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Neste utgave av Sjekk KODEN
Kommer ut i september. Bidrag til dette
nummer må derfor leveres innen 15. au-
gust til Sjekk KODEN v/Åge-Geir Skat-
ter, Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden.
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 bruke innmeldingsskjema nest
siste side eller internett:
http://home.online.no/~notod/

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

Det er satt opp følgende tidspunkt for
utgivelse av «Sjekk KODEN»:
«Sjekk Koden nr. 3.04» 01.09.03
«Sjekk Koden nr. 1.05» 15.01.04
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Velkommen til en ny spennende og innholdsrik orienteringssesong i NOL, en sesong som vil danne opptakten til den virkelig
store 2005-sesongen. En sesong med feiring av lagets 60 års jubileum, avvikling av Åpent Nordisk mesterskap på Notodden
og videre sterkt fokus på rekruttering og den sportslige satsingen i laget vårt.
Som alle tidligere har registrert har Hjartdal og Gransherad Sparebank i flere år vært en viktig økonomisk samarbeidspart-
ner. Vi kan med glede informere om at det fra nyttår ble inngått en ny 3 års avtale med banken. Dette er et samarbeid som vi
har satt, og fortsatt vil sette stor pris på.
I tillegg vil jeg som leder, rette en takk til Telen, Tinfos, Bluesfestivalen og Rimi-Notodden som gode og viktige samarbeids-
partere knyttet til inntektsbringende tiltak.

Tradisjon tro samler vi det meste av informasjonen om aktivitet vår i dette informasjons-bladet.
”Til Deg fra NOL” har blitt en viktig informasjonsformidler til medlemmer og andre brukere av våre aktivitetstilbud.
Det er alltid åpen spalteplass for de som ønsker å bidra med informasjon, historier eller annet stoff som kan være aktuelt å
dele med andre medlemmer i laget. Planlagt tidspunkt for utgivelse av medlemsbladet i 2004 finner du annet sted i dette
nummeret av ”Til Deg fra NOL”.

Det kan ofte være viktig og også motiverende å sette seg definerte mål for det arbeidet vi driver. Mål som det i etterkant er
mulig å legge til grunn ved en evaluering.
Jeg har for egen del definert følgende tre store mål for 2004 sesongen :
- Vi skal etter sesongen ha et medlemstall som har passert 200 grensen. Med dagens medlemstall på 182 er dette målet innen

rekke vidde i løpet av 2004-sesongen. Ta utfordringen og hjelp til med en medlemsverving for at vi skal kunne nå dette
målet.
Det er langt mer enn medlemskontingenten som er viktig i forhold til en økt medlemsmasse.
Medlemstall ligger til grunn for en stadig økende økonomisk overføring til idretten. I denne sammenheng blir det overført
betydeligeaktivitetsmidler til idrettslag på bakgrunn av medlemstall for aldersgruppen 7 til 19 år.

- I løpet av 2004-sesongen skal deltakerantallet på 5 onsdagsarrangementer med treningsløp/o-karusell ha passert 100. I de
siste sesongene har deltakertallet ofte ligget tett opp mot dette ”magiske” tallet, som også er definert som et tallfestet mål
i handlings planen.

- Deltakerantallet på lagets turorienteringsopplegg skal øke med 20% i 2004-sesongen. Etter et par år med en liten negativ
tendens, tar vi i år sikte på et langt steg fram mot et definert mål i handlingsplanen. Dette målet er et deltakerantall på 250.

I NOL har det for øvrig alltid vært et overordnet mål at alle som deltar på våre aktiviteter skal føle at de inngår i et fellesskap.
Dette er i tråd med lagets formålsparagraf som helt fra starten i 1945 har vært basert på at vi gjennom samarbeid og
vennskap skal fremme orienterings-idretten i sunne og gode former. Dette er en målsetting som har vært framtredende
gjennom lagets snart 60 årige historie, og som er minst like aktuell i dagens samfunn som den var ved starten i 1945.

En stor utfordring i 2004-sesongen blir å videreutvikle den sportslige satsingen rundt unge løpere som er rekruttert gjennom
bl.a. o-karusellen. Jeg har stor tro på at foretatt omorganisering innenfor det sportslige arbeidet, skal gi gode resultater. Det
er her trukket inn mange ressurspersoner som helt sikkert vil gjøre en god jobb med å videreutvikle lagets unge o-løpere.
Det er viktig å holde fokus på at vi stadig må bli bedre på alle områder. Skal vi lykkes i en fortsatt positiv lagbygging, er vi
avhengig av at alle trives i laget og ”yter” etter evne.

