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Telefonnummer
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no

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

Neste utgave av Sjekk KODEN
Kommer 15. januar. Det er
årsmeldingsutgave,  så alle som skal
levere inn årsrapport må det innen 13.
desember til Sjekk KODEN v/Åge-
Geir Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678
Notodden eller e-post:
aagegeir@online.no

Til deg som vil
bli medlem:

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

over 17 år  200,-
Støttemedlemskap  100,-

Informasjon om navn, fødselsdato,
adresse og medlemstype sendes til
Håvard Sten, Liv Gohlis vei 10, 3684
Notodden.
Tlf. 350 19389
Kan også bli medlem via internett:
http://home.online.no/~notod/

Til de som ikke får tilsendt
Sjekk KODEN:
Gi beskjed til Åge-Geir Skatter,
Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden
eller på tlf. 350 13744.
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Neste side....

Den 59. o-sesongen i NOL nærmer seg slutt! Det er ikke lenge før onsdagens treningsløp erstattes av
nattløp. Disse nattløpene har for mange av oss blitt et av høstens store høydepunkter.
Et raskt tilbakeblikk på årets aktiviteter viser at vi fortsatt er inne i en positiv trend.
Årets nye opplegg med O-karusell annenhver onsdag, og med treningsløpet som et mellomliggende
tilbud til rekruttene, har vært en ubetinget suksess. Deltakelsen på treningsløp/O-karusell har fortsatt
hatt en klar stigning fra i fjor. På flere løp har deltakerantallet i år oversteget 100 løpere.
Dette gir oss nå motivasjon til å videreutvikle dette tilbudet. Vi ønsker å utprøve endringer for også å
sikre en positiv utvikling av kvaliteten på disse store arrangementene.  Styret hadde derfor innholdet i
treningsløpene oppe som egen sak på siste møtet. Hvordan kan vi forbedre disse arrangementene?
Ferdigtrykte kart på treningsløpene er en kvalitetsheving som nå blir vurdert, sammen med andre
arrangementtekniske forbedringer. Innkjøp av fargeprinter for løypetrykk og opplæring i bruk av kart-
og løypeprogram, vil bli prioritert.
En videreføring av bruk av personlige EKT-brikker kan videre bidra til både forenkling av arrange-
mentene og en kvalitetssikring av registrering og tidtaking.
Egen arrangement-henger  hvor alt nødvendig utstyr er samlet, har også blitt diskutert.
NOLs treningsløpene har alltid hatt en god standard. Medlemmene har her lagt ned et betydelig dug-
nadsarbeid knyttet til løyper, tidtaking og etterarbeid. Løpsresultatene fra Åge Geir holder høy stan-
dard.
Vi håper allikevel at treningsløpene i 2005 skal framstå i en forbedret drakt. Vi ønsker at trenings-
løpene skal fortsette som distriktets største ukentlige idrettsarrangement.
Til dette trenger vi fortsatt hjelp fra dere alle for å lykkes.
Midt i diskusjonen om tekniske forbedringer, må vi ikke glemme at treningsløpene også skal være en
møteplass hvor alle skal føle en tilhørighet! Her vil det nok alltid ligge en stor utfordring.

Som det framkommer videre i dette nummer av ”Sjekk Koden”, har NOLere reist land og strand rundt
på O-løp denne sesongen. Det har vært en aktiv sommer for mange av løperene våre!
Deltakelse i årets utgave av Jukola med et herrelag, er med på å skape større bredde i aktivitetene våre.
Det er viktig at vi nå retter fokus mot den sportslige aktiviteten. Deltakelse i o-løp for ung og gammel,
bør være hovedmålet for lagets virksomhet i de kommende årene. Samtidig er det viktig å sikre etter-
veksten.
2005 blir på mange måter en spennende og spesiell sesong i NOL.
Som alle sikkert har oppfattet skal vi sammen med POL arrangere åpent Nordisk mesterskap i oriente-
ring. 3 lav 4 løp arrangeres på Notodden.
I tillegg skal det arrangeres to publikumsløp og en finale i en regional skolekonkurranse.
I likhet med NOF feirer NOL sitt 60 års jubileum i 2005. Vi er således et av landets eldste o-lag.
Vi skal også opprettholde og videreutvikle det lokale o-tilbudet på Notodden.
Her ligger det fortsatt mange utfordringer!
Det er viktig at vi tidlig tar en diskusjon om hvilke sommerløp som bør prioriteres neste år. Ut fra egen
erfaring vil jeg anbefale Midnattsol-galoppen i 2005.
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Styret ønsker videre en tilbakemelding fra medlemmene på våre ulike tilbud og aktiviteter. Dersom vi
skal forbedre oss må vi ha tilbakemeldinger fra DERE. Vi ønsker både RIS og ROS, og vil gjøre det vi
kan for å skape et best mulig tilbud til alle medlemmer i NOL.

Mange og store utfordringer ligger foran oss i 2005. Ved hjelp av et felles løft skal vi sammen skape en
”jubelsesong” i 2005.

Men først skal 2004 sesongen avsluttes. Det er fortsatt mange tilbud som gjenstår før vi avslutter med
Ribbeløpet 2. juledag!

Harald W.

Lørdag 6. november Klubbmesterskap Lang
De siste årene har klubbmesterskap Lang vært preget av stor dramatikk. Hva skjer i år ?   Forsvunnede
skjermer? Alle disket? (nesten)
Kartbytter, action dramatikk, Unge spreke juniorer mot eldre herrer og damer over 39.  Sprekker Arve?
Orker Jørn å fullføre i år?

Hvertfall blir det i år en løype på 13 - 16 KM for herrene.
ca 8-9 km for damene.

Samme opplegg som ifjor. Det betyr  en rekke kartbytter, og det vil kunne bli benyttet kart av eldre
årgang.

Oppmøte klubbhytta kl 11.00.
Start så snart alle er klare.
Vi må kjøre bil til startene.

Mål blir klubbhytta.

