige samtidig med
at vi får gjort nyttig arbeid. Det nærmer seg kon-
firmasjoner, derfor vil vi avvikle vaskedugnad
LØRDAG 6. APRIL.  Vi håper at en del av dere
kan sette av denne dagen. Vi kommer tilbake til
klokkeslett og lignende.

Hytta vår er som sagt fin, men den kan bli bedre. Vi har satt oss som mål å få mer jord på taket
i løpet av mai. Vi har satt av LØRDAG 4. MAI,  men det er avhengig av at vi får tak i jord og
kran.  Vi kommer tilbake med mer informasjon seinere.

HÅPER DET ER MANGE SOM KAN SETTE AV EN AV DISSE DAGENE SLIK AT VI
FÅR GJORT TO VIKTIGE JOBBER.

Hyttestyret.

Bedre pressedekning i 2002!
Styret ønsker at vi skal bli bedre til å markedsføre våre aktiviteter i lokalavisa denne seson-
gen. Spesielt de sportslige resultatene har vi ikke vært flinke nok til å få fram i Telen.
Årsaken til dette kan ha vært mange.
Undertegnede som i år er utpekt som ”pressekontakt”, har fått i oppgave å motivere alle ledd
i organisasjonen til en aktiv dialog med pressen.
Jeg føler at vi nå i starten har etablert en positiv dialog med Trond Kaasa i Telen-sporten.
Trond vil være en viktig kontaktperson i Telen.
Det er ikke meningen at alt stoff til Telen skal kanaliseres gjennom undertegnede. Det er
viktig at alle ledd i organisasjonen selv etablerer kontakt med Telen for markedsføring av
sine aktiviteter.
Min rolle i denne saken er å motivere til økt kontakt med pressen.

Harald W.
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 TUVEN
Tuven Senteret
Tlf. 35 02 06 30

TOYOTA

Notodden:
Tuven
Postboks 504, Heddal
3676 Notodden
Telefon: 350 27350
Telefax: 350 27360

HYDRO/TEXACO RALLARPARKEN
Heddalsvn. 13
3670 NOTODDEN
Tlf. 350 14560

Syklisten, Gary B. Turner
Heddalsvn. 24. Telefon: 350 12170
3674 Notodden Fax: 350 12170

 32

Velkommen til Reshjem helga 17. og 18. august!

Notodden Orienteringslag skal denne helga arrangere kretsmesterskap på normaldistanse og
i stafett.
For dere som ikke er lokalkjente på Notodden, dekker Reshjemkartet området rundt Grøn-
kjær skianlegg, nord for fylkesvegen mellom Notodden og Bø. Kartet er utgitt i 2000 og
dekker tilnærmet samme areal som tidligere kart i dette området.
Reshjem er et skogområde med til dels åpen furuskog på skrinn mark, og med mellomlig-
gende myrer. Det er også noen mer kuperte områder med tettere vegetasjon.
Hugo Christensen er løypelegger for dette arrangementet, og har gått inn i denne rollen med
liv og ”sjel”. Planlegging av løypene er ferdige på kartet og Hugo venter nå bare på at snøen
skal forsvinne slik at markarbeidet kan starte opp. Jeg kan garantere gode løyper i et innby-
dende  o-terreng.
Begge dager vil det være et topp tilbud til alle rekrutter. Vi vil i dette arrangementet legge
stor vekt på å skape gode nybegynnerløyper slik at rekruttene våre kan få en positiv opple-
velse.  Skianlegget i området gir mange sikre ledelinjer for urutinerte o-løpere.
Vi håper at hele O-Telemark vil prioritere dette arrangementet slik at KM kan få den sports-
lige og sosiale rammen dette viktige arrangementet bør ha her i Telemark.

Harald W.

”LYNKURS” onsdag 24. april
Dette er et tilbud til DEG som føler at du kan trenge noe mere kunnskap om bruk av kart
og kompass for å ha full glede av å delta på treningsløpene.
Tilbudet er åpent for alle fra 12 til 100 år som ikke faller inn under O-karusellens
rekrutteringsopplegg.
Opplæringen er lagt til treningsløpet denne onsdagen og starter kl. 17.30.
Det kreves ingen forhåndskunnskap for å delta.
Videre oppfølging vil bli vurdert på bakgrunn av frammøte og behov.