Jeg vet at det på alle felter er nedlagt et stort arbeid med sikte på at 204-sesongen skal bli mangfoldig og samtidig gi oss
mange positive utfordringer.
Sett deg godt inn i hvilke tilbud som foreligger. Du finner informasjon om det meste på de etterfølgende sidene. Her skal det
være et tilbud for de fleste.

VELKOMMEN TIL EN NY ORIENTERINGSSESONG I NOTODDEN O-LAG !

Harald W.
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NOLS STYRE FOR ÅR 2004
Leder:
Harald Wold
tlf. p 35012481

a 35015082
hwold@online.no
Kontaktperson for:
-Anleggskontakten
-VDG – kontakten

Nest leder:
Ingvild Skogen
tlf. p 35013118
Kontaktperson for:
-Hyttekomite
-Festkomite
-Utdanningskontakt

Sekretær:
Åge-Geir Skatter
tlf. p 35013744

a 35027539
aagegeir@online.no
Kontaktperson for:
- Redaksjon
Har ansvaret for styrereferatene,
skriv til krets og forbund.

Kasserer:
Håvard Sten
tlf. 35019389
haavard.sten@eektransport.no
Kontaktperson for:
- Materialforvalteren
- Økonomikomiteen
- Revisorer
Har ansvaret for regnskapet,
budsjett-arbeidet, medlems-
kartoteket og medlemskontin-
genten.

Sportslig leder:
Heidi Schatvet
Tlf. 35014399
heidi.schatvet@nameplanet.com
Kontaktperson for:
- Treningskomite

Styremedlem:
Jørn Myrland
Tlf. 35013644
j-myrlan@frisurf.no

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

2. Varamedlem:
Odd Ivar Paulsen
Tlf. 93210896
odd.ivar.paulsen@inova.no
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER
Materialforvalter - Arve Paulsen tlf. p 35014632 arvepau@frisurf.no
Anleggskontakt - Harald Wold tlf. p 35012481 hwold@online.no
Økonomikomite - (styret)
Sportslig komite

Trinn 2 og 3 (10-16 år) - Heidi Schatvet tlf. p 35014399 heidi.schatvet@nameplanet.com
- Harald Kvisli tlf. p 35014399 harald.kvisli@exchangemail.no

- Ole Christian Johnsen tlf. p 35020359 ol-c-joh@online.no
- Malin Westlund tlf. p 35020359 malin.vestlund@blefjellsykehus.no

Treningsgruppe trinn 3 - Britt Fossøy tlf. p 35011812 bfosso@frisurf.no
Trinn 1 (7-9 år) - Elin Rauland tlf. p 35012505 elin.rauland@lindorffapplications.com

- Torgeir Aas tlf. p 35013940 taas@telnett.no
- Jan Erik Jonassen tlf. p 35014446 jaejonas@online.no
- Bjørn Carlsen tlf. p 35011663 bjorn.carlsen@start.no
- Beate Stavland tlf. p 35016849 beat-rs@frisurf.no

Junior og senior - Jørn Myrland tlf. p 35958231 j-myrland@frisurf.no
- Petter Løe tlf. p 35019872 petter.loe@kongsberg.com
- Sveinung Rekaa tlf. p 35022938 sveinung.rekaa@hydro.com

Påmelding - Dag Sørlie tlf. p 35097210 bisi.dag@c2i.net
Tur-o komite - Trond Eriksen tlf. p 35012348

- Ingebjørg Bakko tlf. p 35013172
- Arnulf Rulnes tlf. p 35013172

Fest og kake kordinatorer - Ellen Thygesen tlf. p 35014446 jaejonas@online.no
- Britt Hestvik tlf. p 35019389 britt.hestvik@hydro.com
- Elin Rauland tlf. p 35012505 elin.rauland@lindorffapplications.com

VDG-kontakt - Olav Mårdalen tlf. p 35018142 olav.mardalen@c2i.net
EKT-kontakt - Harald Kvisli tlf. p 35014399 harald.kvisli@exchangemail.no

Revisorer - Inger Steinmoen tlf. p 35012082
- Hans Hafskolt tlf. p 35014119 hafskolt@online.no

