
Årsmeldingsutgave
HOVEDSAMARBEIDSPARTNER

1
/
0

4
Informasjonsblad utgitt av Notodden Orienteringslag                                  Årgang 14

Årsmøte mandag 26. Januar
kl. 18.30 på klubbhytta

Påmelding
Danmarkstur

Se s. 21

Årsmeldingen
for 2003

Se s. 5 - 15

Informasjon Jukola
Se s. 24



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 2

INNHOLD
Faste

Kryssord s. 28

Lederen har ordet s. 3 og 4

Løperutstyr s. 26

Trening

Trening i vinter s. 4

Løp og samlinger

Info Jukola s. 24

Innbydelse Danmarkstur s. 21

Innbydelse O-ringen s. 19

O-løp 2004 s. 23

Rapporter og Resultater

Klubbmesterskap lang s. 16

Nattløpene s. 18

Orientering i høstfjellet s. 22 og 23

Parkorientering s. 17

Ribbeløpet s. 25

Sesongkalvakade s. 20

Annet

Forslag til årsmøte s. 15

Årsmelding 2003 s. 5 - 15

Telefonnummer
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no
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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, Reitevegen. 11,
6200 Stranda.
Tlf. 90156513
Kan også bli medlem via internett:
http://home.online.no/~notod/

Til de som ikke får tilsendt
Sjekk KODEN:
Gi beskjed til Svein Amundsen,
Reitevegen. 11, 6200 Stranda eller på
tlf. 90156513.
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Sesongen 2003 er historie. Ribbeløpet med etterfølgende lunsj, ble en verdig avslutning på en lang og
begivenhetsrik sesong.  Med 47 startende i Ribbeløpet, kan vi ganske sikkert i år vise til deltakerrekord
i dette tradisjonsrike arrangementet. Det store deltakerantallet faller godt inn i den positive trenden o-
laget nå er inne i.
På grunn av nattløpene som pågår helt fram mot desember, har ”Vinterdvalen” i NOL blitt redusert til
kun 2 ½ måned. Allerede 11. mars starter vi opp en ny o-sesong med løp i Danmark. De som ikke har
meldt seg på til denne turen nå, bør raske sørge for kontakt med Arve. Dette er en tur som for mange
har blir et av ettervinterens høydepunkter, og den kan absolutt anbefales.
Dette nummeret av ”Sjekk Koden” er først og fremst viet årsberetning fra komiteer, utvalg og kontakt-
personer. Regnskapet som vil vise et vesentlig underskudd i 2003, blir først lagt fram ferdig revidert i
årsmøter. Årsaken til årets underskudd har sammenheng med et kjempeinnkjøp av løpsdrakter og
overtrekkstøy. Disse har styret valgt å subsidiere med ca. 50%, slik at prisen for løperene har blitt svært
gunstig. Dette sammen med en stor investering i nytt Lifjellkart som skal trykkes i januar/februar, er
hovedgrunnen til underskuddet. Dette har vært utgifter som vil gi inntekter i 2004. Budsjettet for 2004
er derfor satt opp med et betydelig overskudd. Takket være stor innsats av medlemmene i flere år og en
god økonomi-styring, har vi fortsatt en solid økonomisk grunnvoll i NOL.
Jeg vil her anmode alle medlemmer om å stille opp på årsmøtet og derved bidra til at årsmøtet blir det
fora hvor et stort spenn i medlemsmassen møtes og utveksler synspunkter på godt og vondt. Det er jo
spesielt i behandlingen av budsjettet at rammer for 2004 sesongen blir lagt.
2004 sesongen blir på mange måter en prolog før det store året 2005. Samtidig med at vi da skal feire
lagets 60 års jubileum, vil vi som tidligere nevnt være arrangør for åpent Nordisk mesterskap. For
første gang arrangeres et internasjonalt mesterskap i orientering i Telemark. Det faktum at stevnesenter
har blitt lagt til Notodden, må vi utnytte i jubileumsåret for å skape fokus på NOL og o-idretten i
Telemark. Vi har her fått en fantastisk mulighet som vi må utnytte maksimalt.
Men før NOM skal arrangeres i 2005, ligger en ny og spennende sesong foran oss.
Ut fra de signaler som allerede har ”lekket” ut fra sentrale kilder, går vi mot fortsatt stor satsing på
rekrutteringsarbeidet og den sportslige aktiviteten. Vi i NOL har mye å se fram til i 2004. Rekrutterings-
komiteen og sportslig utvalg vil bli noe omorganisert, samtidig som ytterligere ressurspersoner innen
dette feltet, vil bli trukket sentralt inn i dette arbeidet.
En klar forutsetning for at den positive trenden i NOL skal kunne videreføres, er at alle fortsatt trekker
lasset sammen og ikke minst at dette skjer i samme retning. Med det aktivitetsnivået vi nå har lagt opp
til, er det viktig at mange er villige til å gjøre en innsats.
Når styret nå skal planlegge opplegg for kommende o-sesong, er det viktig at vi alle er positive når det
kommer forespørsel om å bidra for å løse konkrete oppgaver. Vi har blitt en stor organisasjon som
forutsetter at mange fortsatt deltar aktivt. Jeg har stor tro på at mange fortsatt vil gjøre en stor innsats
i laget. Dette har vært en viktig del av lagskulturen i NOL.
Det er for øvrig viktig at arbeidet i laget fortsatt blir lystbetonet og at hver enkelt av oss føler at arbeidet
er meningsfylt. Et godt og inkluderende miljø i laget, med en stor aldersspredning, vil fortsatt være en
viktig forutsetning for suksess. Vi er alle viktige brikker i o-laget.

Neste side....
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Som leder vil jeg takke alle som har bidratt til at 2003-sesongen har blitt så innholdsrik og vellykket
som etterfølgende årsberetning kan dokumentere. Mange har æren av det resultatet vi har oppnådd.
Det er alltid farlig å framheve enkeltpersoner i et lagarbeid. Men 4 års arbeid med o-karusellen har gitt
en vitamininnsprøytning i NOL. Her har uten tvil Heidi vært en viktig nøkkelperson.
Det faktum at Petter nå har meldt på et herrelag til Jukola i 2004 er et godt tegn på at vi i 2004 også vil
satse bredt på sportslig plan.
Vi har passert 190 medlemmer i 2003. Skal vi greie å bryte 200 grensen i 2004?
Muligheten er stor for at vi skal greie dette i 2004.
Til slutt vil jeg oppfordre alle som har mulighet og interesse, om å slutte opp om turorienteringstil-
budet i 2004. Vi legger nå opp til et mer differensiert tilbud som i større grad vil være tilpasset alle
aldersgrupper og ferdighetsnivåer. Vi har et ambisiøst mål for deltakelse i tur-o i lagets handlingsplan.
Et mål som jeg fortsatt mener skal være realistisk.
Jeg takker for en innholdsrik o-sesong i 2003 og ønsker dere alle et godt nytt år.

Harald W.

Bandy på sport i vinter på mandager kl. 20.30.

O-Trening vinteren 2004O-Trening vinteren 2004O-Trening vinteren 2004O-Trening vinteren 2004O-Trening vinteren 2004
Det blir en ukentlig fellestrening i vinter også.

Hvor ? Tinnesmoen Skole

Når ? KL 19:00

Første onsdag blir 7 januar

For hvem ? Treninga er åpen for alle

OBS ! Det blir ikke trening i vinterferie uka d.v.s. uke 9

Opplegg: Vi starter med en løpetur, kan være intervall, langtur osv.