Resultater KM-individuelt i Høydalsmo 14. august
D11-12 1 Ingvild Jonassen
D11-12 3 Silje westlund
D13-14 5 Iris Fossøy
D13-14 7 Anne Marte Thorbjørnsen
D15-16 3 Sølvi Fossøy
D17C 2 Kristin Sandven
D35 1 Britt Fossøy
D40 1 Heidi Schatvet
D40 3 Malin Westlund
H10N Vebjørn Kvisli
H10N Sindre Sandven
H10N Simen Westlund
H11-12N 1 Sondre Kvisli

H13-14 2 Bjørnar S. Halvorsen
H17C 6 Jan Erik Jonassen
H21 12 Harald Kvisli
H40 3 Jon Kvisli
H40 6 Åge-Geir Skatter
H50 7 Hugo Christensen
H50 3 Dag Sørlie
H75 1 Magne Hamre
N-åpen Eirin Fossøy
N-åpen Tonje Jonassen
N-åpen Magnus Sandven
N-åpen Per Arne Thorbjørnsen
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Knut Sveinung inn mot målPetter, Harald, Jørn og Arve

Notodden o-lag med i verdens største Orienteringsstafett, Jukola
Venla for damer og Jukola for herrer er verdens største orienteringsstafett. I år deltok det 790 damelag
og 1.314 herrelag i skogene ved Jämi, noen mil nord for Tammerfors. På en flystripe midt i skogen var
det bygd opp en landsby med 25.000 innbyggere i ett døgns varighet. Rundt flystripa var det åpne, flate
furuskoger med fast bunn, og det var mulig å komme opp i unormalt gode kilometertider.

Dette blir en gigantarrangement, med butikker, dusjer, saunar, pub, overnatting i hundrevis av
telt osv…  Finnene er veldig flinke til dette, og hele arrangementet var prikkfritt sett med Notodden
øyne.

Damestafetten som går på lørdagsettermiddag hadde også med innslag fra Notodden.    Ingeborg
Skogen løp første etappe for Porsgrunn, og gjorde en bra innsats.   Hun kunne løpe inn til veksling som
jente nr 307 av de ca 850 lagene.  Randi Wold som løper for Trondheimsklubben NTNUI gjorde også
en flott figur på sin 3 etappe, løp opp 24 plasser og vekslet som lag nr 80.

Herre stafetten startet kl 23.30 på lørdagskvelden, og løperne benytter derfor hodelykter, helt
mørkt blir det imidlertid ikke på denne årstiden. Av de totalt 1324 lagene var altså Notodden o-lag
med.
1 etp Petter Løe Løp en bra etappe i trengslen på første etappe, og kunne veksle som lag nr 439.

Løp sin 13,7 km på 1.25.
2 etp Harald Kvisli Harald fulgte opp med nok en bra etappe og løp opp 57 plasser. Notodden var

nå oppe på 382 plass. Harald løp også 13,7 km og var minuttet raskere enn
Petter.

3 etp Jørn Myrland Nattens lengste etappe, og forhåpentligvis lyst på slutten. Jørn fikk noen små
problemer underveis, men kom rundt sin 15 km. Notodden var nå på 513 plass.

4 etp Geir Skoe Geir løp et bra løp på sin 8,5 km. 47 min og Notodden er nå nr 477.
5 etp Arve Pulsen Arve løpet et min raskere enn Geir og plukket enda flere plasser.

Notodden er nå på 433 plass.
6 etp Åge Skatter Debutant i Jukola, men gjorde få feil og plukket ytterligere 19 plasser.

Notodden er nå nr 424.
7 etp Knut S Rekaa Skiskytter og junior Knut Sveinung fikk den 15 km lange siste etappen. Trass

i krampe på slutten spurtet han inn til 387 plass til Notdden. D.v.s. at han
passerte hele 37 løpere på sin etappe.

Totalt sett er Notodden fornøyd med innsatsen, og neste helg er det norges største o-løp o-festivalen,
som finner sted ved Hokksund.
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NOL - NATTKARUSELL 2004
Notodden o-lag

Vi satser på å få  arrangert 7 nattløp i høst  uavhengig av vær og føre. Dette blir tilbudet i
høst etter at treningsløpa er slutt. Vi bruker EKT.
Vi satser på  en løype på ca. 5 km  og en enklere  på ca 3 km. Løypelengdene  justeres etter
snødybden  og terrenget.
 Alle løpa starter 19.00 bortsett fra 13.10 som starter 19.30

Dato: Område / Frammøtested: Arr:
13.10* Sætreåsen / Klubbhytta Anders Fossøy
20.10* Damtjønn / Klubbhytta Åge Geir Skatter
27.10* Eikeskard/ Klubbhyta ( bil til start ) Jørn Myrland
3.11 Flåmyr   / Lisleherad skole Petter Løe
10.11 Leivstein  / Klubbhytta Odd Ivar Paulsen
17.11 Askmyra/ Askmyra Merket fra R360 mot Gvarv Jon Kvisli
24.11* Gobakkane  / Klubbhytta Harald Kvisli

Vi lager er ”ranking”  i begge løypelengder der 4  av 7 løp teller, og vinneren får 15 poeng,
2. plass 13, 3.plass 11 poeng, 4  plass 10 poeng osv.  Fullfører du 5 av 7 løp får du tildelt
NOL’s  Nattkrus. Dette kruset deles kun ut for nattløp.

Vi håper at det også i år kommer mange fra Kongsberg. Fem  av løpene er lagt i området
Tinnemyra – Høgås for å gjøre kjøreavstanden fra Kongsberg kortest mulig. Det er garde-
robe med dusj på alle løp bortsett fra på Askmyra.

NYTT i ÅR!
Den korte varianten skal være litt lettere.  Den er for tøffe nybegynnere og litt  slitne eldre.

* Sperret for de som vil løpe Nordisk.

