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O-KRYSSET

VANNRETT:  1. Udåd  4. Stoff  6. Elv  8. Land (omv.)  9. Stappe  10. Underlag  12. Oppstykket  14. Einar Bøe
15. Eiend.pron.  16. Pron.  19. Lidelse  20. Ordne  22. Via  24. Hodeplagg  25. Uggen  26. Verdensdel  27.
Guttenavn  29. Grei  30. Forby  32. Hatt  33. Fundere  34. Brannvarsel  36. Tre  37. Spørreord  41. Drikker  42.
Politiavsn.  43. Flatemål  44. Kontroll  48. Harpiks  50. Jentenavn  51. Måltid  52. Leker  54. Rådgiver  57. Konj.
58. Peip  60. Elv  61. Karer  62. Bytte ut
LODDRETT :  1. Pron.  2. Anl. arbeidere  3. Møbel  4. Dorsk  5. Utebli  6. Lidelse  7. Pålegg  11. Vokaler  13.
Uten betydning  16. Frodig sted  17. Pigge av  18. Land  21. Fugl (omv.)  23. Kunstverk  28. Elv  31. Ikke  35.
Greie  38. Tverre  39. Mangan  40. Jentenavn  45. Pålegg  46. Farget  47. Grunnen  49. Ri  53. Småfjør  55. Eng.
tall (omv.)  56. Overfall  57. Via  59. Artikkel

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Harald Bjerkesgt. 26, 3681 Notodden  innen 3. Mars 2003.

AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Heimdalsvn.17, 3218 Sandefjord
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Årsmelding 2001 s. 5 - 15

Telefonnummer
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no

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

Neste utgave av Sjekk KODEN
Er spesialnummeret ”TIL DEG FRA
NOL” og kommer ut i mars. Bidrag til
dette nummer må derfor leveres innen
3. mars til Sjekk KODEN v/Åge-Geir
Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678 No-
todden 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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LAVO

I forbindelse med søknad til Notodden idrettsråd ble vi tildelt kr 10 000,-. I søknaden fortalte
vi at for evnt. tildelte penger ønsket vi å kjøpe en Lavo, spesielt benyttet til den yngre garde
i o-laget. Vi fikk tildelt penger, og Lavo er innkjøpt.

Hva skal et o-lag benytte en Lavo til kan man spørre om ?
Noen raske forslag er som følger:
- Under sommerløp, kan de unge (eller gamle) ligge i lavo i stedet for å sove med foreldre.
- Samlinger om vinteren.
- Kan lånes ut til medlemmer av o-laget (ta kontakt med Petter Løe).
- Under  løp kan det være en del lav barneparkering.
- Osv osv osv osv.

Det er viktig med vedlikehold av en Lavo, at den blir regelmessig vedlikeholdt, tørket etter bruk,
rengjøring av ovn.  etc. Vi burde derfor hatt et spesialansvar for dette. Jeg påtar meg denne jobben
inntil andre melder seg, eller rutinene gjøres om.

PS.  Arve og jeg har snakket om et test tur på Lifjell i løpet av vinteren. Noen som har lyst til å være
med ??

Petter Løe

Her har vi o-lagets
nyinkjøpte LAVO.
En 8 manns lavo fra
Frisport.

Vi har kjøpt med ovn,
slik at den også kan
bli god og varm på
vinterstid.
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Det er nå naturlig å se tilbake på O-lagets virksomhet fra 1945 til 1985. Olav Mårdalens «gave»
til NOL i form av lagets historie fra 1945 til 1985, var ferdig trykt til jul. Noe forsinkelse med-
førte at kun noen klarte å sikre seg denne boka som julegave.
Jeg håper at mange, også nye medlemmer, benytter den muligheten som ligger i denne boka til å
gjøre seg godt kjent med lagets lange historie.
Hovedinnholdet i dette første nummer av «Sjekk Koden» på det nye året, er årsberetningen for
2002.  Husk årsmøtet onsdag 29.januar på klubbhytta.
Sesongen 2002 viser at rekrutteringskomiteens arbeid med O-karusellen nå virkelig gir gode
resultater. Årsavslutningen i Ungdomsskolens Aula var en god dokumentasjon på at dette arbei-
det nå gir frukter. Aulaen var «full» av unge o-løpere. Det blir nå en stor utfordring for hele laget
å videreutvikle tilbudet til barn og unge i årene som kommer. Det er viktig å finne gode aktivitets-
tilbud som gir utfordringer for den enkelte innenfor et inkluderende og positivt sosialt fellesskap.
Vi trenger hjelp fra medlemmene, og da spesielt fra foreldre, dersom vi skal kunne skape det
positive idrettsmiljøet i laget som kan bidra til å gi alle barn og unge o-løpere et tilpasset tilbud.
Før påske vil vi sende ut et spørreskjema til alle medlemmer og foreldre til barn som deltar i O-
karusellen, hvor vi ber om en tilbakemelding om hva hver enkelt kan tenke seg å bidra med. Dette
er nødvendig for at vi skal kunne videreføre det arbeidet som i dag drives i regi av NOL. Det vil
bli definert konkrete arbeidsoppgaver. Hver enkelt kan krysse av for tiltak på bakgrunn av erfa-
ring, disponibel tid og interesse.  Aktiviteten i laget har utviklet seg slik at vi nå må bli flinkere til
å fordele arbeidsoppgaver. Derved vil vi unngå å «slite ut» nøkkel-personer som laget er helt
avhengig av for å kunne opprettholde en god kvalitet på et stadig mer omfattende arbeid i laget.
Det vi fortsatt kan love dere er at ingen medlemmer i NOL blir «utkommandert» til bingo og
loddsalg, men vi har en rekke andre oppgaver som vi må løse i fellesskap.  I det hele må vi for
øvrig ikke miste fokus på at det skal være plass for alle i NOL!
Det vil til årsmøtet i slutten av januar bli framlagt et forslag fra styret til utbygging av klubbhytta.
Et tilbygg til lageret er tenkt å skulle inneholde et styrketreningsrom, badstue og noe utvidelse av
lagerkapasiteten. Det har tidligere vært pekt på både behov for en utvidelse av peisestua og
inngangspartiet med kjølerom og bøttekott. Det er viktig at vi kommer fram til en felles priorite-
ring når det gjelder den videre utvikling av hytta. Det er av stor betydning at vi har klarhet i
planlagt utvidelse av hytta når vi til våren starter arbeidet med ferdigstillelse av uteområdet. Møt
opp på årsmøtet å delta i denne prosessen.
Det blir en spennende og innholdsrik o-sesong vi nå har liggende foran oss. Sesong-planleggin-
gen er allerede i full gang.
Vi har fått en vinter med mye snø. Finn fram skia og benytt de fine skiløypene som finnes rundt
i kommunen.
Plan for fellestrening i vinter finner du annet sted i dette nummeret. Møt opp og hold deg i form!
På vegne av hele styret vil jeg takke alle for innsatsen i 2002, og jeg ønsker dere alle et riktig godt
nytt år.