Hyttestyre - Åsmund Groven tlf. p 35011085 aagroven@online.no
- Eldbjørg S. Halvorsen tlf. p 35012622 eldbjorg.sandnes@skatteetaten.no
- Vibeke Bunes tlf. p 35013644 bunesboe@frisurf.no
- Arne Berge tlf. p 35014057 bergearne@c2i.net

Valgkomite - Jon Kvisli tlf. p 35951720 jon.kvisli@lindorffapplications.com

- Odd Ivar Paulsen tlf. p 93210896 odd.ivar.paulsen@inova.no
- Aasne Midtbø Aas tlf. p 35013940

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold  og Ingvild Skogen
Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold, Ingvild Skogen og Heidi Schatvet
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ÅRSPLAN FOR STYREMØTER

Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2004-sesongen:

Møte 03/04 - Mandag 03.05.04 kl. 19.00
Møte 04/04 - Mandag 07.06.04 kl. 19.00
Møte 05/04 - Mandag 16.08.04 kl. 19.00
Møte 06/04 - Mandag 20.09.04 kl. 19.00
Møte 07/04 - Mandag 01.11.04 kl. 19.00
Møte 08/04 - Mandag 06.12.04 kl. 19.00

Dersom det er noen som har forslag til saker som bør behandles av styret, kan vedkommende
ta kontakt med en av styremedlemmene, men fortrinnsvis sekretær eller leder.
Forslag  til saker som ønskes behandlet av styret bør leveres skriftlig.
Styret ønsker i sterkere grad  innspill fra medlemmene til saker som gjelder lagets aktiviteter.

Påmelding til løp

Permen med løpsinnbydelser finnes på samlingsplass på trenings-
løpa.
Bruk den og meld dere på til løp.
Påmelding til:
Dag Sørlie
Tlf. 350 97210  (SMS 971 95575)
e-post: bisi.dag@c2i.net
Jeg er mye på farten og ikke alltid hjemme, så meld dere på i god tid
før løpa.

Notodden OL

E-post: notod@online.no
Internett: http://home.online.no/~notod/

Telefonnummer klubbhytte: 35 02 24 02
Telefonnummer utleie: 91 37 40 61
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Danmarkstur 2004, Referat fra turen av Britt Hestvik
Torsdag 11. mars reiste hele 37  store og små avgårde til Nordjysk 2-dagers i Dan-
mark. For mange av oss var det første gang vi deltok, og det var en forventningsfull
gjeng som bila ombord i M/S Color Festival torsdag kveld   På båten kosa vi oss med
god mat og drikke, vi dansa, spilte kort, samt hadde NOL-mesterskap i taxfree-
shopping...(Hvor alle vant..!)

Fredag starta med banan- og rundstykkefrokost i Tornby, hvor det var lagt opp til felles trening. Dette var for
mange det første møte med orientering i danske omgivelser, og vi fikk erfare at det slett ikke var flatt og
oversiktlig som man kanskje trodde på forhånd. Tett krattskog, småkupert terreng, og danske klitter så det holdt,
og som alle så like ut. Vi hadde ei fin treningsøkt, hvor noen av løperne møtte både rådyr og hare.  Undertegnede
vil forøvrig takke sin navnesøster Britt F. som var tålmodig og fikk taua en utrent orienterings-mamma gjennom
den lengste A-løypa.

Fredagen var ellers fridag, hvor hver gjorde som man lystet. Flesteparten samla seg utpå ettermiddagen  i det
flotte badeanlegget på Skallerup Klit, hvor vi bodde. Vi var fordelt på 5 hytter med veldig bra standard, og hadde
det trivelig sammen utover kveldene der.

Hele 21 løpere deltok på løpene, se egen artikkel for resultater. Lørdagen opprant med det verste været noen-
sinne gjennom alle år NOL har deltatt (Kilde: Arve Paulsen). Kraftige vindkuler og våt snø som gjorde de fleste
søkk våte. I tillegg var det litt kaos og kø ved start, som var en 4 meter bred «korridor» midt  inni skauen som
1900 løpere skulle sluses igjennom. Her ble det en del kø for de yngste som hadde fristart og som måtte innom
verdens minste telt hvor det satt to stykker ved verdens minste bord og registrerte. Vi fikk vel i grunn bekrefta at
O-sport ikke er for pyser, men vi hadde det moro, lell!  Som om man ikke hadde blitt våt nok tidligere på dagen,
havna de fleste i badeland på lørdag ettermiddag også.