SPØRSMÅL RETTES TIL ANDERS FOSSØY:    35 01 24 32  (b)     35 01 18 12  (a)
kartfos@online.no
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Mandagstrening for 13-15-åringer
Mandagstreningene kl. 19.00 fortsetter fram til 20. september. I løpet av hele vårsesongen
var det jevnt og godt oppmøte med 8-11 deltagere. Det har vært en ivrig og aktiv gjeng og vi
har merket at vi har med tenåringer å gjøre. Mange ulike aktiviteter har blitt utprøvd, bl.a. O-
Yatzy og ulike typer to-manns-stafetter. Enkelte ivrige og erfarne 12-åringer har også tatt
skrittet opp på Trinn 3-treningen.

O-karusell-deltagere fra 9 til 14 år på Eikerløpet på Konnerud 20.mai
Resultater Eikerløpet 20. mai
D11-12 8 Silje westlund

D11-12 9 Elisabeth Lie Johansen
D11-12 12 Heidi Berge
D11-12 14 Ida Elisabeth Sten
D11-12N 4 Linda Franzen
D11-12N Jannike Tveitane Skogen
D13-14 11 Mia Endresen
D13-14 12 Iris Fossøy
D13-14 14 Anne Marte Thorbjørnsen
D13-14 16 Ida Bø
D15-16 2 Sølvi Fossøy
D17C 10 Ellen Lie
D35 1 Britt Fossøy
D40 4 Malin Westlund
H10 Vebjørn Kvisli

H10 Simen Westlund
H11-12 2 Sondre Kvisli
H11-12 7 Sveinung Aas
H11-12 10 Mats Endresen
H11-12N 8 Stein Arne Folserås
H13-14 4 Bjørnar S. Halvorsen
H17 10 Harald Kvisli
H17 19 Knut Sveinung Rekaa
H17C 7 Håvard Sten
H40 1 Petter Løe
H40 9 Jon Kvisli
H50 7 Hugo Christensen
H50 14 Sveinung Rekaa
N-åpen Eirin Fossøy
N-åpen Emil Hestvik
N-åpen Per Arne Thorbjørnsen
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ÅRSAVSLUTNING

Den tradisjonelle årsavslutninga med utdeling av ferdighetsmerker,
treningsløpskrus og andre utmerkelser blir i år i

Aulaen på Sætre onsdag 29. september kl.17.30

Foreløpig program:

• Utdeling av ferdighetsmerker

• Utdeling av treningsløpskrus

• Kaker, kaffe og brus

• Andre utmerkelser

• Bilder fra sesongen

Møt opp store og små o-løpere slik at dette kan bli en fin kveld for
hele klubben.
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Norsk O-Festival 2004
Norsk O-Festival foregikk som vanlig nær opp til St. Hans. Det var en av sommerens store O-begiven-
heter. For noen er Hovedløpet det største høydepunktet, andre ser på et ferieløp som det største, men
O-Festivalen er kanskje den O-helga flest løpere ser på som sommerens O-høydepunkt. Travbanen i
Eiker var et ypperlig utgangspunkt for fine O-dager til tross for noe regn. NOL stilte mannsterke opp
(ikke misforstå – ’mann’ betyr menneske i sammensetninger) med 25 løpere på mellomdistanse, 23 på
langdistanse og 5 stafettlag med til sammen 14 løpere.

Her var mange stereke prestasjoner som plasseringene under viser.

25. juni. Mellomdistanse:
D11-12 23 Jonassen,Ingvild
D11-12 32 Berge,Heidi
D11-12 35 Skogen,Jannike Tveitane
D11-12 36 Sten,Ida Elisabeth H.
D13 21 Thorbjørnsen,Anne-Marte
D14 26 Endresen,Mia
D17C 25 Endresen,Hege
H-10 2 Sandven,Sindre
H-10 4 Kvisli,Vebjørn
H11-12 21 Kvisli,Sondre
H11-12 DSQ Endresen,Mats
H17-18E 34 Rekaa,Knut Sveinung
H17C 16 Sten,Håvard
H17C 17 Karlsen,Jan Holte
H40 4 Kvisli,Harald
H40 42 Skatter,Åge-Geir
H40 DSQ Løe,Petter
H50 11 Christensen,Hugo
H50 31 Sørlie,Dag
H50 57 Rekaa,Sveinung
H55 37 Wold,Harald
N-ÅPEN Hestvik,Emil Sten
N-ÅPEN Jonassen,Tonje
N-ÅPEN Sandven,Magnus
N-ÅPEN Thorbjørnsen,Per-Arne

27. juni. Langdistanse:
D11-12 19 Jonassen,Ingvild
D11-12 38 Sten,Ida Elisabeth Hestvik
D11-12 39 Skogen,Jannike Tveitane
D11-12 40 Berge,Heidi
D13 33 Thorbjørnsen,Anne-Marte
D17C 9 Sandven,Kristin
Direkte C DSQ Aas,Sveinung
H-10 Kvisli,Vebjørn
H-10 Sandven,Sindre
H11-12 15 Kvisli,Sondre
H17-18E 40 Rekaa,Knut Sveinung
H17C 5 Jonassen,Jan Erik
H17C 24 Sten,Håvard
H40AL 38 Skatter,Åge-Geir
H50AK 7 Sørlie,Dag
H50AK 27 Skogen,Svein
H50AL 13 Christensen,Hugo
H50AL 42 Rekaa,Sveinung
H55 68 Wold,Harald
N-ÅPEN Hestvik,Emil Sten
N-ÅPEN Jonassen,Tonje
N-ÅPEN Sandven,Magnus
N-ÅPEN Thorbjørnsen,Per-Arne

26. juni. Stafett.
D11-12 Par 6 NOL 2 Heidi Berge, Ingvild Jonassen
D11-12 Par 12 NOL 1 Ida Elisabeth Hestvik Sten, Jannike Tveitane Skolen
H11-12 Par 9 NOL 1 Sondre Kvisli, Sveinung Aas
H160 10 NOL 1 Petter Løe, Jørn Myrland, Hugo Christensen, Harald Kvisli
H160 56 NOL 2 Knut Sveinung Rekaa, Dag Sørlie, Harald Wold, Åge-Geir Skatter
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Klubbleir for Trinn 2

Vi innbyr Trinn 2 til orienteringsleir på o-hytta ved Tinnemyra.