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 3-02

Beklager, de 3-4 riktige løsningene jeg fikk av forrige kryssord, har forsvunnet i
flyttesjauen min i høst.

Trond

ÅRSAVSLUTNING FOR TURORIENTERINGEN
Peisestua på klubbhytta dannet ramme rundt årets avslutning for turorienteringen. Under
trygg ledelse av Trond og Elinor, ble kvelden en verdig avslutning av nok en vellykket se-
song.
Det er imponerende å registrere at de gamle fortsatt er eldst innen turorienteringen i NOL.
Frida og Ågot holder fortsatt koken og har igjen sikret seg et nytt gullmerke. Disse fortsatt
spreke damene, har tatt gullmerke hvert år i alle de 33 årene siden starten.
På bakgrunn av den store rekrutteringen som nå preger laget, vil dette sikkert bli flere unge
turorienterere å finne ute i skogen i årene framover.
Allsang, konkurranser, medaljeutdeling, loddsalg og Kjells nystekte vafler, er alle sikre vin-
nere.
En vellykket kveld med bare hyggelige mennesker som allerede ser fram mot en ny sesong.
En av de som setter pris på tiltaket er undertegnede som på vegne av styret takket Trond og
Elinor for en vel utført jobb i 2002.

Harald W.

Innbydelse ski-orientering
NM i ski-o i Botne med åpne klasser for puplikum 1.-2. februar



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODENNOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 4

Årsavslutning i aulaen
Det krydde av rekrutter på sesongens årsavslutning i aulaen. Rekruttene mottok både krus og
ferdighetsmerker, samt solgte lodd og spiste kaker. Også gamle travere var til stede for å
motta det prestisjefylte NOL-kruset.

Ferdighetsmerket var nok det viktigste på avslutningen. For å motta dette må løperne gjen-
nom en test på høsten. De skal mestre en løype - samt gjennomgå en teoritest. I løpet av
sesongen er de også med på minst to terminfesta løp.

Merket
Merkene deles ut i enten bronse, sølv eller gull, og man må være fylt 10 år for å få dem. I år
var det 16 gutter og jenter i alderen 10 til 12 år som tok ferdighetsmerket i bronse og sølv.
-Ferdighetsmerket er en gulrot for løperne, forteller rekrutteringsansvarlig- Heidi Schatvet.
-Løperne øver gjennom hele sesongen på merket, og det gir tydelig inspirasjon å kunne vise
hva de har lært når høsten kommer, sier Schatvet, som også synes det er motiverende for
trenerne å se at så mange barn ønsker å være med på O-karusellen.

Karusell
Notodden O-lag har i de senere årene hatt O-karusell for barn i alderen sju til 12 år. Dette er
et opplegg spesielt tilpasset løpernes ferdigheter og alder - med mye veiledning og oppføl-
ging. Karusellen er delt inn i forskjellige trinn etter alder, og innenfor de forskjellige trinnene
blir det drevet ulike O-aktiviteter - ved siden av mye lek og moro. På denne måten blir det
gode løpere i tillegg til et godt miljø blant deltagerne.

Ingeborg Skogen

Danmarkstur 2003 13.-16. mars
Det er snart klart for årets sesongstart i Danmark. Laget har som
tradisjon og reise på Nordjysk.
Årets tur blir avreise på torsdag 13.mars med nattseiling fra Oslo.
Overnatting på Vigsø Bugt feriesenter. Vi har leid to seksmanns-
hytter.
Stedet har mange fritidsaktiviteter, samt et stort tropisk bade-
anlegg.
På dette stedet skal også Kongsberg O-lag overnatte.
Løpene går i spennende dansk terreng på Vester Torup

Hjemreise med Petter Wessel på søndag. Vi kommer til Notodden kl. 23.15.
Det blir lagd egen innbydelse som ligger på NOL s hjemmeside, eller fås av underteg-
nede.

Hilsen Arve Paulsen
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RIBBELØPET 2002
I god tradisjon markerte Ribbeløpet slutten på
en lang og aktiv O-sesong for oss i NOL.
En tidlig vinter med mye snø hadde skapt noe
vanskelige forhold for løp i terrenget på Sætre-
åsen. Takket være mange ivrige turgåere som
hadde tråkket opp nær alle stier i området, var
det mulig å legge opp løpstraseer som kunne
gi en tilnærmet positiv opplevelse.
Fortsatt i god NOL-tradisjon var det forhånd-
spåmeldt 0 løpere til årets løp.
Løypelegger hadde lagt opp til en trase på 4
km og en på 6 km. For ikke å psyke ned løperene før start, var løypelengdene oppgitt til 3,5
og 5,5 km.
Jurien som bestod av løpsleder og løypelegger, besluttet etter et kort møte å sende alle løper-
ene ut på kort løype. Bakgrunnen for dette vedtaket var mye snø, dårlig helse blant flere av de
frammøtte og ikke minst et begrenset antall løpere som var på plass ved utløp av påmeldings-
fristen.
Fortsatt i god NOL-tradisjon var deltakerantallet økt til 18 innen startskuddet gikk.
Dette ble et startfelt som var et Ribbeløp verdig.
Etter solid løping ble Helge Hagen årets seier-
herre. Taktisk løping til siste post gav en god
luke til Dag Steinar Ragvin som denne gangen
måtte se seg slått av en NOL-»veteran».
Flere enn Håkon måtte se seg slått av Randi som
denne gangen var raskeste dameløper.
Som yngste løper gjennomførte Sølvi et solid
løp og kunne derved konstatere at mamma Britt
ble slått med klar margin.
Etter løpet hadde Vibeke Bunes sørget for at
også julelunsjen kunne gjennomføres i tråd med
god tradisjon.
Ribbeløpet med etterfølgende julelunsj er et ver-
dig avsluttningsarrangement som vi må satse på
å videreføre.