Deretter har vi gymsalen til styrketrening ballspill og annen moro.

Noe uklart ? Ta gjerne kontakt Petter (tlf. 35019872).

Oversikt over trening finnes også på NOLs hjemmeside.
http://home.online.no/~notod/
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ÅRSMELDING 2003

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 6 styremøter og behandlet 67 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte
etter forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2004.

OVERSIKT ARRANGEMENTER:
Følgende arrangementer har vært avviklet i lagets regi :
- 17 arrangerte treningsløp inkl. klubbmesterskap normal.   1140 starter.
- 11 O-karusell arrangementer.

Trinn 1 42 løpere 135 starter
Trinn 2 27 løpere 149 starter

- 2 løp i sprintcup med KOL 83 starter.
   Klubbmesterskap kort var innlagt  i sprintcup arrangert av KOL.

- Tinfosløpet 255 starter (totalt antall starter)
Barneløype 56 starter
Kort 167 starter
Lang 32 starter

- 7 nattløp 199 starter

- Parkløp på Tinfos 41 starter.
- Klubbmesterskap langdistanse 30 starter
- Ribbeløpet 47 starter

Vintertrening 2003
NOL har i løpet av vinteren 2003 hatt fast fellestrening hver onsdag fra Tveiten skole, fra
januar t.o.m. påske. Treningen har vært basert på løpetrening + diverse inneaktiviteter i gymsal.
Oppslutningen har vært noe varierende. Bra oppslutning fra ungdomstrinnet, og det er bra.
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Sportslige resultater sesongen 2003
Generelt
På det aktive plan har sessongen 2003 vært en relativ rolig sessong. Og de store sportslige
resultatene har NOL ikke oppnådd. Sølvi Fossøys sin 18. plass i klasse jenter 15 år i årets
Hovedløp er sannsynligvis årets beste plasering. På stafettsiden fikk vi en flott 19. plass i
ungdomsklassen av nesten 100 lag. Laget bestod av Knut Sveinung Rekaa, Øyvind Vassli
og Sølvi Fossøy. Dette blir årets stafettprestasjon i O-festivalen.

Hovedløpet for yngre
Notodden o-lag stilte i år 3 løpere og vi fikk følgende resultater.

D15 18. plassSølvi Fossøy
60. plassAnna Berg Skogen

H16 39. plassKnut Sveinung Rekaa

Kretsmesterskap
D 11-12 1. plass Iris Fossøy
D 15-16 1. plass Sølvi Fossøy
D35 1. plass Britt Fossøy
D40 1. plass Heidi Schatvet
H 15-16 2. plass Knut Sveinung Rekaa
H40 2. plass Harald Kvisli

Stafetter:
O-festival
D/H13-16
Her fikk Sølvi, Knut Sveinung og Øyvind en glimmrende 19. plass av totalt påmeldt 95 lag.

Herrer 40
Her fikk Petter, Harald, Jørn, Jon, Åge Geir + en innlånt Kongsberg løper en flott 8. plass av
totalt påmeldt 40 lag

Damer 17-
Her løp Ingeborg, Heidi, Anna og Britt inn til en godkjent 33. plass av 75 påmeldt lag.

15 stafetten
Vi klarte ikke å forsvare den flotte plaseringen fra 2002, men løp inn til en grei 30. plass.
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Klubbmesterskap
Årets klubbmestere normaldistanse ble:
D 11-12 Iris Fossøy
H 11-12 Sondre Kvisli
D 13-14 Ida Bø
H 13-14 Bjørnar Halvorsen
D 15-16 Sølvi Fossøy
H15-16 Jostein Christensen
D 17 Ingeborg Berg Skogen
H 17 Helge Fossøy
D 50 Ingebjørg Bakko
H 50 Harald Wold

Klubbmesterskap langdistanse
Herrer lang løype Petter Løe
Damer kort løype Ingeborg Berg Skogen

Natt cup
Nattløpene er også i år en suksess da hele 57 løpere har deltatt på tilsammen 200 starter.
Utdrag fra sammenlagt lista.

Egne arrangementer

Sprint cup
Ble i år arrangert i samarbeid med KOL.
Utdrag fra resultatlista.

H15-16
1. Knut Sveinung Rekaa NOL 2512
2. Eivind Resser KOL 2000
3. Jens Balliére Sevaldson KOL 1783
4. Erlend Grindrud Tandberg KOL 1000
5. Øyvind Vassli NOL 341

D17-
1. Randi Wold NOL 2895
2. Ingeborg Berg Skogen NOL 2854
7. Malin Westlund NOL 871
14. Ingebjørg Bakko NOL 438

H17-
1. Geir Ottar Kvernstuen NTNUI 3000
2. Petter Løe NOL 2931
4. Hugo Christensen NOL 2854
6. Åge Geir Skatter NOL 2707
10. Dag Sørlie NOL 2325
32. Harald Kvisli NOL 949
37. Thomas Aasland NOL 899
39. Arve Paulsen NOL 877
39. Jørn Myrland NOL 877
43. Harald Wold NOL 838
55. Sveinung Rekaa NOL 715
61. Arnulf Rulnes NOL 526
62. Jan Erik Jonassen NOL 509

Kort løype Klubb Sum
1. Ingeborg Berg Skogen NOL 54
2. Britt Fossøy NOL 52
3. Audun Resser KOL 48
4. Harald Wold NOL 44
5. Sølvi Fossøy NOL 40
6. Dag Sørlie NOL 38
7. Torbjørn Barikmo KOL 26
8. Jon Kvisli NOL 22
9. Sveinung Rekaa NOL 20
10. Arnulf Rulnes NOL 18

Lang løype Klubb Sum
1. Harald Kvisli NOL 56
2. Eivind Resser KOL 49
3. Per Øyvind Eger KOL 43
4. Hugo Christensen NOL 42
5. Åge-Geir Skatter NOL 32
5. Tore Håndstad BOL 32
7. Anders Fossøy NOL 31
7. Svein Erik Søgård KOL 31
9. Geir Ottar Kvernstuen NTNUI 26
10. Steinar Øvreås KOL 24

Klubbmesterskap sprint

Navn Tid Løype
Petter    Løe 17:37 H17-
Hugo Christensen 18:22 H17-
Åge-Geir Skatter 18:24 H17-
Dag Sørlie 22:58 H17-
Harald Wold 23:54 H17-
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Medlemstall:
Alder 2001 2002 2003

0 – 5 år 5 15 15
6 – 12 år 20 35 41
13 – 19 år 8 21 19
20 – 25 år 7 5 4
Over 26 år 109 108 103
Sum 149 184 182

Trinn-3-kveld på klubbhytta 31. oktober
Hele 14 ungdommer møtte på vår første hyggekveld for 12-16 åringer. Alle så ut til å hygge
seg med Jeppes Pizza, brus og potetgull, spill, musikk og leker. Flott at alle i denne gruppen
blir bedre kjent med hverandre. Gjengen var flinke til å rydde og vaske etterpå, så dette gikk
svært bra. Det var ønske om å gjenta denne kvelden, noe vi vil prøve å gjøre en gang på
nyåret.

Britt

Annet
Høyest poengsum i årests Sørlandsgalopp fikk Hugo Christensen.
Ingeborg Berg Skogen løp vårsessongen for NOL, og deltok i Testløp for nordisk, samt
junior NM Sprint.