Frammøte: Fredag 15. oktober kl. 17.30
Avslutning: Lørdag 16. oktober,  ca. kl. 12.30

Program: Fredag
• o-trening
• vi spiser pizza
• kort nattorientering

Lørdag
• frokost
• o-trening
• leik

Ta med:
• treningstøy til to økter
• gode klær og sko til å være ute og leke i
• sovepose og underlag
• håndkle og toalettsaker
• kompass
• Kortspill, andre spill, ball eller annet
• litt godteri
• lommelykt eller hodelykt

Pris: kr. 50,-
Ledere: Vi vil veldig gjerne at noen voksne blir med som ledere.

Påmelding: innen tirsdag 12. oktober til Heidi Schatvet
tlf. 35 01 43 99

Hilsen Trinn 2 lederne
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O-kveld for de som skal opp i Trinn 2 til våren.
Vi inviterer dere som skal opp i Trinn 2 neste år til en o-kveld på hytta ved Tinnemyra fredag 15.
oktober. Dette er samtidig med at vi har leir for Trinn 2 på samme sted. Dere skal delta på de samme
aktivitetene som leirdeltakerne (se program for leiren). Møt i treningstøy kl 17.30. Ta med skift, varme
klær, godt beintøy til utelek, lommelykt eller hodelykt og litt godteri. Dere får pizza før vi avslutter
kvelden med kort nattorientering. Hjemreise ca. kl. 22.00.

Påmelding: innen tirsdag 12. oktober til Heidi Schatvet
tlf. 35 01 43 99

Orient-ekspressen ble navnet!
Bjørn Erik Eliassen med familie ble vinnerne av vårens navnekonkurranse for Trinn 3. Premien en O-
Buff ble overrakt til familien rett før de flyttet til  Tromsø. Det er synd for Nol å miste en så hyggelig
familie, men desto gledeligere for Bul-Tromsø som får en ferdig rekruttert o-familie.

Det er deltagerne i Trinn 3-gruppa som selv valgte ut navnet «Orient-ekspressen» blant en gruppe
innsendte navn. Andre forslag var «Oops», «Rumpetroll», «Rumpetroll gjengen», «Loppene», «B-
gjengen», «Orion», «Orienten», «Stortroll», «Ung-troll» og «Tri-O».

Bjørn Erik Eliassen med premien i navnekonkurransen en O-buff.
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Nord-vest galopppen 2004
4-dagers løpet Nord-vest galoppen ble i år arrangert av Samnanger IL og Gular IL. De to første løpene
i Samnanger gikk i et kupert fjellterreng. Dag 2 gikk største del av de lengste løypene over tregrensen
med krevende orientering i skråli. Samlingsplass for 3. og 4. løp var Flaktveithallen i Åsane nord for
Bergen. Her fikk løperne erfare brakjen (tett einerkratt) som er karakteristisk for terrengtypen i dette
området.

Bare to NOL løpere deltok på nordvesten i år, begge i H40. Petter Løe fikk en 18. pl. sammenlagt med
2 løp og Jon Kvisli kom på 19. pl. med ett løp mer. Vestlandsterrenget er annerledes og uvandt for oss
”Tinnemyratravere”. Løpere som ønsker å utvikle allsidig orienteringsevne og løpsteknikk bør abso-
lutt ta turen vestover oftere.

Jon

5 – DAGARS I GÖTEBORG
Mitt i en park i centrala Göteborg satte vi, fem orienteringsglada familjer från NOL, upp våra tält och
husvagnar en vecka i juli. Målet var fem dagar med orientering tillsammans med ca. 14 000 (!) andra
löpare.
På trots av den urbana campingen blev det i allra högsta grad vildmark att orientera i. Banorna var
krävande och alla fick vi smaka på en och annan bom, några mer än andra…. Han som sprang i flera
timmar utanför kartan och tog ut kompasskurs tillbaka utifrån en världsatlas hos en gammal man i ett
radhus var dock inte från NOL, bara så att det är sagt!
Med så många deltagare säger det sig själv att NOL inte kammade hem så många priser sammanlagt
(med undantag Sondre Kvisli på 12:e plats och Simen Wästlund på 35:e). För att öka spänningen och
skaffa många goda grunder till att fira ordnade vi därför vår egen lilla tävling varje dag. Dagens bästa
placering. Dagens bästa klättrare i sammanlagt-listan. Dagens spurtpris. Alla banor hade samma  sträcka
från sista kontrollen och in – sträcktiderna avslöjade allt och vi föräldrar fick se oss slagna där minsann.
Erfarenhet hjälper inte när värmen steker och målfållan känns så låååång! Varje dag hade vi också vår
egen ”bookmaker” – verksamhet med pengar och allt. Som till exempel att tippa sin egen tid nästa
tävlingsdag. Potten gick till den som kom närmast. Det spekulerades i om det var någon som låg i
buskarna och väntade in ”sin tid”, men ideen var i så fall så god att den gott kunde premieras. Sist men
inte minst hade vi ett Jubelpris som gick till dagens största tabbe eller för övrigt spektakulära prestat-
ion – det är lika viktigt att jubla åt sina fel som sina segrar om det ska vara trevligt att leva blev vi eniga
om! Ett pris som verkade vara väldigt populärt av antalet kandidater att dömma…
Med fem dagars tävlande på rad var det en stor prestation bara att genomföra 5-DAGARS men det blev
som ni förstår också tid till en hel del lek och firande och alla fick både ett och annat pris med sig hem.
Det var en nöjd gäng som avslutade med räkfest och tårta från Ingvill Skogen som passade på att fylla
50 år den sista dagen. Nästa gång, för det är många som vet att de vill springa 5-DAGARS igen, hoppas
vi på ett ännu större gäng från NOL. Det är ett spännande arrangement som är värt att upplevas.