Harald W. (Løpsleder og løypelegger)

Resultater:
1. Helge Hagen 32:57
2. Dag Steinar Ragvin 33:19
3. Thomas Aasland 34:23
4. Harald Kvisli 34:33
5. Randi Wold 34:50
6. Håkon Wold 36:10
7. Hugo Christensen 36:18
8. Åge-Geir Skatter 36:41
9. Nicole Ragvin 37:11
10. Arve Paulsen 37:52
11. Ingeborg Berg Skogen 38:10
12. Mone Eriksen 41:22
13. Kjersti Eriksen 42:16
14. Sølvi Fossøy 43:24
15. Britt Fossøy 48:02
16. Odd E. Bø 50:30
17. Svein Skogen 50:37
18. Torbjørn Barikmo 1:07:17

Julelunsj etter løpet
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ÅRSMELDING 2002

Styret har hatt følgende sammensetning denne sesongen:

Leder Harald Wold
Nestleder Ingvild Skogen
Sekretær Åge-Geir Skatter
Kasserer Svein Amundsen
Rekrutteringsansvarlig Heidi Schatvet
Sportslig leder Petter Løe
Styremedlem Vibeke Bunes
1.Varamedlem Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen
2. Varamedlem Odd-Ivar Paulsen
Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 75 saker i løpet av sesongen, der  sesongen begynte
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2003.

OVERSIKT ARRANGEMENTER:
Følgende arrangementer har vært avviklet i lagets regi :
- 17 arrangerte treningsløp inkl. klubbmesterskap normal.   790 starter.
- 11 O-karusell arrangementer.
   Trinn 1 242 starter
   Trinn 2 140 starter
- 1 løp i sprintcup med KOL og Bø.      25 starter.
   Klubbmesterskap kort var innlagt  i sprintcup arrangert av KOL.
- Kretsmesterskap normal og stafett for Telemark og Vestfold på Reshjem.
   17.08.02 individuelt 251 starter.
   18.08.02 stafett 185 starter.
- Tinfosløpet 169 starter.
- 7 nattløp 210 starter
- Klubbløp i Atrå 15 starter
- Parkløp på Tinfos 75 starter.
- Klubbmesterskap langdistanse 13 starter
- Ribbeløpet 18 starter

 20

Resultater langdistanse
10 km A

1. Geir Ottar Kvernstuen 1:29:34 NTNUI
2. Petter Løe 1:37:28 NOL
3. Hugo Christensen 1:39:45 NOL
4. Åge-Geir Skatter 1:40:30 NOL
5. Anders Fossøy 1:40:54 NOL
6. Arve Paulsen 1:41:19 NOL
7. Odd Ivar Paulsen 1:58:39 NOL

KLUBBMESTERSKAP LANGDISTANSE 2002
Når elgjakta er slutt er det tid for klubbmesterskap i langdistanse. Også i år var første lørdag
i november reservert langdistanse og årsfest. Hvilken prolog?
Petter hadde ansvaret for dette arrangementet. Ved hjelp av en ekstern løypelegger og dug-
nad ved utlegging av poster, ble Petter erklært startberettiget.
Rammen rundt arrangementet kunne ikke vært bedre. Litt frost i bakken og sol fra en knall
blå høsthimmel, gav oss alle en stor naturopplevelse.
Med start ved Leivstein og første post langt oppe i Ontodalen på den korte løypa, var det ikke
noe problem å få varme i kroppen.
Som det framkommer av resultatlista, ble det favorittseier i alle klassene. I den korteste løypa
var nok unge Jonas noe indisponert. Det var med nød og neppe at han greide å holde Magne
bak i innspurten. Takket være at Ingeborg glemte å snu kartet ved kartbytte og i stedet løp
mot mål, ble det også her litt spennende i siste del av løpet.
Geir Ottar gjennomførte et sikkert løp og det var vel her aldri direkte spenning omkring
klasseseieren.
hw

7 km A
1. Ingeborg Berg Skogen 1:35:45 NOL
2. Harald Wold 1:37:00 NOL
3. Britt Fossøy 1:37:19 NOL
4. Sølvi Fossøy 1:43:49 NOL

5 km trim
1. Jan Erik Jonassen 1:35:48 NOL
2. Magne Hamre 1:36:14 NOL

Trening  i vinter
Vintertreningen er i gang på onsdager. Oversikten blir lagt ut på NOLs hjemmeside.
Treningen er lagt opp for trinn 3. Det vil si 13 - 16 pluss de eldre som ønsker å være
med.
Hilsen
Petter og Arve
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Sportslige resultater sesongen 2002
Uten å vite så mye om historien til Notodden o-lag, så tror jeg ikke sesongen 2002 går over
i historiebøkene som den beste. Med fare for at noen er uenige mener jeg 8. plassen til
Ingeborg Skogen i jr NM må være årets beste resultat. Gratulerer til Ingeborg.

KM
I årets kretsmesterskap var Notodden arrangører, men noen av de yngste samt noen stafettlag
stilte allikevel opp, og vi fikk følgende plasseringer.

Stafett
D 13-16 1. Sølvi Fossøy

Anna Skogen
D 17 1. Ingeborg Skogen

Britt Fossøy
Heidi Schatvedt

Individuelt
D 13-14 1. Sølvi Fossøy
D 17-18 2. Ingeborg Skogen
H 17-18 3. Thomas Aasland

Kortdistanse
D21 1. Britt Fossøy
D21 2. Heidi Schatvedt
D11-12 1. Iris Fossøy
D13-14 1. Sølvi Fossøy
D13-14 3. Anna Skogen

NM 2002
Notodden har hatt deltagere med både i Hovedløp for yngre, junior NM og senior NM, og
oppnådd følgende plasseringer.