Kuriositeter
Meg kjent har NOL løpere løpt o-løp i Norge, Sverige, Danmark, Italia, Skottland og Finland
i løpet av sessongen 2003.  Pinseløpet på Kongsberg 8. juni hadde siste post på snø siste dag.

Sportslig aktivitet og deltagelse på løp
Det har vært en liten nedgang i antall starter i år 2003. 315 starter i år mot 444 i fjor og 292
året før. Knut Sveinung Rekaa har flest starter med sine 27. Deretter har Sølvi Fossøy 23,
Sveinung Rekaa 22, Åge-Geir Skatter 18 og Petter Løe 17. Det er 12 løpere som har mer enn
10 starter. I år har 58 av klubbens løpere deltatt i 43 ulike terminfestede arrangementer.

Medlemstall
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Trinn 3
Trinn 3 (alderstrinn 12-14) har i løpet av sesongen avholdt treninger på mandager og på
treningsløp på onsdager. Mandagstreningene har vært delvis ny av året, og oppslutingen har
vært svært bra. Treninga har tatt utgangspunkt i klubbhytta, og for det meste  bestått av
løping med innlagt o-teknisk trening.

Britt Fossøy har vært primus motor for denne treningen, og det rettes en stor takk til Britt.
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EKT

LØPERBRIKKER
Det er i løpet av året solgt 6 nye brikker til klubbens løpere. Klubben har nå 6 brikker av
versjon 3 (à kr. 546,-) og 3 brikker av versjon 2 (à kr. 310,-) for salg liggende på lager.
Vi har totalt 15 utlånsbrikker av versjon 2 til utlån på løp og treningsløp.

EKT PÅ TRENINGSLØP
Det ble før 2003-sesongen kjøpt inn 15 nye postenheter. Det ble dermed mulig å bruke EKT
i samtlige løyper på treningsløpa. 30 postenheter i snor følger med hver av de to trenings-
løpskassene. I tillegg finnes det 16 EKT-enheter på bukk som er greie å  bruke til trening og
andre arrangementer i tillegg til treningsløpene. Til tidtakingen brukes Mini Time Recorder
(MTR2) med skriver og resultatservicen skjer ved hjelp av et EXCEL-program.

EKT PÅ EGNE ARRANGEMENT
Klubben har ca. 35 postbukker. På 16 av disse er det montert EKT-enhet. De øvrige kan
påmonteres EKT-enheter fra treningsløpskassene ved behov. Vi har dataprogrammet eTiming
for orienteringsløp. Vi har 4 startenheter. Vi har i stor grad basert oss på å låne utstyr ved
større løp. Det gjelder både ekstra postbukker, ekstra startenheter, ekstra utleiebrikker, mål-
klokke (RTR2), ekstra Mini Time Recorder (MTR2), PC’er og skriver. De vi samarbeider
mest med når det gjelder lån av utstyr er Kongsberg OL, Bø OL og Heddal IL..

Harald Kvisli

TUR-O  2003

60 poster har i år vært fordelt på disse kartene: TINNEMYRA (25), NORDAGUTU (15) og
LITJØNNÅSEN (20). Det ble solgt 88 konvolutter og 36 ekstra klippekort.
Tilbakemeldingene på årets opplegg var stort sett positive. Et par poster på Øvre Skogen og
en på Nordagutu ble utsatt for ”hærverk”. Ikke alle kjente til åpen skogsbilvei til Litjønnåsen
og etterlyste et kjørekart/kjøretips til de forskjellige kartene.
Komiteen har tatt hintet og skal bli flinkere på dette i framtida.
På en trivelig sesongavslutning i begynnelsen av november ble Elinor trukket ut som vinner
av den annonserte deltakerpremien; en fin dagstursekk. Elinor hadde også tilfredsstilt kravet
til 25-årsplaketten i år. Gratulerer igjen!!

Trond

Representanter til TOKs kretsting i 2003 var Harald Wold og Ingvild Skogen.
Representanter til Notodden idrettsråd i 2003 var Harald Wold og Ingvild Skogen.
Harald Wold var medlem i uttakingsrådet for TOK i 2003.
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Rapport fra rekrutteringskomiteen 2003

Målet for sesongen var å få mange stabile løpere på Trinn 2. Vi ønsket å bruke tid på de
løperne som har vært ivrige, derfor har vi ikke jobbet med å få nye rekrutter. Aktiviteten blant
rekruttene har også i år vært stor. Det har vært arrangert til sammen 11 o-karuseller og 3
leirer. I tillegg har vi hatt mellom 14 og 24 rekrutter med på 5 terminfesta løp. I år fikk
løperne våre tilbud om å ta ferdighetsmerket i bronse, sølv eller gull.

Trinn 2 leir på hytta 25-26. april
O-sesongen for rekruttene starta allerede i april med leir på hytta. 16 unger fra 10-13 år og 5
voksne overnatta fra fredag til lørdag. Fredag kveld blei brukt til o-aktiviteter ute og pizza-
kos inne. Lørdag formiddag hadde vi litt o-teknisk teori inne før vi dro ut i skogen. Vi av-
slutta  med et leirløp hvor også mange av foreldrene deltok.

O-karusellen
O-karusellen har også i år vært svært vellykket. Det har vært stor deltagelse. Totalt 69 barn
har deltatt med til sammen 284 starter på de 11 løpene. Det er noen færre enn i fjor. Trinn 2
er en stabil og ivrig gruppe på ca. 18 løpere som også er blitt ivrige til å delta på uteløp. Jan
Erik Jonassen har også i år funnet på mange morsomme aktiviteter på Trinn 1. Det har vært
mellom 10 og 20 barn i denne gruppa. For å få krus på årsavslutninga måtte løperne i Trinn
1 delta på minst 5 o-karuseller mens løperne i Trinn 2 måtte være med på 7. På Trinn 1 var det
12 som fikk krus, på Trinn 2 var det 18.

Deltagelse i O-karusellen 2003
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O-troll leir Vrådal 14-15. juni
NOL var den klubben som hadde med flest deltagere på Telemark o-krets sin leir i Vrådal. Vi
var 24 barn og 6 voksne. Lørdag var det treningsløp og andre morsomme o-aktiviteter i
nærområdet. Søndag var alle med på Vrådal IL“s o-løp. Det var totalt 39 deltakere på leiren.

Høstleir for 10-14 år på hytta 19-20. september
Det er tydelig at løperne våre liker å være på leir. Hele 25 barn og ungdom deltok. På kvelden
koste vi oss med pizza fra Jeppes, konkurranser og natt-o-løp. Lørdag var vi ute i skauen kl.
10.00 for å trene på noen o-momenter. Litt seinere på dagen blei det arrangert et leirløp.
Mange foreldre og noen besteforeldre deltok.

Det blei i år satset på 5 terminfesta løp der vi ville prøve å få med de nye rekruttene. Her er
en oversikt over hvor mange rekrutter det var på de ulike løpene:
29. mai Eiker o-lag 16 deltagere fra NOL
8. juni Kongsberg o-lag, pinseløpet 14 deltagere fra NOL
14. juni Vrådal IL 24 deltagere fra NOL
7. september Kongsberg o-lag 15 deltagere fra NOL
27. september Notodden o-lag, park-o 21 deltagere fra NOL

Det var i år 4. sesongen med o-karusell. De eldste som har vært med hele tida er nå 13 år og
med på Trinn 3. Det har vært morsomt å se at arbeidet vi har lagt ned gir resultater. Nå er
utfordringen å lage et godt tilbud til alle vi har rekruttert og i tillegg få med nye o-familier.