MW
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Østerrike\Italia tur
Trøtte og slitne ankom vi Hahn etter en mindre behagelig flytur med Ryanair. Mamma og Pappa ville
gjerne starte med forberedelser til o-løpene med en gang og gikk rett på en kjempebom på vei til
leiligheten mamma hadde leid. Til stor irritasjon for oss i baksete var det enkelte hull i veibeskrivelsen,
men etter to timer med roting fant vi endelig stedet. Neste dag fant vi utrolig nok Østerrike og hotellet
i Seefeld helt uten problemer. Hotellet lå 400 m fra Olympiastadionen hvor samlingsplassen for de tre
første løpa skulle være. På samme hotellet lå to o-familier fra Sørreisa i Troms som vi hadde mye
kontakt med under hele turen. De fleste gruet seg litt til å klatre i alpefjell med stive reisebein, men den
som gruet seg mest var nok mamma som skulle løpe 6,9 km, noe hun mente var to km for langt. De tre
første løpene gikk uten de helt store prestasjonene. Løypene var fine og til tider litt bratte, men de fleste
var enige i at å legge den siste kilometeren på den samme åpne sletta, var litt kjedlig. Eneste å bemerke
var at det var kjempefint vær og at pappa fikk høysnue. Før vi dro til Italia hadde vi en fridag i Seefeld
hvor vi var på topptur, noe som forøvrig tar ganske mye kortere tid enn her hjemme siden det er
taubane nesten helt til toppen. Vi skulle bo et lite sted i Lavarone, som generelt er ganske dødt utenom
i skisesongen. Men selv om det var smått med folk og liv hadde vi 4 nesten tomme restauranter innen-
for 200 meter vi kunne velge og vrake i. Nå fikk vi også selskap av to familier fra Porsgrunn som bodde
på samme hotellet. Terrenget i Italia var litt slakere enn i Østerrike, men det hjalp ikke nevneverdig på
prestasjonene. Man bommer like lett på flatt som i bratt. Terrenget var også godt merket av 1 verdens-
krig, skyttergraver var vanlige postdetaljer. Like ved samlingsplass lå det et digert halvveis sammen-
rast fort som var utrolig spennende og forbudt å utforske, men forbudtskilt som står på italiensk er det
ikke meningen at utlendinger skal forstå. Da alle seks løpene var over gledet nok alle seg til noen
”slappeavdager” i Sveits.

Sølvi Helene Fossøy

O-kretsens O-troll-leir, Høgås sk-O-le, 19-20 juni 2004
Det var en fin gjeng med spreke og blide o-rekrutter ((9)10-14 år) som var samlet til O-leir på Notod-
den denne helgen. Totalt 46 o-unger, og hele 29 av disse fra Notodden O-lag!!! Ellers var det o-
rekrutter fra Porsgrunn O-lag og Skien O-klubb. Og hver klubb installerte seg trygt i hvert sitt rom/
gymsal. Men jammen var det ikke noen som gikk på besøk litt utover kvelden… Så kanskje blir det
noen flere å hilse på  på neste kretssamling! Det må jo også nevnes at i kulissene var det også mange
spreke og blide o-voksne (ca. 15) som hjalp til med kart, kompass, godt matstell, tørking av klær/sko
m.m.
Etter ”løpende” lunsj reiste alle ned til Grotbekk til 1. treningsøkt. Det var lagt ut o-løyper med ulike
lengder og vanskelighetsgrader, så alle fant fram til Tinnemyra (ifølge Britt H.´s krysseliste). Så var det
lunsj nummer to på skolen før treningsøkt nummer to. Det var en-manns-stafett med 3-etapper etter
samme modell som NOL-stafetten. De lokalkjente Høgås-ungene hadde nok sine fordeler av lokal-
kunnskap. Husket vi å telle unger etter dette…? Så var det igjen inn å fylle opp tørkeskapene på skolen
med goddufter fra gjørma. Litt senere etter at alle hadde ”slappet av” i gymsalen, kom det stor forsy-
ning med goddufter fra Hydranten, ..mmhm.. deilig pizza og brus. Så hoppet vel alle ungene rett i
soveposene (?) for å lade opp til søndagens rekruttkarusell-o-løp på Tovestul. Her fikk også andre
søsken og foreldre prøvd seg, og selv om også myggen og regnet var der hadde alle en fin dag.

Kristin



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 14

Åpent Nordisk Mesterskap i orientering 2005
25.-29. mai 2005                    www.noc2005.org

Planlegging av NOC 2005 er i rute!
Sammen med Porsgrunn OL, skal NOL arrangere åpent nordisk mesterskap i orientering i perioden
25-29. mai 2005.  Arbeid med arrangementet har pågått i vår og sommer og er så langt godt i rute.

Program NOC arrangementer Åpne arrangementer Sted
Onsdag 25. mai 2005 Fortrening Offisiell åpning Notodden
Torsdag 26. mai 2005 Langdistanse Finale skolekonkurranse Høgås, Notodden
Fredag 27. mai 2005 Sprint Brevik sentrum
Lørdag 28. mai 2005 Mellomdistanse Publikumsløp Høgås, Notodden
Søndag 29. mai 2005 Stafett Publikumsløp HiT, Notodden