Hovedløp
D14 34. Anna Skogen
D14 37. Sølvi Fossøy
H14-16C 1. Knut Sveinung Rekaa
H14-16C 2. Jostein Rekdal

Jr NM
D17-18 Kort 8. Ingeborg Skogen
D17-18 Klassisk 19. Ingeborg Skogen
H17-18 Klassisk 62. Thomas Aasland
H17-18 Kort 70. Øystein Sørlie

NM Stafett
H17 98. Notodden o-lag v/

Petter Løe
Harald Kvisli
Hugo Christensen

D17 39. Notodden o-lag v/
Ingeborg Skogen
Britt Fossøy
Heidi Schatvedt

Herrelaget hadde som målsetning og fullføre samt å slå Kongsberg o-
lag 4 og Høydalsmo, og målsetningen ble oppnådd. Damelaget hadde
nok høyere målsetning, og Ingeborg hang svært godt med på 1. etappe,
mens våre rutinerte damer bommet mere en normalt på sine etapper,
men en hederlig plassering.

 19

LAURDAGSLØP I ATRÅ 19. OKTOBER

Dagen starta med 9,5 kuldegrader, men strålande solskin. 15
NOL-løparar prøva denne dagen ut «treningsløpsvegen» til
Øystein og Dag. Med 5 «innfødde» blei det 21 på startstre-
ken. 15 av dei prøva seg på «langløypa» på 3,7 km. Det var
eit flatt og lett terreng, men små groper var ikkje like lett å
finne for alle. Petter var den som raskast tråkla seg gjennom
alle 14 postane, han slo lett løypeleggjar Dag som kjende
terreng og stigar (og dei som ikkje sto på kartet) veldig godt.
Det var koseleg å få NOL-besøk hit opp til Atrå, og vi håpar
at vi kan lage eit liknande arrangement ein annan gong.

Dag.

Resultater:
1. Petter Løe 28:18 NOL
2. Dag Sørlie 29:19 NOL
3. Anders Fossøy 30:34 NOL
4. Åge-Geir Skatter 31:09 NOL
5. Hugo Christensen 31:57 NOL
6. Øystein R. Sørlie 33:05 NOL
7. Arve Paulsen 33:41 NOL
8. Hans Røysland 37:44 Tinn IL
9. Dagfinn Jaren 40:10 Tinn IL
10. Harald Wold 41:16 NOL
11. Arnulf Rulnes 42:51 NOL
12. Jostein Christensen 49:31 NOL
13. Britt Fossøy 49:58 NOL
14. Ingebjørg Bakko 55:38 NOL
15. Hilde W. Erlandsen 1:03:12 Tinn IL

Kongsberg off-pist går fredag 7. februar for de som vil ha et friskt løp i
bratt løssnø med hodelykt.
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Egne arrangementer

Klubbmesterskap
Herrer:
1. Harald Kvisli 55:26
2. Petter Løe 56:36
3. Arve Paulsen 1:00:11

Damer:
1. Ingeborg Berg Skogen 42:04
2. Heidi Schatvet 42:16
3. Britt Fossøy 47:17

Sprint cup
Ble også i år arrangert i samarbeid med Bø og Kognsberg.
Det var ikke så mange som fullført alle 3 løp, men sammenlagt ble resultatene som følger:
1. Espen Røste KOL
2. Steinar Øverås KOL
3. Åge Geir Skatter NOL
4. Dag Sørlie NOL

Gratulerer til Åge Geir med en fin 3 plass.

Natt Cup
Nattløpene på høsten er blitt en suksess og hele 46 løpere har vært innom et eller flere løp,
spesielt morsomt at Kongsberg løperne stiller opp.

Resultatliste nattorientering sammenlagt 2002

Kort løype
1. Ingeborg Berg Skogen NOL 60 poeng
2. Knut Sveinung Rekaa NOL 52 poeng
3. Øystein R. Sørlie NOL 50 poeng
4. Harald Wold NOL 37 poeng
5. Sølvi Fossøy NOL 35 poeng

Lang løype
1. Syver Løken KOL 56  poeng
2. Espen Røste KOL 50  poeng
3. Tore Håndstad Lifjell 39  poeng
3. Steinar Øvreås KOL 39  poeng
5. Harald Kvisli NOL 38  poeng
6. Åge-Geir Skatter NOL 36  poeng
7. Eivind Resser KOL 35  poeng

Vi ser at det ble dobbelt seier til Kongsberg, men gode plasseringer av Harald Kvisli og Åge
Geir Skatter.

Treninger
Det ble i perioden fra januar til påskeferie arrangert fast onsdagstrening, med variert innhold
og deltagelse. Alle treninger innholdt løpetrening, samt andre aktiviteter som aerobic, styrket-
rening, ballspill, klatring, svømming og gateorientering.

Treningen følges opp i januar med tilsvarende opplegg.
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Kort løype SUM
1. Ingeborg Berg Skogen 60
2. Knut Sveinung Rekaa 52
3. Øystein R. Sørlie 50
4. Harald Wold 37
5. Sølvi Fossøy 35
6. Britt Fossøy 34
7. Sveinung Rekaa 33
7. Arnulf Rulnes 33
9. Thomas Håndstad 31
10. Tonje K. Håndstad 30
11. Dag Sørlie 21
12. Torbjørn Barikmo 20
13. Jan Erik Jonassen 17
14. Såmund Botnen 16
15. Audun Resser 15
16. Ingebjørg Bakko 13
17. Anna Skogen 10
17. Øyvind Vasslid 10
19. Odd J. Resser 9
20. Jon Kvisli 7
21. Iris Fossøy 0
21. Ingvild Jonassen 0

Lang løype SUM

1. Syver Løken 56
2. Espen Røste 50
3. Tore Håndstad 39
3. Steinar Øvreås 39
5. Harald Kvisli 38
6. Åge-Geir Skatter 36
7. Eivind Resser 35
8. Anders Fossøy 34
9. Steinar  Sørensen 30
10. Hugo Christensen 26
11. Espen Løe 23
12. Per Øyvind Eger 15
13. Ingar Tollum Andersen 14
13. Tor Ringstad 14
15. Geir Ottar Kvernstuen 11
16. Ingjerd Sommerstad 10
17. Petter Løe 8
18. Odd J. Resser 6
19. Arne Sørli 5
19. Arve Paulsen 5
21. Arild Finstad 3
21. Torbjørn Hals 3
23. Odd Ivar Paulsen 2
23. Jørn Myrland 2
25. Knut Kjemhus 0
25. Jarle Botnen 0
25. Dag Sørlie 0
25. Olav Aas 0
25. Thomas Aasland 0
25. Ingeborg Berg Skogen 0
25. Tor Kvammen 0
25. Robert Fredriksen 0
25. Jan Erik Jonassen 0

Resultater sammenlagt med poeng nattløp høsten 2002
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Samlinger

Vintersamling
For tredje året på rad ble NOL invitert til å være med KOL på en vintersamling, denne
gangen på Raje.  3 deltagere + leder var med fra Notodden, og det var en flott samling med
variert trening. Alt fra o-løp i januar til ishockey, skøyter mm. Det eneste vi ikke fikk gjort
var å gå på ski pga dårlig med snø, den kom neste helg.
Danmarkssamling
I takt med tradisjonene reiste de ivrigste på samling i Danmark i slutten av mars. Arve hadde
en finger med i reservering av hytter etc. tusen takk. I tillegg fikk vi løpt 2 o-løp med varier-
ende resultater. Det viktigste her var det sosiale, samt få løpt på barmark med kart.