VELKOMMEN TIL EN O-INNFØRING VED KLUBBHYTTA 24.04.02 KL. 17.30!
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Turorientering

Vi er ti dager uti mars når dette skrives. Det er uvanlig lite snø i terrenget rundt byen, men vi
har erfart tidligere at mars kan bli en snørik måned.
Ingen klarer å spå tidspunktet for bar mark, men det ville være rart om snøen ligger helt til
mai. Vi tar sikte på sesongåpning en av de to første helgene i denne måneden. Endelig avgjø-
relse blir tatt senere, og da blir åpningsdagene annonsert i Telen.

Vi ønsker velkommen til en ny tur-o-sesong både til deg som er veteran og til deg som
kanskje ønsker å prøve trimtilbudet vår første gang. I år skal vi benytte følgende kart:
DAMTJØNN (del av «gamle» Tinnemyra) 1:10000
TOVESTUL 1:10000
DÅRSTUL 1:5000

Postene på Damtjønn (30) henger ute fra sesongåpning til 20. september.  Postene på Tovestul
(15) og Dårstul (15) henger ute fra ca. 10. juni til 20. 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. Grunnen til at vi venter litt med å legge ut postene på de to
andre kartene, er hensynet til viltlivet i området.

Salg av tur-o-konvolutter skjer på klubbhytta i åpningshelga. Disse to dagene blir det åpen
kafeteria på hytta vår, og det vil også være mulig å få gode tips og veiledning for ferske
turorienterere.

For øvrig blir det salg av konvolutter på G-Sport Kvantum og Sport 1 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 innholdsrik turorienteringssesong i regi av Notodden o-lag.

Hilsen

Elinor, Randi og Trond
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VI KAN GI GODE RÅD INNEN HELE BYGNINGSFAGET.

ARKITEKTOPPDRAG:

O. H. HOLTASGATE  29, 3678 NOTODDEN TLF. 35029500 FAX 35029501

BYGNINGSTEKNISKE KONSTRUKSJONER:

STORGATA  30, 3674 NOTODDEN TLF. 35013333 FAX 35013270

ELEKTROTEKNISK RÅDGIVNING:

O. H. HOLTASGATE 29, 3678 NOTODDEN TLF. 35027450 FAX 35027455

VARME- VENTILASJON OG SANITÆR:

DET FINNES INGEN GRENSER FOR HVA VI KAN UTRETTE SAMMEN.
MEN VI ER OGSÅ GODE HVER FOR OSS.

 30

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

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 ungdomskontakten.
Ungdomskontakten eksisterer, kanskje ikke så veldig synlig, men det kan jo DU gjøre noe med. Poen-
get 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 kjedelig 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 ungdomskontakten,
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
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Danmarksturen
- en reprise av fjorårets Sørlandsgalopp ? Er jentene alltid best ?

Mars er vår-måned. Mars er sesongstart for ivrige orienteringsløpere. Mars er DANMARKS-
TUR.
23 våryre veldig aktive NOL-løpere, 15 nesten like aktive, en Kongsberg-løper, en fra
Lillomarka og ei ”trønderjente” satte kursen sørover.  Sammen med rundt 700 andre norske
– og enda flere utenlandske var kursen satt mot Nord-Jylland.

Nedturen gikk bra. Det var ikke så mange som orket å vente på Arves koldtbord, og Dag
sjokkerte Eirin med godtehandling i Tax-free-butikken. Ellers sov mange og noen gikk på
kino.
Fredag ankom vi Hirtshals med unormalt fint vær, vi kunne kjenne at sola varmet. Kursen ble
raskt satt mot Tversted Plantage og trening. Etter de obligatoriske bananer og rundstykker
bar det ut i skogen med de fleste. Da alle hadde funnet det de ville eller klarte av poster, reiste
vi alle tilbake til Hirtshals og Europas største akvarium, Nordsømuseet.
Etter proviantering ventet Skallerup Klit Feriesenter oss. Store fine hytter og ”Tropisk vand-
land” lå og ventet på oss. Det var godt å være norsk i Danmark.

Lørdag kunne vi ta det litt med ro. Første start var litt utpå dagen og det var ikke så lang reise
gjennom Hjørring til ”Tolne Skov”. Her likte mange av klubbens løpere seg veldig godt. Det
blei førsteplasser til tre av jentene: Både Sølvi, Randi og Britt vant sine klasser. De andre
unge gjorde det også bra. Både Eirin, Iris, Ida, Anna, Ingeborg, Sondre, Jostein og Øystein
fant greit fram i de danske skogene. Blant en stor gjenge unge voksne menn var Petter best av
NOL-løperne, selv om Hugo’s navn sto øverst. (Det var nok mest en tidligere verdensmester
fra Drammen sin fortjeneste). Været lørdag var noe surere enn fredagen, så da ble det ekstra
godt å komme tilbake til hytter og badeland.