Heidi Schatvet

Ferdighetsmerker
I år fikk løperne i Trinn 2 og Trinn 3 tilbud om å ta ferdighetsmerket i bronse, sølv eller gull.
Onsdag 17. september var dagen for merketaking. For å klare merket måtte løperne gjennom
både en muntlig teoretisk test og en praktisk test.
Disse løperne klarte ferdighetsmerket i bronse: Ida Hestvik Steen, Jannicke Tveitane Sko-
gen, Therese Kildahl Kristiansen, Elisabeth Lie Johansen, Sondre Kvisli, Håkon Bjørgo,
Karl Martin Flåterud, Mats Einar Endresen, Marius Larsen og Mats Odden.
Disse fikk sølvmerket: Heidi Berge, Silje Wästlund, Ingebjørg T. Nordbø, Ingvild Jonassen,
Mia Endresen, Thomas Kaafjeld, Sveinung Aas og Jarand Groven.
Disse fikk gullmerket: Iris Fossøy, Anne Marte Thorbjørnsen, Ida Bø og Bjørnar Sandnes
Halvorsen.
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Rapport fra kartleder
Tildeling av NOM i 2005 har medført behov for en vesentlig endring i tidligere vedtatt kart-
plan.
Hele kartplanen vil nå bli endret. På bakgrunn av at alt fokus på nye kart fram til 2005 vil ligge
på Østmarka-området, vil forslag til ny kartplan for 2006 til 2009 først bli utarbeidet og fram-
lagt på neste årsmøte.
Løpsområdet for NOM blir Sætreåsen for stafetten og Nybuåsen/Høgås for normaldistansen
og kortdistansen.
I tillegg til de kartområdene vi i dag har digitalisert, må vi utvide kartbasen noe med området
rundt Store Nybuåsen og østre del av lysløypa, samt et lite område vest for Høgås skole.
På denne bakgrunn ble det i høst søkt om spillemidler for full rehabilitering og utvidelse av
Østmarka-kartet. Dette kartprosjektet har en total kostnadsramme på nær kr.400.000-.  Kartet
som er en vesentlig forutsetning for NOM-arrangementet, ble prioritert på 1. plass av hovedut-
valget for kultur. Dette innebærer at spillemidler vil bli gitt til dette kartprosjektet våren 2004.
Det innhentes nå pristilbud på kartarbeidet. Dette arbeidet må gjennomføres i løpet av somme-
ren 2004, slik at løypeleggere får et ajourført prøvetrykk som grunnlag for sitt arbeid. Trykking
av kart vil først skje tidlig på våren 2005. Områdene av Østmarka som ikke blir løpsområde i
NOM, vil kun få en enkel oppgradering.
I henhold til tidligere vedtatt kartplan ble det i 2003 ikke utgitt nye o-kart.
Rehabilitering av Tovestul-kartet er i rute, slik at dette blir klart for bruk til sesongstart 2004.
På grunn av at hele løpsområdet for NOM nå er sperret, blir det nye Tovestulkartet et svært
aktuelt løpsområde i 2004-sesongen.
Det er i 2003 gjennomført noe kartarbeid på dugnadsbasis knyttet til skoleområdet på Sætre.
På bakgrunn av foretatt dugnadsarbeid, ble det høsten 2003 søkt om spillemidler for nærmiljø-
anlegg etter forenklet ordning. Det er allerede i midten av desember mottatt bekreftelse på at
dette kartprosjektet har fått tilskudd på kr. 13.000-. Dette kartet som er mye benyttet av sko-
lene, blir finansiert ved tilskudd og dugnad. Vi har også fått tildelt gavemidler på kr. 3.000- fra
Hjartdal og Gransherad Sparebank til dette kartprosjektet. Nytt Sætrekart vil foreligge til se-
songstart 2004.
Det er også utført dugnadssynfaring på Lisleheradkartet, slik at dette blir ajourført i forhold til
hogster etc. Nytt opptrykk vil også her skje før sesongstart.
Utgivelse av ny digitalisert utgave av turkartet Lifjell som skulle ha vært utgitt våren 2003, har
blitt forsinket. Det gjenstår nå kun noe arbeid knyttet til innhenting av støtteannonser. Kartet
vil foreligge i løpet av vinteren 2004.
Det er inngått en avtale med kartfirmaet til Anders Fossøy om rehabilitering, digitalisering og
utvidelse av turkartet Notodden Øst. Utvidelsen blir vesentlig mot øst, slik at Sveinsbufjellet
sør på kartet og Selsli mot Knutefjellet i nord, kommer inn på det nye kartet. Det er søkt om
spillemidler også for dette kartet for utbetaling i 2004. Tidspunkt for utgivelse vil avhenge noe
av når tilskudd blir gitt.

Harald W.
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Rapport fra hyttekomiteen
En nyvalgt hyttekomite konstituerte seg på nyåret og overtok ansvaret for driften av hytta ved
påsketider –03. Hytta er populær som selskapslokale. Dette betyr en del ekstra slitasje på
hytta, men vi har unngått skader. Det har også gått greit å få inn ny leieboer. Vi har fått til en
ordning med vask av peisestua etter utleie som har fungert godt i året som gikk. Eldbjørg
fortjener ære for at hun har tatt et ekstra ansvar her.
Hytta har fortsatt ingen fast ”vaktmester”.  Dette har likevel fungert greit, fordi mange av
medlemme trår til og ordner ting de ser må gjøres.  Det er likevel viktig at leder for hytte-
styret i slike tilfeller orienteres, slik at vi sikrer en viss oversikt.
Vi vil også benytte anledningen til å takke for god oppslutning om ”vårrengjøringen”.
Hytta har vært leiet ut 55 ganger i 2003. I tillegg kommer klubbens egne arrangement.

HYTTEKOMITEEN

Årsmelding fra materialforvalter
Som ansvarlig for vårt utstyr på klubbhytta har jeg forhåpentligvis en viss oversikt.
Jeg skulle ønske at lagerplassen vår var noe større, men det er den ikke. På nyåret skal vi
gjøre om litt på lageret for å få plass til litt mere utstyr.
Jeg syntes folk har vært flinke til å holde orden, men jeg skulle ønske at folk kunne  si ifra når
det mangler noe i treningsløpskassene.
Frem til nå mangler vi to ekt-enheter og et par poster. Dette må vi akseptere.

På utstyrsiden har vi i år kjøpt inn femten ekt-enheter på bukk. Disse er tenkt til bruk utenom
treningsløpene. Vi har kjøpt inn to nye hurtigladere til hodelyktene.
Det er også kjøpt inn en snor på to tromler av 750 meter. Denne har vi ikke fått prøvd ut enda,
men jeg håper denne kan gjøre jobben med snorløype noe enklere.
Det er også kjøpt inn et nytt skap på hytta hvor utstyret til rekrutteringskomiteen skal samles.
De har etter hvert så pass mye utstyr som bare denne gruppen bruker. Alle i rekrutterings-
komiteen SKAL ha nøkkel til dette skapet.
For neste sesong har vi satt av penger til evt. et nytt klubbtelt. Ellers har ikke jeg sett eller fått
meldt behov for andre investeringer i 2004.