Ca 25 løpere var påmeldt, og vi husker beste Sølvi sine 1. plasser både lørdag og søndag.

Andre aktiviteter
O-festival 2002
Heidi Schatvet sørget for at Nol fikk låne en skole, og vi hadde en kjempefin helg med o-
løp, brannbiler og mye annet. Tusen takk til Heidi. Dette  var et opplegg med en god sosial
profil, som godt kan benyttes omigjen.
Sørlandsgaloppen
Nol med fam Kvisli i spissen arrangerte sin egen o-camp med stor suksess. Her fikk vi med
oss alt fra o-løp til trytefiske, lyn og torden, taklegging, grilling, bading og alt som hører
sommeren til.

Resultatmessig husker vi best Hugo som løp bedre og bedre og siste dag kom inn til 2. plass
og sammenlagt 5. plass.

Sportslig aktivitet og deltagelse på løp
Det har vært en stor oppgang i antall starter i år 2002. 444 starter i år mot 292 i fjor og 332
året før. Sølvi Fossøy har flest starter med sine 30. Deretter har Øystein R. Sørlie 28, Inge-
borg Skogen 27 og Anna Skogen 23. Det er 21 løpere som har mer enn 10 starter. I år har 64
av klubbens løpere deltatt i 55 ulike terminfestede arrangementer.
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PARKORIENTERING PÅ TINFOS 28. SEPTEMBER
For andre året ble det arrangert parkløp på Øvre Tinfos. Samlingsplass med start og mål var lagt til
Tinfoshallen.
I år var dette arrangementet spesielt tilrettelagt for de yngste løperene. Arrangementet var innarbeidet
i planen for O-karusellen og det var sendt spesiell invitasjon til Kongsberg O-lag.
Tinfosområdet er et perfekt område for slike arrangementer. Også i år hadde Tinfos A/S stilt svømme-
hallen til fri bruk etter løpet. Dette var så populært at premieutdelingen ble flyttet etter løperene inn i
hallen.
NOL takker Tinfos for stor velvilje rundt dette arrangementet som vi håper å kunne gjenta også neste
år.
Som det framgår av resultatlistene var det stor deltakelse. Spesielt gledelig var det at mange rekrutter
deltok.
hw

D11-12
1. Lise Bagstevold KOL 08:40
2. Ingjerd Myhre KOL 10:31
3. Ida Bø NOL 11:29
4. Martine Boyesen Molde NOL 11:31
5. Andrea Håndstad Lifjell 12:56
6. Anne Marte Thorbjørnsen NOL 14:03
7. Mia Endresen NOL 14:11

D13-14
1. Agni Fjogstad Nielsen KOL 14:31
2. Kjersti Myhre KOL 16:34
3. Irene Hatlenes Lie KOL 16:47
4. Tonje Katrine Håndstad Lifjell 52:49

D15-16
1. Mali Fjogstad Nielsen KOL 13:51
2. Heidi Østlid Bagstevold KOL 15:14
3. Thea Fjogstad Nielsen KOL 15:21
4. Henriette Haug Storaas KOL 17:36

D17
1. Jorunn Teigen KOL 25:51
2. Ingeborg Skogen NOL 26:58
3. Sissel Tvedten KOL 30:17
4. Anja Heggem KOL 32:54

D40
1. Lise Hørtvedt KOL 55:23

H11-12
1. Harri Luchsinger KOL 08:11
2. Bjørnar Halvorsen NOL 08:28
3. Thomas Håndstad Lifjell 09:14
4. Halvard Thon KOL 09:46
5. Simen Teigen Søgård KOL 09:58

H13-14
Anders Thon KOL Disk

H15-16
1. Knut Sveinung Rekaa NOL 18:28

H17
1. Bjørn Erik Eliassen NOL 34:08
Jan Erik Jonassen NOL Disk

H40
1. Hugo Christensen NOL 22:37
2. Tore Håndstad Lifjell 23:09
3. Åge-Geir Skatter NOL 24:14
4. Øyvind Drage KOL 24:23
5. Øivind T. Myhre KOL 25:32
6. Håvard Sten NOL 37:45
 Torgeir Aas NOL Disk

N-åpen
Tommi Luchsinger KOL Fullført
Eirik Rørnes NOL Fullført
Silje Westlund NOL Fullført
Sondre Kvisli NOL Fullført
Frida Volden KOL Fullført
Mats Endresen NOL Fullført
Sjur Hammer NOL Fullført
Sveinung Aas NOL Fullført
Mathias Drage KOL Fullført
Torgrim Aas NOL Fullført
Simen Westlund NOL Fullført
Håkon Bjørgo NOL Fullført
Kristin Bjørgo NOL Fullført
Ingrid Bjørgo NOL Fullført
Emil Hestvik NOL Fullført
Ida Sten NOL Fullført
Britt Hestvik NOL Fullført
Åsmund Groven NOL Fullført
Eline Drage KOL Fullført
Ingvild Jonassen NOL Fullført
Halvor Heggem KOL Fullført
Vilde Bjørlew KOL Fullført
Tora Heggem KOL Fullført
Sander Endresen NOL Fullført
Olav Endresen NOL Fullført
Hege Endresen NOL Fullført
Kristin Rørnes NOL Fullført
Heidi Berge NOL Fullført
Jarand Groven NOL Fullført
Therese Kildahl Kristiansen NOL Fullført
Ingebjørg T. Nordbø NOL Fullført
Even T. Nordbø NOL Fullført
Vebjørn Kvisli NOL Fullført
Harald Tvedten KOL Fullført
Johannes Schellenberg NOL Fullført
Matti Schellenberg NOL Fullført
Tonje Jonassen NOL Fullført
Sven Aanonsen NOL Fullført
Johannes Aanonsen NOL Fullført
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EKT
LØPERBRIKKER
I mai 2002 kom en ny type løperbrikker med display (versjon 3). 8 løpere i NOL har anskaf-
fet seg denne. De gamle gule brikkene (versjon 1) fungerer stort sett ikke lengre. 16 løpere
har kjøpt ny grønn brikke (versjon 2). Klubbens gule utlånsbrikker er byttet ut med nye
grønne brikker. Det finnes nå totalt 15 utlånsbrikker. Klubben har 4 brikker på lager for salg,
to av disse er versjon 3.