Søndag startet Ingeborg klokken 09.02  og Anna 12.04. Altså tidlig opp og mye venting –
ingen sol og litt surt.
Løpet gikk nå litt sør for Hirtshals, i Tornby Klitplantage. Her har vi trent de siste årene (på
fredagene), men det skulle ingen tro. Den eneste som klarte å følge opp resultatene fra dagen
før var Sølvi, som vant igjen. Forresten klatret Sondre godt oppover resultatlistene og Iris,
Ida, Eirin og Anna sprang omtrent like godt som dagen før.

Vi andre brukte lang tid – og ”mange” måtte gi seg av forskjellige grunner. Blant de unge
spreke mennene var Petter igjen best, klubben har fått en god forsterkning der, (og Arve en
god kompanjong) både som aktiv og ikke minst som inspirator og trener for de unge.

 29

Telegt. 17
3674 Notodden
Tlf.: 350 11309

Skiltplater Bildekor Fasadedekor Skilt
Silketrykk Tekstiltrykk Arenareklame Reklametrykk

Heddalsveien 39, 3674 Notodden

Telefon: 32 01 18 15

Tuven Sport Tlf. 35 01 17 40
Sentrum Sport Tlf. 35 01 00 89
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Resultater:
Begynner 2: Eirin 13 og 18 (av 23)
D 12B: Ida 14 og 15 (av 26)

Iris 15 og 13 (av 26)
H 10 B Sondre 10 og 5 (av 16)
D 13-14 A Sølvi 1 og 1 (av 39)

Anna 20 og 21 (av 39)
H 15-16 B Jostein 15 og – (av 21)
D 17-18 A Ingeborg 5 og – (av 15)
H 17-18 A Øystein 10 og 14 (av 25)
H 17 B Ole Asbjørn 12 og – (av 16)
D 21 A Randi 1 og 6 (av 14)
D 21 AK Britt 1 og 13 (av 39)

Heidi 5 og – ( av 39)
Ann-Helen 18 og 12 (av 39)

H 21 AM Petter 14 og 11 (av 42)
Harald K 15 og – (av 42)
Arve 16 og 20 (av 42)
Anders 20 og – (av 42)
Jørn 23 og – (av 42)
Åge Geir 29 og 26 (av 42)
Jon 30 og 24 (av 42)

H 35 B Odd Einar Bø 42 og – (av 44)
H 45 A Dag 39 og 51 (av 60)
H 50 A Harald W 56 og 58 (av 65)

I Danmark: Dag Sørlie

Fra venstre bak: Anna Skogen, Ingeborg Skogen, Sondre Kvisli og Sølvi Fossøy.
Midten fra venstre: Vebjørn Kvisli og Eirin Fossøy.
Foran fra venstre: Iris Fossøy og Ida Bø.
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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 en langpannekake og ca. 50 boller til sammen. I tillegg tar dere med 2
kaffekanner og 4 - 5 l vann hver.

Resten som trengs til selvbetjeningssalget ,blir tatt med av den som er arrangør av treningsløpet.
Dersom du ikke kan bake den gangen du er satt opp, er det fint om du bytter med noen andre på
lista.

Spørsmål???? Ring Ingebjørg    35012941 / 99266625   eller
                                Ingvild        35013118

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. 901 56 513.
Jeg nås også på e-mail: svam@netcom.no

Kontoen pengene skal settes inn på er: 2699 25 27497

Det 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
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O-leir Høgås.

Første helga etter vinterferien var 25 unger fra 9-12 år og 7 voksne
på o-leir på Høgås skole. Vi starta opp fredag kveld med leik i
gymsalen og fortsatte med kveldsmat som barna lagde selv. Kan
du se for deg 25 unger som lager pizza? Det gikk faktisk bra og
pizzaene smakte deilig både den kvelden og dagen etter. Hen-
sikten med leiren var først og fremst det sosiale, men også lære
litt mer o-teknikk. Lørdag formiddag hadde vi o-teknisk trening
inne i gymsalen. Ungene blei delt i grupper og jobbet på ulike

stasjoner. På ettermiddagen dro vi ut. Etter litt øving blei det arrangert tomanns-stafett og
alle klarte å gjennomføre stafetten helt aleine. Disse kan nok bli framtidige o-løpere! Mellom
de organiserte øktene var det stor aktivitet i gymsalen og med litt lite søvn om natta var det
mange slitne barn som kom hjem lørdag kveld. Etter en så vellykket helg håper vi at mange
også ønsker å bli med på kretsens o-troll leir 8-9 juni. Til høsten blir det leir på Notodden
igjen, 20-21 september arranger NOL leir for denne aldersgruppa og samtidig arrangerer vi
kurs for foreldrene.