Arve Paulsen
Materialforvalter

NOM 2005
Notodden OL har sammen med Porsgrunn OL fått tildelt NOM i 2005.
Det blir 3 løp på Notodden og 1 løp på Porsgrunn.
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Økonomi
2003 har vært et helt greit år for NOL økonomisk.
Tinfosløpet ble som i fjor, men årets Bluesfestival innbragte litt mer en vi forventet!
Men turkarta våre utgjør fortsatt, noe jeg håper de kommer til å gjøre i mange år enda, den
største rene inntektskilden til laget. Dette er jo inntekter uten store belastninger på personer
fra laget.
Årets regnskap viser et underskudd. Grunnen til dette er stort sett innkjøpet av de nye drakt-
ene som er gjort. Dette er gjort utifra profileringshensyn blant annet.
Ellers så har endelig rekruteringskomiteen brukt MYE penger et år. Dette skal vi være stolte
over.

Regnskap og budsjett kommer som vedlegg til årsmeldingen.

Svein

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

Åge-Geir

VDG-årsmeldinga for 2003

O-lagets organ som steller med spørsmål omkring vekst- dyreliv og grunneier-forhold mel-
der at en for sesongen 2003 har sendt ut de regelfesta meldinger til våre rettighetshavere om
lagets planlagte aktiviteter for sesongen.

Rettighetshaverne er institusjoner som omhandler landbruk, skogbruk, kultur,
friluft og miljø, og organisasjoner som organiserer grunneiere og interessehavere for
jakt og fiske.

Meldingen omhandler lagets kartarbeid, turorientering og større o-arrangement –
terminfesta løp.

Meldinga ble sendt 27. april.
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.

VDG-kontakten har for sesongen 2003 ikke mottatt noe slag av reaksjoner fra de
vi har meldeplikt til, eller fra andre.

Olav Mårdalen
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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 2004.
Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-.
Støttemedlemmer kr. 100,-.

2. Sportslig og rekruttkomitee
Gjøre om sportslig og rekrutt komitee til en komitee med en sportslig leder.
Styret vil da bli redusert med 1 representant.
Styrets sammensetning blir da: Leder, nestleder, sekretær, kasserer, sportslig leder,
styremedlem, 1. varamedlem og 2. varamedlem.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2003 og budsjett for 2004.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte mandag 26. januar
kl. 18.30 på klubbhytta
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Det ble som vanlig stor dramatikk under Notodden o-lag sitt åpne klubbmesterskap, langdis-
tanse. Vi husker alle 2 år tilbake, hvor samtlige ble disket utenom en løper. I år skjedde
nesten det samme. Årets langløype (ca 14 km)  startet på Jerpetjønn og hadde 4 kartbytter før
de var i mål ved klubbhytta. Etter ca. 5 km  løping rykket Harald Kvisli, Arve Paulsen og
Knut Sveinung Rekaa fra de andre, Paulsen sprakk noe og ble tatt igjen. Harald var slu på
slutten og kom mål som vinner trodde alle.

Lenger bak i køen fikk Petter og Åge Geir  en ekstra 10 minutters runde. De oppdaget at de
kort før kartbytte hadde vært på feil post. Neste løype hadde post kun 50 m fra forrige løype.
Dermed var dramatikken i gang. Jørn var også med men valgte å løpe videre uten å snu.

Som 3. løper kom Petter etter spurtduell med Åge Geir, men de var nærmere 10 min etter
Harald. Først senere oppdaget man at Harald og Knut Sveinung hadde gjort samme feil.
 Eldstemann i langløypa Tor Kvammen imponerer, men ble også disket da han har glemt å
stemple ved flere kartbytter.

I 8 KM løypa kom Hugo først til mål, men han hadde glemt å stemple på en post ved et
kartbytte og ble også disket. Dermed var Ingeborg Skogen raskeste dame og raskest i kort-
løypa.

8 km kort
1. Ingeborg Berg Skogen 1:29:10
2. Sveinung Rekaa 1:36:36
3. Harald Wold 1:40:29
4. Sølvi Fossøy 1:40:47
5. Øyvind Flåterud 1:41:41
6. Dag Sørlie 1:41:58
7. Britt Fossøy 1:42:06
8. Odd Einar Bø 1:42:50
9. Terje Vik 1:46:36
10. Oddvar Rønnestad 2:12:02

Hugo Christensen Disk
Bjørn Erik Eliassen Deltatt
Odd Ivar Paulsen Deltatt

Klubbmesterskap langdistanse  8. november 2003

13,5 km lang
1. Petter Løe 2:15:13
2. Åge-Geir Skatter 2:15:26
3. Anders Fossøy 2:16:09
4. Maja Berger 2:45:50

Harald Kvisli Disk
Knut Sveinung Rekaa Disk
Arve Paulsen Disk
Jørn Myrland Disk
Tor Kvammen Disk
Torgeir Aas Deltatt
Jan Erik Jonassen Deltatt

5 km trim
1. Emil Sten Hestvik 1:58:02
2. Håvard Sten 1:58:35
3. Iris Fossøy 2:12:08
4. Ingvild Jonassen 2:12:20

Heidi Schatvet Deltatt
Sondre Kvisli Deltatt
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D11-12
1. Iris Fossøy 13:17 NOL
2. Anne Marte Thorbjørnsen 13:28 NOL
3. Elisabeth Lie Johansen 14:21 NOL
4. Ingvild Jonassen 14:39 NOL
5. Heidi Berge 16:56 NOL
Therese Kristiansen Disk NOL

D13-14
1. Mia Endresen 18:56 NOL
2. Ida Bø 19:08 NOL

D17
1. Sølvi Fossøy 28:23 NOL
2. Britt Fossøy 31:38 NOL
3. Lise Hørtveit 51:56 KOL

H11-12
1. Mats Endresen 12:12 NOL
2. Jarand S. Groven 21:53 NOL

H13-14
1. Bjørnar S. Halvorsen 13:00 NOL
2. Mats Odden 16:49 NOL
3. Marius Larsen 18:15 NOL

Resultater
Det var i alt 41 deltagere

H17
1. Petter Løe 23:27 NOL
2. Hugo Christensen 25:30 NOL
3. Anders Fossøy 25:40 NOL
3. Åge-Geir Skatter 25:40 NOL
5. Robert Fredriksen 26:20 NTNUI
6. Bjørn Erik Eliassen 33:32 NOL
7. Tov Arne Bondal 34:02 NOL
8. Håvard Sten 35:16 NOL

H50
1. Dag Sørlie 28:00 NOL

N-åpen
Håkon Bjørgo 14:28 NOL
Emil Sten Hestvik 15:19 NOL
Tonje Jonassen 15:25 NOL
Sindre Sandven 15:43 NOL
Karl Martin Flåterud 16:45 NOL
Kristin Bjørgo 17:11 NOL
Eirin Fossøy 17:39 NOL
Jannicke Tveitane Skogen 17:40 NOL
Åsmund S. Groven 18:36 NOL
Per Arne Thorbjørnsen 22:43 NOL
Sander Endresen 24:21 NOL
Lene Rauland 25:25 NOL
Magnus Sandven 25:50 NOL
Elin Rauland 26:11 NOL
Rune Rauland 26:31 NOL
Maria Bjørgo 32:05 NOL

Park-o-løp på Tinfos 27. september 2003

Flott vær og mange unge rekrutter deltok i høstens fine park-o-løp. Denne gangen hadde vi
ikke deltagelse fra andre klubber og det var heller tynt i de voksnes klasser. Desto mer glede-
lig med alle rekruttene. Dette området er ypperlig for rekrutter og alle klarte seg greit gjen-
nom løypene sine.
Etter løpet var det bading i Tinfos-hallen og premiering for rekruttene på basseng-kanten.