EKT PÅ TRENINGSLØP
EKT benyttes på treningsløp i de to løypene for viderekomne (A-løyper). 15 postenheter i
snor følger med hver treningsløpskasse. I de øvrige løypene brukes fortsatt stifteklemmer.
Tider registreres og skrives ut av en Mini Time Recorder (MTR) på løpet. Fullstendige resultat-
lister med strekktider distribueres etter løpet via e-post.

EKT PÅ EGNE ARRANGEMENT
Klubben har bra med tidtakingsutstyr, men baserer seg også på samarbeid og lån av utstyr fra
naboklubbene Kongsberg OL, Bø OL og Heddal IL. Det er til større løp også nødvendig å
låne datautstyr. Det ble til KM på Resjem kjøpt inn et helt nytt dataprogram for orienterings-
løp. Dette fungerte bra og vil trolig kunne brukes i mange år fremover.

Harald Kvisli

Rapport fra materialforvalter

Året 2002 har vært et spesielt år siden dette vervet ble ivaretatt av Egil frem til hans brå
bortgang. Som følge av dette ble det på et styremøte bestemt at denne oppgaven skulle ivare-
tas midlertidig frem til neste årsmøte. Oppgavene ble da delt mellom Ingvild Skogen og Odd
Ivar Paulsen. Ingvild har hatt ansvar for lagring og salg av løpsdrakter og overtrekksdresser
og Odd Ivar har vært ansvarlig for det resterende utstyret.
Siden dette har vært en midlertidig ordning er oppgavene utført i den grad det har vært
behov.
Det ser ut til at noen postflagg og merkeutstyr mangler som tidligere år. Det har i stor grad
vært selvbetjening ved uttak og levering av utstyr som krever at medlemmene selv er nøye
med å holde orden. Det oppfordres til at vi kan bli enda bedre og derved gjøre arbeidet til den
påtroppende materialforvalteren lettere.

Odd Ivar Paulsen
Midlertidig materialforvalter.
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NOLs  HISTORIE ER NÅ SAMLET MELLOM TO PERMER!
Styret i NOL vil også benytte denne anledningen til å bekjentgjøre en stor takk til Olav Mårdalen for et
omfattende arbeid med innsamling av materiell og nedtegning av lagets historie fra stiftelsen i 1945 og
fram til 1985.
Vår eminente sekretær har fungert som forlegger og muliggjort denne utgivelsen. En stor takk også til
Åge-Geir for gjennomføring av denne jobben.
Boka som nå foreligger for salg, er et viktig stykke lokalhistorie, som gir oss mulighet til å bli bedre
kjent med lagets lange historie.
Prisen for boka som er på over 250 sider, er satt til kun kr. 150-. Boka er derved en «gave» fra Olav
Mårdalen og styret, til alle som har ønske om å gjøre seg kjent med lagets historie.
Boka kan kjøpes ved henvendelse til et av styrets medlemmer.

Olav Mårdalen har med sin lange fartstid i NOL etablert seg som en av de
store veteranene.
I 1958 er hans navn for første gang nevnt i årsrapporten. Klubbmester ble
Olav allerede i 1957.
Hans periode som formann fra 1977 til 1981 var en god periode i O-laget,
med bl.a. god rekruttering. Det er forøvrig den omfattende kartproduksjon
som særmerker Olavs periode som leder.
Olav Mårdalen ble i 1988 utnevnt til æredsmedlem i NOL.
Allerede i forberedelsene til NOLs 50 årsjubileum i 1995 arbeidet styret
med planer om å utgi O-lagets historie i bokform. Olav Mårdalen ble ved
årsskiftet 1993/-94, forespurt om å ta ansvar for å skrive om perioden fra

1975 til 1985. Andre ble forespurt om å ta ansvaret for perioden før og etter.
Olav startet opp sitt arbeid med stor entusiasme, og hadde sin del av historien ferdig i forkant av
jubileet. På grunn av at det øvrige arbeidet ikke kom skikkelig i gang, stoppet hele prosjektet opp.
Etter noen år hvor denne saken lå i dvale, ble Olav for 6 år siden forespurt om også å skrive lagets
historie fra 1945 til 1975, slik av vi kunne utgi en nedtegning om lagets virksomhet fra stiftelsesmøtet
i 1945 til 1985.
Den boka du nå sitter med i hånda er et bevis på at Olav nok en gang tok en stor utfordring.
På bakgrunn av at styret ikke er et profesjonelt forlag, har etterarbeidet fram til utgivelse tatt lang tid.
Dette har vært et svært langt svangerskap.
Takket være o-lagets dyktige sekretær, har vi nå kunnet fullføre dette bokprosjektet.
Styret vil rette en stor takk til Olav Mårdalen som forfatter og Åge Geir Skatter som forlegger.
Vi har her fått nedtegnet et verdifullt historisk dokument, til glede for hele Notodden-samfunnet.
Som det framkommer i boka var lagets grunnleggere driftige pionerer innen denne nye idretten. Det er
viktig, også for nye medlemmer i NOL å kjenne sitt lags historie.
Vi i NOL kan være stolte av å føre arven fra disse pionerene videre her på Notodden.
Hilsen styret i NOL.
Harald Wold.