Trolig TV dekning !
NOF har inngått en samarbeidsavtale med TV2, og det er gitt positive signaler om TV dekning av
NOC 2005. Mest sannsynlig blir det en 45-60 min. direkte sending av mellom-distansen lørdag. Det
gjenstår noen avklaringer rundt resultatservice, og leverandørene av tidtakingssystemer jobber nå med
tilpasninger til TV2s krav. NOF vurderer også nye typer o-momenter som kan legges inn i løypene for
å gjøre løpet mer attraktivt for TV-publikum.
Kart og løyper er i rute.
Karttegner Kristen Treekrem har oppholdt seg i Notodden terrenget store deler av sommeren.
Løps-området ved Tinnemyra er ferdig revidert og rentegnet. På Nybuåsen er det synfart ca. 3 kvkm
nytt terreng. Mesteparten av kartarealet som skal revideres er også synfart, og dette er plan-lagt ferdig
ca. 1.9. Løypetraseer er lagt for alle distanser, og løypekontrollørene har vært i terrenget. Det kan bli
justeringer av løypene fram mot mesterskapet, bl.a. som følge av prøveløping og evt. TV dekning.
Publikumsløpene kan bli store
Publikumsløpene er markedsført aktivt i sommer for å trekke flest mulig deltakere. En 4-siders forhånds-
innbydelse i farger er distribuert i 5000 eks, bl.a. på Sørlandsgaloppen, Nord-vest galoppen,  EM i
Danmark og KM for Telemark/Vestfold og Oslo/Akershus. Umiddelbare tilbake-meldinger tyder på at
interessen er stor og at vi kan vente mange o-løpere til Notodden 28. og 29. mai neste år. Dette medfø-
rer at vi allerede nå må ha på plass et apparat for å ta imot henvendelser fra disse. Vi mangler foreløpig
løypeleggere til publikumsløpene. Muligens må vi «leie» dette fra naboklubber?
Arena og arrangement
Disponering av skileikanlegget i Høgås og amfiet ved HiT er avklart med grunneigere og samlingsplass-
ene er grovplanlagt. Torolf Eid sr. har påtatt seg ledelsen for oppbygging og organisering av
samlingsplassene. Dessuten har vi inngått et positivt samarbeid med HiT Notodden, som vil ta seg av
estetisk utforming av samlingsplassene. Dette vil være et viktig bidrag til de kvaliteter løperne opple-
ver under arrangementet. I Høgås vil det bli behov for noe dugnad for å rydde området til våren.
Dagfinn Øksenholt fra Skien OK har ansvar for on-line påmelding og resultatservice. Resultater vil bli
lagt direkte ut på internett under arrangementet. Man jobber også med muligheter for web-kamera med
direkte bilder fra målområdet.
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Bolkesjø blir stevnesenter
NOC løperne vil bli innlosjert på Bolkesjøhotellene. Stevnesenter, lagledermøter og bankett vil også
bli lagt hit. O-camp for publikumsløpene blir NAF campingen ved Heddøla. Dessuten får løpere tilbud
om overnatting på skole.
Budsjett og økonomi
NOC 2005 har et samlet utgiftsbudsjett på ca. 650.000 kr. I tillegg vil kostnader til kart utgjøre ca.
500.000. Disse kostnadene vil bli finanisiert gjennom startkontingenter, sponsoravtaler, annonsører,
salg og spillemidler til kart. Hjartdal og Gransherad sparebank som er NOLs faste hovedsponsor, har
allerede bidratt med betydelige sponsorbeløp.
Organisasjon og bemanning
Det gjenstår ennå funksjonsansvarlige for noen arbeidsområder. Disse må på plass i løpet av høsten
2004. Deretter skal vi lage detaljerte mannskapslister og alle vil bli tildelt oppgaver. Vi håper derfor at
du sier ja når du etter hvert blir spurt om å ta en jobb disse dagene. Hvis det er spesielle oppgaver som
du har lyst til å jobbe med, kan du ta kontakt med en av løpslederne så snart som mulig: Tore Ulleland,
POL, tlf. 41631143 , e-post tul@apl.no, eller Jon Kvisli, NOL tlf. 92623631. e-post:
jon.kvisli@exchangemail.no.

Resultater fra pinseløpet 29. - 31. mai
Dag 1
D11-12 7 Silje westlund
D11-12 15 Elisabeth Lie Johansen
D11-12 21 Ingebjørg T. Nordbø
D11-12 22 Heidi Berge
D13-14 11 Iris Fossøy
D13-14 15 Mia Endresen
D13-14 23 Anne Marte Thorbjørnsen
D15-16 2 Sølvi Fossøy
D35 3 Britt Fossøy
H10 Vebjørn Kvisli
H10 Simen Westlund
H11-12 16 Sondre Kvisli
H11-12 23 Mats Endresen
H11-12N 18 Karl Martin Flåterud
H13-14 15 Bjørnar S. Halvorsen
H13-16C 14 Mats Odden
H17C 12 Øyvind Flåterud
H40 3 Petter Løe
H40 14 Åge-Geir Skatter
H50 7 Hugo Christensen
H50 23 Dag Sørlie
N-åpen Eirin Fossøy
N-åpen Magnus Sandven
N-åpen Sindre Sandven
N-åpen Per Arne Thorbjørnsen
Dag 2
D11-12 9 Silje westlund
D11-12 28 Ingebjørg T. Nordbø
D11-12 29 Heidi Berge
D13-14 9 Iris Fossøy
D13-14 11 Anne Marte Thorbjørnsen
D13-14 20 Mia Endresen
D15-16 2 Sølvi Fossøy
D35 4 Britt Fossøy

D50 7 Ingebjørg Bakko
H10 Vebjørn Kvisli
H10 Sindre Sandven
H10 Simen Westlund
H11-12 16 Sondre Kvisli
H11-12N 17 Karl Martin Flåterud
H13-14 26 Bjørnar S. Halvorsen
H40 6 Petter Løe
H40 15 Åge-Geir Skatter
H50 13 Hugo Christensen
H50 17 Dag Sørlie
N-åpen Eirin Fossøy
N-åpen Tonje Jonassen
N-åpen Magnus Sandven
N-åpen Per Arne Thorbjørnsen