Deltagere fra trinn-2 leiren på Høgås skole
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Utstyr
Det blir delt ut to sett (esker) til treningsløp. Disse
inneholder postflagg, stiftetenger. EKT-poster og en
liten digital klokke. Denne klokken er ment å erstatte
de to gamle klokkene som en prøveordning. Men hvis
det er noen som vil bruke de gamle klokkene så si
ifra.
Esken med innhold skal leveres de som skal ha løp 14
dager senere. Vær nøye med at esken er komplett.
Manko meldes mat. forvalter som vil komme med nytt.

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 an-
nonsen 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. Resultatene
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 tlf. 35097210
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 treningsløpet.
Det smitter på løperne!

Innhold treningsløpeske
20 Postflagg m/kode
25 Postflagg u/kode
  6 Småtrollposter
10 Kodeplater
30 Stifteklemmer
15 EKT stemplingsenheter
  1 EKT startenhet
  1 EKT målenhet
  1 Digitalklokke

Førstehjelpsskrinet roterer hver uke. EKT-kofferten blir brakt ut til hvert løp av Åge-Geir eller Egil. De av dere
som ikke selv henter kart på hytta gir beskjed til materialforvalter som vil levere ut disse. Småtrollkart leverer
Anders Fossøy ut. Trenger du annet utstyr, ring materialforvalter Egil Halvorsen på tlf. 95944199.
Før ferien og etter siste løp om høsten skal alt utstyr leveres inn til mat. forvalter.
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Rekruttarbeid i NOL

Etter to års satsing på rekruttene begynner vi nå å se resultater. I fjor var det en stabil gjeng
som møtte opp på o-karusellen og når 25 unger møter opp på o-leir i mars er det tydelig at
mange er interessert i sporten vår. Flere av de som har vært med i to år har nå lyst til å være
med på løp ute og det er moro. Målet i år er å lage et godt miljø på trinn 2. Vi ønsker derfor
å satse en del på samlinger. Denne aldersgruppa får også mulighet til å utvikle seg o-teknisk
gjennom øving til ferdighetsmerke i bronse og sølv. Trinn 1 går som vanlig med karusell løp
hvor de må ha med seg en voksen.

NOL Karusell Trinn 3

Dette er trinnet for de eldste barn/ungdommene alderstrinnet 13-16 år. Både nybegynnere og
aktive kan være med. Vi møtes normalt på trening hver onsdag på vinterstid, og på trenings-
løp om sommeren også på onsdager. Noen ganger løper vi en vanlig treningsløp løype, eller
vi finner på andre former som trening. Vi tar mer enn gjerne i mot nybegynnere også i dette
alderstrinnet.

I tillegg til vanlig trening har vi ambisjoner om å få til noen ungdomssamlinger i løpet av året.
Dette kan være til o-løp andre steder med overnatting, dagstur til en fjelltopp eller annet.

For de mest aktive er det hovedlandsleiren i august som er det store målet. Dette er et uoffi-
sielt norsk mesterskap for ungdommer fra 14 til 16 år.
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Treningsløpsinformasjon

Her følger informasjon om treningsløpene; lengder og vanskegrad, hvordan treningsløpet skal arrangeres 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 Christensen 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 35013334 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) vanskegrad.
Når det gjelder O-karusellen for barn under 12 år viser vi til egen side i dette bladet.

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.
Postdetaljene 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 inneholde flest
mulig o-momenter. 

6 km
for
erfarne

5,0 - 6,0 km 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 arrangøren
tegne opp ferdige løyper. Det er viktig med variasjon, gjerne med lette og raske partier.
Husk at løypa brukes som trening! 
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TRENINGSLØP  SESONGEN  2001

For å være med i kampen om NOL kruset må du ha vært med i 14 av 18 løp og for løpere til og med 16 år gjelder 10 av 18 løp.Alle løp på onsdager +4 løp (Sprint cup) på torsdager. O-karusell er spesielt opplegg fra 7 - 12 år.