HJARTDAL og GRANSHERAD SPAREBANK
Som O-lagets hovedsamarbeidspartner har banken i flere år støttet rekrutteringtsarbeidet vårt.
Vi takker for at Hjartdal og Gransherad Sparebank også har støttet utgivelsen av NOLs historie.
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Rapport fra rekrutteringskomiteen 2002
Aktiviteten blant rekruttene har også i år vært stor. Det har vært arrangert til sammen 9 o-
karusell-løp og 3 leirer. I tillegg har vi hatt mellom 15-20 rekrutter med på 5 ordentlige o-løp.
I fjor fikk løperne våre tilbud om å ta ferdighetsmerket i bronse og nytt av året var at de også
kunne ta sølvmerket.
Trinn 2 leir Høgås 8-9 mars
O-sesongen for rekruttene starta allerede i mars med leir på Høgås skole. 25 unger fra 9-12år
og 6 voksne overnatta fra fredag til lørdag. Fredag kveld blei brukt til aktiviteter i gymsalen
og pizzalaging på skolekjøkkenet. Lørdag formiddag hadde vi o-teknisk trening i gymsalen
og senere på dagen en EKT-løype og tomannstafett. De to siste aktivitetene var krevende
fordi hele skolegården og området rundt var dekket av is.
O-karusellen
O-karusellen har også i år vært svært vellykket. Det har vært stor deltagelse. Totalt 89 barn
har deltatt med til sammen 365 starter på de 9 løpene. I fjor deltok 73 barn med til sammen
264 starter på 11 løp. Det har altså vært en økning fra i fjor. Det gledelige er at vi har fått
mange barn på Trinn 2. Dette er en flott gjeng på ca. 20 barn som trives i sammen. De har i år
fått mange nye utfordringer med bla. vannløype, nattorientering og krevende hinderløyper/
terrengløyper med EKT. Noen av disse tøffe aktivitetene fikk vi se på video og lysbilder på
årsavslutninga. Jan Erik Jonassen har også i år funnet på mange morsomme aktiviteter på
Trinn 1. Det har vært mellom 20-40 barn på dette trinnet. For å få krus på årsavslutninga
måtte rekruttene delta på minst 5 o-karusell-løp. På Trinn 1 var det 27 som fikk krus, på Trinn
2 var det 19.

I år fikk løperne i Trinn 2 tilbud om å ta ferdighetsmerket i bronse eller sølv. Onsdag 18.
september var dagen for merketaking. For å klare merket måtte løperne gjennom både en
muntlig teoretisk test og en praktisk test. Ti løpere fikk på årsavslutningen synlig bevis på at
de har klart ferdighetsmerket i bronse. Det var Mia Endresen, Jaran Groven, Stian Skatter,
Heidi Berge, Silje Westlund, Thomas Kaafjeld, Ingebjørg T. Nordbø, Ingvild Jonassen, Svein-
ung Aas og Martine Boyesen Molde.  Disse seks fikk sølvmerket: Bjørnar Sandnes Halvor-
sen, Mathias Groven, Ida Bø, Marie Langseth, Iris Fossøy og Anne Marte Thorbjørnsen.

Deltagelse i O-karusellen 2002
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE
Her er et forslag som styret har behandlet, som vil komme opp på årsmøtet.

1. Medlemskontingenten
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2003.
Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-.
Støttemedlemmer kr. 100,-.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2002 og budsjett for 2003.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte onsdag 29. januar
kl. 19.00 på klubbhytta
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O-troll leir Vrådal 8-9 juni
NOL var den klubben som hadde med flest deltagere på Telemark o-krets sin leir i Vrådal. Vi
var 15 barn og 4 voksne. Lørdag var det treningsløp og andre morsomme o-aktiviteter i
nærområdet. Søndag var alle med på Vrådal IL`s o-løp.

Trinn 2 leir på o-hytta 20-21. september
Fra fredag 20. september til lørdag 21. september arrangerte vi for første gang leir for Trinn
2 på o-hytta. På kvelden koste vi oss med pizza fra Jeppes, konkurranser og natt o-løp. Natt
o-løp var en ny erfaring for de aller fleste. Det var tydelig å se at de syntes det var spennende.
Lørdag var vi ute i skauen kl. 10.00 for å trene på noen o-momenter. For to av jentene blei
dessverre økta litt kort. De var uheldig og løp på et vepsebol. Det svir fælt med 8 vepsestikk
spredt rundt på kroppen. Heldigvis gikk det bra med begge to. Litt seinere på dagen blei det
arrangert et leirløp. Mange foreldrene og noen besteforeldre stilte opp for å konkurrere mot
egne unger. I de fleste tilfellene var det barna som vant. Vi var 16 unger og 6 voksne på
leiren.

O-løp
Det blei i år satset på 5 løp hvor vi ville prøve å få med de nye rekruttene. Her er en oversikt
over hvor mange rekrutter det var på de ulike løpene:
19. mai Kongsberg o-lag, pinseløpet ca. 10 deltagere fra NOL
9. juni Vrådal IL 15 deltagere fra NOL
17. august Notodden o-lag, KM 19 deltagere fra NOL
18. august Notodden o-lag, KM 18 deltagere fra NOL
28. september Notodden o-lag, park-o ca. 20 deltagere fra NOL
Det har vært morsomt å jobbe med rekruttering i år. Vi har fått god respons og mange delta-
gere på aktivitetene våre. I handlingsplanen til NOL er et av hovedmålene å etablere en
treningsgruppe med 15 motiverte o-løpere mellom 13-16 år. Vi er langt på vei til å nå det
målet.

Heidi Schatvet

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

Åge-Geir
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TURORIENTERING 2002

2002 var NOL’s  33. sesong for dette aktivitetstilbudet. Deltakerantallet ble omtrent som
fjorårets. Det ble solgt 92 konvolutter og 82 ekstra kort. 65 av disse leverte kortene til
registrering og ble med på trekningen av en tursekk. Den ble vunnet av Arne Gilde.
Årets tur-o ble avviklet på følgende kart:
-Damtjønn  ( 30 poster )
-Vassend     ( 15    «     )
-Dårstul       ( 15   «      )
Tilbakemeldingene om årets opplegg har vært positive, deltakerne har hatt mange fine
turer i «Notoddenmarka».
Sesongavslutningen for tur-o  ble holdt på klubbhytta med godt frammøte av turorien-
terere i alle aldre. I år hadde 3 deltakere gjort seg fortjent til 25-års-plaketten, Kristen
Hagen, Nanny og Ole E Paulsen har oppfylt kravet til gullmerket i alle disse årene. Vi
gratulerer disse spreke og ivrige veteranene!