Dag 3
D11-12 2 Silje westlund
D11-12 7 Ingvild Jonassen
D13-14 31 Mia Endresen
D13-14 32 Anne Marte Thorbjørnsen
D15-16 3 Sølvi Fossøy
D40 6 Malin Westlund
H10 Sindre Sandven
H10 Simen Westlund
H11-12 8 Sondre Kvisli
H11-12N 12 Karl Martin Flåterud
H13-14 29 Bjørnar S. Halvorsen
H40 5 Petter Løe
H40 Disk Åge-Geir Skatter
H50 6 Hugo Christensen
H50 15 Dag Sørlie
N-åpen Magnus Sandven
N-åpen Per Arne Thorbjørnsen
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Kretsløp på Tovestul
Søndag 20. Juni ble det arrangert kretsløp med rekruttkarusell på Tovesstul. I utgangspunktet skulle
dette være et lite og greit arrangement for o-laget. Nå hadde det seg slik at noen finner hadde funnet på
å arrangere Jukola saffeten denne helgen. Dette var et arrangement som NOL’s seniorer hadde bestemt
seg for å delta i. Det skulle også arrangeres o-troll leir samme helg slik at bemanning under løpsdagen
så ut til å være det største problemet. Arbeidet med forberedelse til løpet startet I slutten av februar med
utsending av innbydelse og ved at VDG-kontakt Olav M. varslet grunneiere og fikk de nødvendige
tillatelser til å arrangere løpet på Tovestul. Hugo C var løypelegger, men på grunn av denne staffetten
I Finland måtte han ha en medsammensvoren I Dag S. Undertegnede hadde også sagt seg villig til å
være med til Finland og derfor ble løpslederansvaret delt med Svein S. Det skulle imidlertid vise seg at
vi har mange medlemmer som er villige til å ta I et tak når det trengs, slik at våre bekymringer ble gjort
til skamme. Vi hadde møter under veis og ca. 5 uker før løpet hadde vi møte med hovedansvarlige for
oppgavene som skulle gjøres. Dette viste seg veldig konstruktivt og etter dette løste kabalen med
funsjonærer seg bit for bit. På dugnaden for løypetrykking var vi faktisk litt for mange. Hugo og
undertegnede ble hjemme og kunne delta på løpsdagen sammen med Dag og Svein. Petter L. organi-
serte prøveløping og postutsetting som siste trening før avreise til Finland. På dugnaden lørdagen før
løpet var muligens knotten det største problemet. På løpsdagen var det grått og noe regn, men til tross
for været og andre sammenfallende arrangementer deltok det ca. 135 løpere. Arrangementet gikk vel-
dig fint og med et nytt og revidert kart, samt fine løypetrasèer fikk vi bare hyggelige tilbakemeldinger.
Avslutningsvis må alle som deltok som funksjonærer takkes for en kjempeinnsats. Det kan være fint å
få med flere til å arrangere både for å lære og for å ha flere å spille på for fremtidige arrangementer.

Odd Ivar Paulsen
50% løpsleder.

Resultater kretsløp Tovestul 20. mai 2004
Klasse D10-11 (R) Ant. d. 14
1. Ingjerd Myhre KOL 10:35
2. Silje Westlund NOL 11:49
3. Ingvild Jonassen NOL 12:44
5. Ida H. Sten NOL 15:23
6. Jannike T. Skogen NOL 15:48
8. Heidi Berge NOL 16:14
11. Ingebjørg T. Nordbø NOL 22:10
12. Linda Frantzen NOL 25:03
Elisabeth Lie Johansen NOL Disk

Klasse D13-14 (R) Ant. d. 4
1. Anne Marte Thorbjørnsen NOL 20:02
2. Iris Fossøy NOL 20:32
3. Ida Bø NOL 22:15
4. Mia Endresen NOL 24:35

Klasse D15-16 Ant. d. 4
1. Sølvi Fossøy NOL 40:44
Anna Skogen NOL Brutt

Klasse D17-C Ant. d. 5
1. Kristin Sandven NOL 34:09
5. Ellen Lie NOL 35:30

Klasse D17-N Ant. d. 3
1. Hilde Vassend POL 23:45
2. Hege Endresen NOL 26:08

Klasse H10 (R) Ant. d. 5
Sindre Sandven NOL 10:23
Simen Westlund NOL 11:56
Vebjørn Kvisli NOL 14:12

Klasse H11-12 (R) Ant. d. 10
1. Sondre Kvisli NOL 11:35
4. Mats Endresen NOL 12:22
5. Sveinung Aas NOL 12:33
7. Håkon Bjørgo NOL 14:36
8. Stein Arne Folserås NOL 15:42
9. Jarand Groven NOL 16:02

Klasse H13-14 Ant. d. 1
1. Bjørnar S. Halvorsen NOL 45:28

Klasse H13-14 (R) Ant. d. 1
1. Even Andreas Røed NOL 20:39

Klasse H17-C Ant. d. 6
1. Sven Ohrvik KIL 28:42
5. Bjørn Eirik Eliassen NOL 52:29
Tor Møller Frantzen NOL Disk

Klasse H21- Ant. d. 7
1. Espen Røste KOL 1:00:18
6. Thomas Aasland NOL 1:13:49

N-åpen (R)
Emil Sten Hestvik NOL
Eirin Fossøy NOL
Per Arne Thorbjørnsen NOL
Torgrim Aas NOL
Tonje Jonassen NOL
Lene Rauland NOL
Sturla Aas NOL
Åsmund Stavland Groven NOL
Kristin Bjørgo NOL
Magnus Sandven NOL
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BLUESPARKERING 2004
Årets Bluesparkering ble ikke uventet til noen hektiske dugnadsdøgn hvor medlemmene igjen ble satt
på flere store prøver!
Utgangspunktet i år var vanskeligere enn noen sinne. Bluesfestivalen hadde på forhånd ikke definert
klare arealer for parkeringen. Vi var i stor grad blitt pålagt å ”finne” nødvendige arealer. Samtidig ble
bruken av de begrensede arealene som fantes, stadig omdisponert. Helt fram til onsdagen i festivaluka
var det fortløpende endringer.
På grunn av all usikkerheten omkring disponible arealer, hadde vi gjort avtale med Tinfos om bruk av
Linna og områder ved Øvre Tinfos.
Forutsetningene for årets festival var at vi skulle forvalte en ”ren” parkering. Mannskapslister var
utarbeidet ut fra denne forutsetningen.
En henvendelse fra Snøgg om et samarbeid omkring disponering av området mellom den nye Jernverks-
parken og Tinnelva, skjedde først i starten på festivaluka. Samarbeidet innebar at NOL skulle adminis-
trere camp og parkering for campen i dette området. I løpet av to hektiske kvelder ble rammer for et
samarbeid definert, området ble befart og forslag til avtale ble skrevet og godkjent av Bluesfestivalen.
Dette skjedde på et tidspunkt hvor det var for sent å gjøre vesentlige endringer på mannskapssiden.
Takket være stor innsats av bl.a. Håvard Sten fikk vi på plass et minimum av mannskap.
Det ble virkelig 4 hektiske døgn for mange NOLere.  Campere og biler for parkering strømmet på
under hele festivalen. Alt ble håndtert på en svært profesjonell måte. Selv den kritiske korttids-parker-
ingen på lørdagen ble avviklet uten problemer.
Bluesfestivalen 2004 er historie og NOL kan igjen være fornøyd med både gjennomføring og det
økonomiske resultatet. Vi sitter igjen med et pent økonomisk resultat etter årets festival.  Kr. 87.000-
tilføres bankkontoen til NOL. Penger som kommer godt med i den videre sportslige satsingen.
Vi har allerede vært i kontakt med Bluesfestivalen for en tidlig klarlegging av våre oppgaver under
neste års festival. Rammer for neste år skal på plass i god tid, slik at vi kan gjennomføre en skikkelig
planlegging.
Styret er av den oppfatning at vi ønsker å opprettholde et fortsatt godt samarbeid med Bluesfestivalen.
Målet er at NOL skal sikres arbeidsoppgaver under framtidige Bluesfestivaler som gir en inntekt på i
størrelsesorden årets nivå.
Styret takker alle som bidro til at våre arbeidsoppgaver under Bluesfestivalen ble gjennomført til alles
tilfredshet.