Britt
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Resultater sammenlagt med poeng nattløp høsten 2003

Kort løype SUM
1. Ingeborg Berg Skogen 54
2. Britt Fossøy 52
3. Audun Resser 48
4. Harald Wold 44
5. Sølvi Fossøy 40
6. Dag Sørlie 38
7. Torbjørn Barikmo 26
8. Jon Kvisli 22
9. Sveinung Rekaa 20
10. Arnulf Rulnes 18
11. Arve Paulsen 15
12. Arne Lande 12
13. Tonje K. Håndstad 9
13. Knut Kjemhus 9
13. Iris Fossøy 9
16. Anders Fossøy 8
17. Håvard Sten 7
17. Tor Kvammen 7
19. Jostein Christensen 3
20. Øyvind Vasslid 0
20. Øyvind Flåterud 0
20. Torgeir Aas 0
20. Odd Ivar Paulsen 0
20. Odd Einar Bø 0
20. Odd J. Resser 0

Lang løype SUM
1. Harald Kvisli 56
2. Eivind Resser 49
3. Per Øyvind Eger 43
4. Hugo Christensen 42
5. Åge-Geir Skatter 32
5. Tore Håndstad 32
7. Anders Fossøy 31
7. Svein Erik Søgård 31
9. Geir Ottar Kvernstuen 26
10. Steinar Øvreås 24
11. Espen Løe 23
12. Knut Sveinung Rekaa 21
13. Torbjørn Hals 19
13. Ingar Tollum Andersen 19
15. Jørn Myrland 16
15. Arve Paulsen 16
17. Petter Løe 15
18. Bjørn Victor Larsen 7
19. Arild Finstad 6
20. Arne Sørli 5
20. Ingjerd Sommerstad 5
20. Per Christian Hagen 5
23. Tor Kvammen 4
24. Ingeborg Berg Skogen 3
24. Oddvar Rønnestad 3
26. Olav Aas 2
26. Paul Andre Carlsen 2
28. Ingvar Braaten 1
29. Odd J. Resser 0
29. Knut Kjemhus 0
29. Finn Bjørntuft 0
29. Leiv Hope 0
29. Audun Resser 0
29. Yngve Olden 0
29. Odd Ivar Paulsen 0
29. Magnar Thorrud 0
29. Øyvind Due Trier 0

Vinneren av lang løype sammenlagt



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 19

Etappekart

Parkområdet i Bräcke, Eriksberg

VÄLKOMMEN TILL O-RINGEN GÖTEBORG
18-23 JULI 2004

www.oringen.com

O-ringen i Gøteborg blir det store ferieløpet for NOL i 2004.
Det svenske ”5-dagers” er en begivenhet og opplevelse som alle o-løpere bør få med
seg. Med 15.000 løpere, supert terreng, og masse aktiviteter i tillegg til orienteringen
midt i storbyen
Gøteborg er det bare å glede seg!

NOL får sitt eget klubb-område på o-campen på Eriksberg
varv. Her kan du sette opp telt, campingvogn eller bobil.
Det er også mulighet til å leie ferdig oppsatt campingvogn
dersom du bestiller nå.

På ”5-dagers” finnes det garantert en klasse som passer for
deg. I tillegg til de vanlige A-klassene for alle aldre finnes
kortklasser, mosjonsklasser, en egen lang/lett klasse for de
spreke med mindre karterfaring, og mange ulike nybegynner-
løyper. Det er også mulig å melde seg på dag for dag i direkte-
klassene.
Familiene Wästlund, Kvisli, Skogen og Skatter har meldt seg
på. Vi håper at mange flere familier blir med. Ordinær på-
meldingsfrist er 15. mai 2004, men påmeldingen er rimeli-
gere jo tidligere ute vi er.
Neste tidligpåmeldingsfrist er 20. februar til Dag Sørlie,
tlf. 35097210. Ta kontakt med en av familiene som har be-
stemt seg for å være med dersom du lurer på noe. Se også o-
ringens internettsider.
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Sesongkavalkade 2003

Noen løp veldig fort Noen ble veldig slitne

Harald til veksling 15 stafetten Samlingsplass pinseløpa, ja det er snø!

Noen brukte opp absolutt alle krefter! 2 fornøyde o-løpere i Danmark
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Avreise fra klubbhytta, Notodden kl.16.30.
Avreise Color festival fra Oslo kl.19.30
På båtturen nedover bestiller vi felles bord for en bedre middag for de
som ønsker. Vi har fire-mannslugarer over bil dekk  på nedtur.

Når vi kommer ned til Hirtshals, reiser vi direkte ut og trener på kart.

På denne tiden av året er det kaldt i Dan-
mark. Ta derfor med varme klær. Det er bas-
seng på overnattingsstedet og på båten til
Dammark.
Husk badetøy!

Vi har i år leid to store hytter på Skallerup
Klit feriesenter, som ligger i nærheten av
Hirtshals. Stedet har et stort badeanlegg og
mange aktiviteter.

Dette er lagt opp til en sosial tur og skal markere starten
på en ny og spennende  sesong. På denne turen må du
ikke være o-løper for å trives.

Familier som ønsker egen hytte bestiller dette gjennom
Color Line. Det er allerede kamp om hyttene, så vær tid-
lig ute.

Barn som reiser uten foresatte skal ha en kontaktperson
som er ansvarlig. Ta  kontakt med Arve, Heidi eller Petter

Hjemreise med Petter Wessel fra Fredrikshavn
søndag 19 mars kl. 15.30.
Vi har reservert to daglugarer.
Vi kommer til Larvik ca. kl. 21.45

Pris: Voksne: 850 kr.
Barn :    600 kr

Dette er ca. beløp. Mat kommer i tillegg.

Av tidligere erfaringer har jeg har be-
stilt seksten plasser. Først til mølla får
i hvert fall plass.

Color Line 810 00 811

Påmelding til  Arve Paulsen
Tlf: 35014632, arvepau@0nline.no

Danmarkstur Nordjysk 2-dagers 11. - 14. mars 2004
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Orientering i høstfjellet 12. og 13. September