Måned Dato Kart, Sted Merknader Merket fra Arrangører Bakere
APRIL 10. Sætreåsen, Lærerhøgskolen Enklere løypetilbud E 134 ved Tinnemyra Ingebjørg/Arnulf/Grete Christensen/Hamre

17. Heddal u.sk., Kasinbakkene Enklere løypetilbud E 134 v/Landsv. Bil - Tuven Anders/ Sølvi Fossøy G. Vaagen/Vibeke Bunes

.(Torsdag) 18. Vassend, Elgsjø Sprint cup løp 1 NOL E 134 v/Elgsjø Jørn Myrland

24. Damtjønn, Klubbhytta O-karusell E 134 ved Tinnemyra Hugo/Eva I. Bakko/Petter Løe

MAI      (Torsdag) 2. Folkestadåsen, Sommarland Sprint cup løp 2 Bø-O-lag Felles reise fra klubbhytta Bø 

8. Tinnemyra/V.Nybuåsen, Klubbh. O-karusell E 134 ved Tinnemyra Jon Kvisli/Jostein G. Paulsen/A. Ljosland

15. Eikeskard, Høgås skole O-karusell+enklere løypetilbud E 134 Høgåskrysset H. Wold/M. Gulliksen G.S. og J. Myrland/B. Fossøy

.(Torsdag) 16. Rudsmoen, Labro Sprint cup løp 3 KOL- Kort klubbm. Felles reise fra klubbhytta KOL Klubbm. kort 

22. Flåmyr, Lisleherad skole O-karusell Brua ved Svælgfossdammen Petter L./Ingeborg G. Bergskås/Eliassen

29. Tovestul, Tovestul O-karusell E 134 mot Kongsberg Åge-G/Morten B.og A.Fossøy/E.Sandnes

JUNI 5. Tinnemyra, Nordende Tinnemyra O-karusell+NOL-stafett E 134 ved Tinnemyra Harald K/Ole Christian I.L.S.Thorbjørnsen/E.Thygesen

12. Nordagutu, Nordagutu skole Enklere løypetilbud Ved Nordagutu stasjon Britt/Stine og Ingrid E.Steinmoen/J.Heggenes

.(Torsdag) 13. Mjaugetjønn vanndag+klubbm. lang Krysset ved Bolkesjøhotellene KOL

19. Askemyra, Askemyra (Breisetv.) RV 360 forbi Hjuksebø Olav Kvisli B. Kvisli/A. Berge

AUGUST 7. Litjønnåsen, Dipilen Enklere løypetilbud Fylkesv. mot Bolkesjø/Lisleherad Odd I. Paulsen Aas/Kvernstuen

14. Aalamoen E 134 mot Seljord Dag og Øystein Sørlie Wold/Eriksen

21. Reshjem, Grønkjær O-karusell Fylkesv. mot Bø o/Reshjem Hugo/Odd E.Bøe Sørlie/T.Aasland

28. Nybuåsen, Høgås skole O-karusell E 134 Høgåskrysset Arve/Gro/Torill Hafskolt/M. Stenstad

SEPTEMBER 4. Dårstul, Dårstul O-karusell Fylkesv. mot Bolkesjø/Lisleherad Svein, Anna og Ingvild W.Dørmænem/G.Lurås

11. Damtjønn, Damtjønn Lisleherad O-karusell + klubbm.normal Fylkesv. mot Bolkesjø/Lisleherad Egil/Thomas A.Rulnes/Haagensen

18. Reshjem, Grønkjær O-karusell m/merketaging Fylkesv. mot Bø o/Reshjem Bjørgo/Eliassen/E.Halvorsen

25. Tveiten skole, Tveiten skole Enklere løypetilbud RV 360 mot Hjuksebø, v. Tveiten Torgeir og Aasne Aas A. Havrås/H. Schatvet

.(Lørdag) 28. Tinnesmoen skole, Tinfos Klubbmesterskap park Anders og Britt

OKTOBER 19. Atrå Lørdagsløp fam.Sørlie

NOVEMBER 2. Klubbhytta Årsfestløpet E 134 ved Tinnemyra Sportslig komitè

DESEMBER 26. Sætreåsen, Klubbhytta Ribbeløpet E 134 ved Tinnemyra Harald Wold
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