Harald W.

D11-12N 8 Jannike Tveitane Skogen
D13-14 11 Iris Fossøy
D13-14 2 Anne Marte Thorbjørnsen
D13-14 3 Iris Fossøy
D13-14 4 Mia Endresen
D13-14 5 Ida Bø
D15-16 3 Sølvi Fossøy
H11-12N 1 Sondre Kvisli
H11-12N 2 Sveinung Aas
H11-12N 3 Mats Endresen

Resultater fra Hjalmarløpet-KM mellom 23. mai
H13-14 4 Bjørnar S. Halvorsen
H13-14N 2 Even Andreas Røed
H13-16C 3 Mats Odden
H17-18 4 Knut Sveinung Rekaa
H35 2 Petter Løe
H35 12 Åge-Geir Skatter
H45 4 Hugo Christensen
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Internettadressen til NOLs hjemmeside
http://home.online.no/~notod/
E-post: notod@online.no

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

De som løste Tronds O-krysset 2-04
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: Tull Sæther
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Det var 3 - 4 innsendte løsninger. Trond ønsker at flere
sender inn løsning på kryssordet.

Løsning til Tronds O-krysset 2-04

VANNRETT:  7. Seg, 10. Retter, 12. Ank, 13. Noe, 16. Stearin, 19. Venus, 21. Tim, 22. Bohem, 23.
Leke, 24. Mams, 27. Llat, 29. Eos, 30. Seer, 32. KM, 33. Idrettsstevne, 36. Realist, 37. Åte, 38. All,
39. Lete, 41. Trall, 43. DDD, 45. Orkideen, 48. Er, 50. Ea, 52. Vei, 53. SL, 54. Ja, 55. Tfark, 58.
Tøffe, 64. Leppepomade, 65. Rye
LODDRETT: 1. Tandem, 2. Orkan, 3. RV, 4. Gen, 5. Irettesette, 6. Re, 7. Står, 8. EE, 9. Gryn, 11.
trammen, 14. Os, 15. Gulost, 17. Ei, 18. Folde, 19. Ve, 20. Sess, 25. Areal, 26. Smal, 28. Tele, 29.
Etser, 31. Everest, 34. Tito, 35. Tå, 40. Vie, 42. Anløp, 44. Daffe, 46. Kve, 47. Di, 49. Raene, 51.
Grep, 56. Alp, 57. Kre, 59. Får, 60. Ep, 61. MM, 62. Ea, 63. DD
LØSNINGSORD:  TORGEIR - ARVE - DAG - HARALD - BLIR DET FLERE MED PÅ
FJELL-KM I ÅR

Resultater KM-stafett i Bø 15. august
D13-16
2 Notodden OL 1

Sølvi Fossøy
Iris Fossøy

4 Notodden OL 2
Anne Marte Thorbjørnsen
Silje Westlund

H17
11 Notodden OL 1

Harald Kvisli
Petter Løe
Åge-Geir Skatter

14 Notodden OL 2
Anders Fossøy
Dag Sørlie
Jon Kvisli Starten i D13-16
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Tinnemyra - et friområde for alle!
Området rundt klubbhytta begynner så smått å ta form. Sandvolleyballbanen er ferdig og det gjenstår
nå å få satt opp stolper til nett.
Store deler av den tidligere myra er blitt til ”plen” og resten håper vi å få tatt i høst.. Det skal stables en
natursteinsmur ned mot parkeringen som en avslutning på plenen.
I forhold til midlene som er tildelt til dette prosjektet, skal det også lages en adkomst opp til Tinnemyra
hvor vi  skal snekre en brygge med baderampe for rullestol brukere.
Vi håper at dette kan bli en boltreplass for mange  og at  det kan danne en fin  ramme rundt klubbhytta
vår.
Det er blitt et stort areal for en liten gressklipper og det vil være nødvendig å investere i en liten traktor
klipper.

Materialforvalter
Arve Paulsen.

Pulsklokker:
Klubben har to pulsklokker  med dataprogram som lånes ut til klubbens medlemmer. Det er i første
omgang tenkt på våre tenåringer som kan ha stort utbytte av disse i treningsplanleggingen.
Materialforvalter styrer foreløpig utlånet av disse.

Arve Paulsen

Bilde fra starten på Hjalmarløpet, se resultater på s. 17



AVS.: Notodden O-lag v/Åge-Geir Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden

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.-

Hvordan skaffe seg nytt utstyr:
Ta kontakt med Ingvild Skogen
Telefon: 35013118