Etter initiativ fra undertegnede, ble det i 2003 innført et nytt uoffisielt klubbmesterskap. Dette
arrangementet må bli å betrakte som et ”Prøve-mesterskap” i den nye ”øvelsen” som er fjell-
orientering med nattprolog. I god konservativ tankegang, ble denne øvelsen klassifisert som en
klar ”guttegreie”, for gutter som allerede har vært gjennom den første ungdommen.
Etter gjennomføring av det første arrangementet, kan det bli en utfordring å beholde den defi-
nerte deltakerbegrensningen også ved senere arrangementer. Jeg antar at dette løpet vil bli vide-
reutviklet og gjentatt høsten 2004. Etter dette vil løpet forhåpentligvis ha blitt en tradisjon som
ikke lar seg stanse av kravet om likestilling. Etter at kvinnekontakten ble fjernet i NOL på siste
årsmøtet, har en vesentlig vanskelighet blitt ryddet av veien.
Tilbake til arrangementet. Etter ankomst fredag kveld før mørkets frembrudd, ble alt klargjort for
start på prologen som var et nattløp med fellesstart. 6 ”store” gutter var samlet på startstreken på
Slåtteli-haugen øst for Tunhovdfjorden. Dette var løpere ”fulle” av vinnerinstinkt og pågangs-
mot. På grunn av mørket er det lite å fortelle fra selve løpet. Ved målgang viste det seg at Harald
K. hadde taklet favorittstemplet og dukket opp som 1. mann, like fulgt av Arve og Åge Geir. Jørn
sørget for at Torgeir og Dag kom trygt gjennom nattemørket. Resultatene var som forventet.
Resten av kvelden gikk med i badstua med spekemat og drikke. Det var viktig å holde muskula-
turen myk til lørdagens store dyst. Væskebalansen ble også prioritert.
Lørdagen opprant med et høstvær av det sjeldene. Varmt og sol fra skyfri himmel. En dag hvor
det var godt å være arrangør.
3 sløyfer med en samlet lengde på ca. 13 km var utfordringen. Startrekkefølgen som var planlagt
på bakgrunn av prologen, ble noe justert. Harald ut sist med alle konkurrentene foran, virket å
kunne bli en ren parademarsj mot en klar utklassing. For å gjøre arrangementet litt spennende
valgte en selvutnevnt jury å sende ut Arve sist, i håp om at løpet skulle bli spennende for meg som
eneste publikum.
I tillegg ble EKT-enheten på siste post som var et jakttårn, hengt litt høyt på stigen, slik at løper-
ene måtte løfte blikket. Dette er ikke alltid like lett mot slutten av et langt og slitsomt løp. En
forventet sluttspurt mot siste posten kunne også få en ekstra dimensjon ved en slik postplassering.
Inn til første kartbytte og stempling, hadde Harald festet grepet på alle løperene med tidligere
start.
Arve som sist startende hadde nærmet seg Harald med noen sekunder. Dette så ut til å kunne bli
en virkelig triller.
Ut på 2. runden fikk Harald god drahjelp av to elger i tidlig brunst. Her ble nok grunnlaget lagt
for en overlegen seier. Siste sløyfa ble en ren parademarsj uten noen form for konkurranse. Selv
ikke en kondisjonssterk Torgeir, utstyrt med GPS, hadde noen mulighet her.
Harald i suveren høstform knuste all form for motstand, og sprintet inn mot siste post i suveren
stil.
Ingen EKT enhet nede ved bakken. Svaret var klart. En arrangørtabbe! Videre inn til målpassering
i suveren stil. Etter en lengre samtale om løpet dukket Arve også fram fra fjellskogen med klar
melding til undertegnede om at postenheten på siste post manglet.
Ikke uventet forsvarte Åge Geir 3. plassen fra prologen. Takket være sin større høyde og skarpe
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O-løp 2004O-løp 2004O-løp 2004O-løp 2004O-løp 2004
Det er muligheter for å løpe o-løp nesten hver helg for de som ønsker det.
Nedenfor er et utdrag som er arrangementer NOL ønsker at flest mulig deltar på.

Dato Måned Arrangør/sted kommentar 

11-14 Mars Danmark/Ålborg 
To dagers løp I Danmark 
klubbtur torsdag til søndag 

17.-18. april Halden OL/Sarpsborg OL Vårstafetten/SOL-renningen 

1. mai Moss OK Lørdagskjappen 

22. mai Oppsal IF 15-stafetten 

29.-31. mai Kongsberg OL Pinseløp, Kort avstad, passer for alle, 
gamle og nye o-løpere 

 19.-20. juni Jämi, Tampere, Finland 
Jukola, Senior/jr stafett med 7 etapper 
uttaging, pinseløp og 15 stafett. 

 25.-27. juni Eiker OL O-Festivalen   Kort vei, klasser og løyper 
for alle 

7.-11. juli Agder Sørlandsgaloppen 

19.-23. juli Göteborg, Sverige 5-dagars, verdens største o-løp 

7.-12. august Modum OL Hovedløp for yngre 

7.-8. august Modum OL Modum 2-dagers 

19.-22. august 
Glåmdal (Austmarka IL, Brandval/ Kongsvinger OK, 
Eidskog IL, Grue IL, Odal OL) NM-uka 

23 oktober Fredrikstad SK Blodslitet 

 

blikk, kunne han som førstemann dokumentere besøk på alle postene. De øvrige løperene hadde
tatt til seg så mye mat og drikke ved kartbyttene at stempling ble sløyfet for å spare tid.
Etter løpet var det tid for solbading på verandaen, badstue med en temperatur som nærmet seg
100 grader, og små avkjølende dukkerter i badekulpen, mens løpsleder sørget for røyking av ørret
til middag.
Åge Geir ble årets vinner av prøve KM i
fjellorientering med eneste godkjente løp.
Kongen av Slåttelihaugen ble allikevel
Harald K. Kun simple knep fra arrangør-
ens side kunne hindre ham i å ta en suve-
ren seier.
Neste år håper vi på større deltakelse og
samtidig et løp helt uten doping og sim-
ple arrangørknep.

Harald W.

Jørn, Torgeir, Arve, Dag og Harald K., Åge-Geir bak kamera
og Harald W. ikke til stede da bilde ble tatt.
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Jukola 19-20. juni
Vi har i 3 sesonger snakket om å stille lag i verdens største orienteringsstafett Jukola i Fin-
land. Nå er laget påmeldt. Alt vi trenger er 7 topptrente o-løpere.

Sett i gang og tren. Årets Jukola går i et svært raskt terreng, veldig flatt og åpent. Ålamoen
sier Kongsbergløperne og vil ha fortrening der.  Som viser av estimerte etappe tider 8,5 på 36
minutter.

Opplegg: Buss til Stockholm, båt til Åbo, buss til løpet, overnatting i militærtelt.
Buss til Helsingfors, båt til Stockholm, buss hjem. Reiseopplegg i regi av Jens Kristian Kop-
land.

Uttagingsløp: Skulle vi komme i den situasjonen at vi trenger uttagingsløp, vil 15 stafetten og
pinseløpene være uttagingsløp.

Etapper er som følger:
Sträcka Km Min
1 13,7-13,8 Skumring 72
2 13,6-13,7 Skumring/natt 72
3 14,8,-14,9 Natt/skumring 81
4 8,4-8,5 skumring 36
5 8,4-8,5 Dag 35
6 11,8-12,0 Dag 61
7 15,5-15,7 Dag 77

På grund av den snabba terrängen kommer delsträckorna att vara relativt långa både i Jukola-
och Venlakavlen. Detta innebär dock inte att tiden för topporienterare eller motionslag blir längre.