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

Økonomi
2002 har vært et helt greit år for NOL økonomisk.
Tinfosløpet ble som i fjor, men årets Bluesfestival innbragte litt mer en vi forventet!
Ellers kan vi jo nevne Rimi dugnaden som er en fin inntektskilde for laget. Men turkarta våre
utgjør fortsatt, noe jeg håper de kommer til å gjøre i mange år enda, den største rene inntekts-
kilden til laget. Dette er jo inntekter uten store belastninger på personer fra laget.
Årets regnskap viser et overskudd vi skal være meget fornøyde med ut fra at vi også har hatt
større utgifter i 2002 en de vi hadde i fjor.

Regnskap for 2002 og budsjett for 2003 kommer som vedlegg til årsmeldingen.

Svein

Kvinnekontakten
Det har ikke blitt foretatt noe spesielt kvinnerettet arbeid i Notodden o-lag i 2002.

Kvinnekontakten
Eva
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RAPPORT FRA KARTLEDER
Det er i år ikke utgitt nye, eller foretatt rehabilitering av o-kart.
Vi har i år fått tildelt spillemidler både til turkart over Lifjell og rehabilitering av o-kartet
Tovestul.
Som det framgikk av rapporten fra 2001, har vi mange og gode kart til bruk ved alle aktuelle
aktiviteter i regi av NOL. Alle skolene i kommunen har også tilgang til egnede kart i nær-
områdene.
Vi har nå mange kart med stor målestokk, til bruk i et stadig større rekrutteringsarbeid. Med
en stor digital kartbase, som bl.a.dekker alle nærområdene rundt klubbhytta, kan vi lage gode
og tilpassede o-opplegg på kart i valgt målestokk, for alle brukergrupper.
Som det framkommer av tidligere vedtatt kartplan, er det ikke forutsatt utgitt nye kart i 2003.
Turkartet Notodden Vest – Lifjell, var i kartplanen forutsatt utgitt i 2002. I rapport fra kart-
leder i 2001 ble utgivelsen forskjøvet til 1. halvår i 2003.
Området som dekkes av dette kartet er trukket noe vestover i forhold til det gamle Lifjellkartet.
Hele opplaget av dette kartet er nå utsolgt. Det er derfor viktig å få trykt nytt kart så tidlig
som mulig i 2003.
Et forsøk på utgivelse vinteren 2002/-03 har blitt stoppet av en spesielt tidlig vinter. Dette har
medført at noe synfaring fortsatt gjenstår. Dette arbeidet vil bli utført så snart snøen er borte
i fjellet.  Utgivelse av nytt turkart over Lifjell vil derfor først skje sommeren 2003.
I kartplanen var utgivelse av nytt Tovestulkart også satt til 2002. I rapport fra kartleder i 2001
ble denne utgivelsen forskjøvet til våren 2004. Bakgrunnen for dette var lagets gode kart-
dekning og de økte kostnader ved kartproduksjon på grunn av innført mva.
Spesialkonstruksjon for Tovestulkartet er innkjøpt.
En utgivelse av skolegårdskart basert på de nær-kartene vi har ved skolene i kommunen, vil
bli vurdert i 2003. Dette forutsetter at utgivelsen kan skje ved bruk av tilgjengelig rest-til-
skudd for næranlegg, samt kartreklame.

Harald Wold
Kartleder.

Medlemstall:
Alder 2001 2002
0 – 6 år 5 15
7 – 12 år 20 35
13 – 19 år 8 21
20 – 25 år 7 5
Over 26 år 109 108
Sum 149 184
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 VDG -
O-lagets organ som steller med spørsmål omkring vekst- dyreliv og grunneier-forhold melder at
det for sesongen 2002 er sendt ut:

- de regelfesta meldinger om lagets planlagte aktiviteter for sesongen til rettighetshav-
erne. Meldingas ble sendt 8. april.
Meldingen omhandler lagets kartarbeid, turorientering og større o-arrangement –
terminfesta løp.

Rettighetshaverne er institusjoner som omhandler landbruk, skogbruk, kultur,
friluft og miljø, og organisasjoner som organiserer grunneiere og interessehavere
som jegere og fiskere.

- Meldingen inneholder også en oppfordring til rettighetshaverne om å melde  fra til
VDG-kontakten ved eventuelle brudd på bestemmelsene (o-idrettens plikter og ansvar)
samt andre forhold de måtte ønske å melde fra om, eller kommentere.

Vi har i år ikke mottatt noe slag reaksjoner fra de vi har meldeplikt til.

Olav Mårdalen

EN LITEN RAPPORT FRA HYTTEKOMITEEN
Nok et år er gått og nok en gang registrere vi at hytta vår er populær som selskapslokale. Dette
betyr en del jobbing og en del slitasje på hytta. En del nytt utstyr er kjøpt inn, men ingen store
investeringer. I høst har vi vært så heldig at vi har hatt to trivelige danske jenter i 2. etg. som har
tatt på seg vask både av peisestue og garderober. Det har vært til god hjelp.
Vi føler at hytta trenger en « vaktmester «. Vi veit at det er mange «gode feer» som er innom og
tar i et tak med mange ting ( lyspærer, gress, snø, ved, småreparasjoner m.m. Vi tror at det er
kanskje ikke slik det skal fungere. Vi som har med utleie å gjøre får tatt en del, men det er ikke
nok. Leder av hyttestyret har ikke vært flink nok til å delegere arbeid, dette kan det gjøres noe
med.
Hyttestyret har avviklet bare en av de tre varslede dugnadene. Mange dyktige medlemmer møtte
opp og fikk vasket hytta i våres. BRA!!! Maling av hytta tok treningskomiteen seg av. Godt
jobba, men torv på taket har vi dessverre enda ikke fått.
En jobb som må gjøres er pussing av alle bord og maling ( beising ) av understellene til lang-
borda. I tillegg bør de største vinduene i peisestua byttes.
Hytta har vært utleid 59 ganger i 2002. I tillegg kommer 4 utleier som har gått over flere dager (
d.v.s. overnattinger ) og klubbens egne arrangement.
Hyttestyret foreslår øking av utleieprisene for IKKE medlemmer p.g.a. økte strømpriser.
FORSLAG:
Fredag og lørdag økes til kr. 950,00
Søndag til torsdag « « « 500,00
Fredag til søndag « « « 1800,00
For andre O-lag og idrettslag kan og bør priser diskuteres.
HYTTEKOMITEEN.