Kartutsnitt I Kartutsnitt II
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Ribbeløpet 2003
Det er alltid en blanding av høytid, vemod og et utpreget konkurranseinstinkt som preger Ribbeløpet i regi av
NOL. Dette ble også årets ramme rundt løpet.
Feiring av Julen skaper grunnlaget for høytiden. Med god hjelp av Britt H og Ellen i festkomiteen, ble hytta
også denne dagen forvandlet til en verdi arena for klubbens Julelunsj. Vi tar med oss ”rester” av julematen og
masse julestemning til denne Ribbelunsjen. Når hytta da blir fullsatt av løpere, andre medlemmer og sympa-
tisører i alle aldere, skaper dette en ramme av høytid!
Vemod er knyttet til at en lang og innholdsrik o-sesong er tilbakelagt, og jeg har blitt 1 år eldre!
Ribbeløpet markerer uten tvil sesongavslutning i NOL. En sesong som har vart fra Danmarksturen før påske.
Trøsten må være at en ny sesong er like om hjørnet.
Men det er først og fremst konkurranseinstinktet som preger Ribbeløpet. Helt fra starten for ca 20 år siden,
hvor samlingsplass var en snøhaug ved dammen på Grotbekk, har dette løpet hatt høy status.
Vinneren av Ribbeløpet har hvert år kunnet ”sole” seg i seieren helt fram til neste jul. Dette er en seier som
har stor prestisje og som gir en spesiell høy status i NOL i hele det påfølgende året.
Helge Hagen var årets tittelforsvarer. Mange sultne utfordrere stilte på startstreken. Geir Ottar, Knut Svein-
ung og en formsterk Harald K var de heteste lokale navnene som kunne utfordre Helge.
I tillegg var Malins ”lillebror” et spennende internasjonalt innslag.
Nytt av året var et større løype- og klassetilbud som bidro til at vi i år fikk deltakerrekord. 47 løpere på
startstreken i Ribbeløpet var ”stort”.
Bortsett fra på de første 3 strekkene, kontrollerte Geir Ottar løpet fra start til mål. Imponerende var det at
Knut Sveinung (16 år) holdt følge med Geir Ottar gjennom hele løpet og sikret seg en solid 2. plass, foran
fjorårsvinner Helge. I konkurranse med flere hjemmeløpere på Sætreåsen, løp vår svenske deltaker inn til en
sterk 4. plass.
For å tiltrekke seg oppmerksomhet valgte Anders i år en ny vri. En blodig men fortsatt like blid Anders, kom
inn til stor oppmerksomhet fra oppmøtt publikum. Med et stort kutt i hodet etter en tørrkvist som arrangøren
ikke hadde fjernet ved en postplassering, kunne Anders bryte løpet under full forvissning om at han ville bli
lagt merke til ved målplassering. Etter en tur oppom Stein Møretrø, ble skaden limt sammen og Anders er
like hel, klar til nye dyster på bandybanen over nyttår.
I gutteklassene viste Bjørnar og Sondre god løping og vant sine klasser. Som det framgår av etterfølgende
resultatliste var det svært jevnt i jenteklassen.
Et nytt vellykket Ribbeløp er historie!

2 km D10-12 5 delt.
Iris Fossøy 31:21
Ingvild Jonassen 31:25
Anne Marte Thorbjørnsen 31.26
Silje Westlund 35:29
Ida Hestvik Sten Deltatt

H10-12 4 delt.

Sondre Kvisli 30:57
Karl Martin Flåterud 35:38
Simen Westlund 35:38
Mats Endresen 35:59
H13-15 1 deltager
Bjørnar S. Halvorsen 17:45

Resultater fra Ribbeløpet 26. desember 2003
Antall deltagere: 47

Trim Kort 6 delt.
Emil Sten Hestvik 34:14
Tonje Jonassen 34:15
Sander Endresen 36:01
Pål Erik Svendseid 36:01
Håvard Sten 34:27
Eirin Fossøy Deltatt

3 km D50 1 delt.
Marina Westlund 1:05:08

H50 2 delt.
Sveinung Rekaa 47:59
Ingemar Westlund 1:20:12

Trim lang 5 delt.
Mone Eriksen 37:41
Sølvi Fossøy 38:12
Britt Fossøy 40:07
Jon Kvisli 44:28
Tonje Håndstad 44:47

5 km D16 3 delt.
Randi Wold 49:38
Kjersti Eriksen 1:02:53
Kjersti Myhre Deltatt

H16 20 delt.
Geir Ottar Kvernstuen 39:22
Knut Sveinung Rekaa 39:29
Helge Hagen 39:31
David Westlund 39:32
Harald Kvisli 44:34
Tore Håndstad 46:57
Hugo Christensen 47:03
Åge-Geir Skatter 47:07
Øivind Myhre 49:30
Torgeir Aas 49:31
Odd Ivar Paulsen 53:41
Tov Arne Bondal 1:11:27
Jan Erik Jonassen 1:25:31
Øyvind Vassli 1:25:31
Mathias Rasch Halvorsen Disk
Øyvind Flåterud Disk
Petter Løe Disk
Torbjørn Barikmo Deltatt
Anders Fossøy Deltatt
Finn Bjørntuft Deltatt
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Trenger du nytt utstyr?

Priser på drakter:
Draktene er subsidiert til medlemmer, mer til under 20 år enn over 20 år.

Overtrekksdrakter: Pris u. 20 år Pris o. 20 år
Jakke: kr. 300.- kr. 350.-
Bukse: kr. 250.- kr. 300.-
Sett: kr. 550.- kr. 650.-

Gamle overtrekksdrakter: Pris
Jakke: kr. 300.-
Bukse: kr. 200.-
Sett: kr. 500.-

Foret overtrekksdrakter pris som før kr. 700 pr. sett.

Løpsdrakter: Pris u. 20 år Pris o. 20 år
Bluse: kr. 150.- kr. 200.-
Bukse: kr. 150.- kr. 200.-
Sett: kr. 300.- kr. 400.-

Gamle løpsdrakter: Pris
Sett: kr. 300.-
Pr. del: kr. 150.-

Det er ikke igjen av størrelsene xx small av løpsdrakter og overtrekksdrakter.
Draktene i denne størrelsen må bestilles før 20. februar for å få dem før sesongen
starter.

Hvordan skaffe seg nytt utstyr:
Ta kontakt med Ingvild Skogen
Telefon: 35013118
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Med sjel og særpreg
Det er med glede og stolthet at vi i Hjartdal og Gransherad
Sparebank presenterer vår nye profil.

Banken har vært en del av lokalsamfunnet vårt i over 100 år,
og det var med ydmykhet vi gikk løs på oppgaven med å
modernisere bankens uttrykk utad.

Den nye profilen plukker opp lokale tradisjonelle elementer,
samtidig som den er moderne for en bank i utvikling.

Vårt ønske er at logoen vil bli en merkevare med identitet til
felles glede også for våre kunder og samarbeidspartnere.
Takk for at NOL og lagets medlemmer gir oss mye tilbake.

Tlf. 35 02 84 00  Fax. 35 02 84 01 www.hjartdalbanken.no
post@hjartdalbanken.no Kontofon 815 22 255



O-KRO-KRO-KRO-KRO-KRYYYYYSSETSSETSSETSSETSSET

VANNRETT:  1. På Blefjell  9. By  10. Spisekart  11. Jammer  12. Redde  14. Grov  15. Pron.  17. Jentenavn
18. Kjøretøy  21. Tillatelse  23. Konene  25. Pron.  26. Inviterer  28. Gjengivelser  30. Jøkler  32. Krydder  34.
Tall  35. Artikkel  36. Utenlansk  37. Punkt  39. Hiv  41. Sår  43. Ring  46. Gud  53. Gryn  55. Stat  57. Tanke
58. Fotplagg  60. Fordypning  61. Beveget  62. Pekte på
LODDRETT:  1. Var  2. Turområde  3. Tilbakeslag  4. Hyl  5. Larver  6. Væsken  7. Åker  8. Ferske  13. Stige
15. Drikk  16. Stivne  19. Fyr  20. Tidl. Øst-Tyskland  22. Ikke invitert  24. Malm  27. Rett  29. Busk  31. Veen
33. Bilmerke  37. Sven Knutsen  38. Land  40. Ser mot  42. Tine  44. Guttenavn  45. Lure  47. By  48. Månefase
49. Taus  50. Neon  51. Leie  52. Krydder  53. Fisk  54. Fugl  55. Tre  56. Slektning  59. Vanlig forkortelse

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Bjønnekrev. 10, 3684 Notodden  innen 3. Mars 2004.

AVS.: Notodden O-lag v/kasserer Svein Amundsen, Reitevegen. 11, 6200 Stranda.
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