Lørdag kveld hadde vi felles dessert fordelt på de to største hyttene; vi delte inn i barn og voksne. Her var det
skravling og latter, is i lange baner, og Petter Løe viste fram bilder fra diverse turer og løp.  Det ble også inngått
veddemål i forb. med søndagsløpet, hvor det var om å gjøre å løpe best mulig ut fra egne forutsetninger. Vinner
skulle få en colaboks på båten fra hver av de andre.  Etter en del  diskusjon  rundt  handicap og regler, ble man
til slutt enig, og førstereis-løper Håvard ble også nødet til å bli med. Han måtte da oppnå kilometertid på under
dobbelt km-tid for NOL’s besteløper for å vinne.  Med bakgrunn i hans km-tid på 20 minutter fra samme dag
mente de andre seg trygge.

Søndag var en helt annen opplevelse enn dagen før.  Oppholdsvær, mildt, og sola titta fram til slutt.  Løpet var
også mye bedre organisert, så alt fløyt veldig bra.  Særlig alle ungene var blide og opplagte og tente på å slå seg
sjøl fra forrige dag.  Vi som ikke løp kosa oss på samlingsplass, og hadde en flott formiddag i Tversted. Cola-
veddemålet ble forresten vunnet av mannen ingen hadde tro på:  Håvard Sten. Han overgikk seg sjøl fra dagen
før, og løp inn til en kilometertid på 10 minutter. Men Petter Løe var vel egentlig den moralske vinner med ca. 7
min. pr. kilometer. Han kan ved en passende anledning få seg en slurk cola ved å henvende seg i Liv Gohlis vei
nr. 10 i Høgås.

Så var det Fredrikshavn, litt spising, og handling på Damsgård, og en lang ettermiddag på båten hjem til Larvik.
Dette ble også en sosial og hyggelig opplevelse, hvor «storfamilien» fra NOL bretta seg utover en hel stor sal/
gang og slo tiden ihjel med ymse aktiviteter.

I det store og hele var dette en vellykket sesongstart med bra deltagelse, særlig var det fint at så mange barn og
unge var med. Som representant for en av de «nye» familiene vil jeg gjerne rose dere erfarne NOL’ere for den
måten dere tar dere av ungene våres på, og også oss voksne. Vi føler oss velkommen og inkludert i klubben, og
vi opplever et bra miljø på tvers av både aldersgrenser og prestasjonsnivå.  Denne turen ga mersmak og motiva-
sjon for den kommende sesongen. Jeg vil gjerne avslutte med et sitat fra en 8-åring som gjennomførte løp helt
aleine for første gang på denne turen:

«Er det noe jeg har lyst til å bli god i, så er det orientering!!!»
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SPORTSLIG LEDER OG KASSERER VIL MINNE OM FØLGENDE:

STARTAVGIFTER:
Laget dekker alle startavgifter i stafetter.
Laget dekker all startavgift for løpere under 17 år i terminfestede løp.
De tre første løpene må imidlertid dekkes av løperen. Etteranmeldte løp vil også
telle, men da er det viktig at det blir gitt beskjed til sportslig leder.  Ved etteranm-
elding må ekstra påmeldingsavgift dekkes av løperen. Regning for de tre første
løpene og startavgift for ikke startet vil bli sendt ut etter endt vår- og høstsesongen.
For å få starte i løp ute må du være medlem av et o-lag.
Husk: Løpere som etteranmelder seg, må gi beskjed til sportslig leder.

BETALING AV STARTAVGIFT VED FRAVÆR:
Løpere som har meldt seg på til o-løp, men som av en eller annen grunn ikke møter
til start, må selv dekke startavgiften selv om fraværet er grunnet sykdom.

REISEUTGIFTER:
Styret har vedtatt at alle passasjerer ved kjøring til løp, skal betale kr. 2.- pr. mil til
sjåføren.
Kretslagsløpere dekker selv reise til treningsleirer.
Reiser til testløp, NM, norgescup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av
laget. Men reiseopplegget skal være godkjent av sportslig leder før avreise. Husk:
originalbilletten må brukes som vedlegg.
Sportslig leder har et eget skjema som bør brukes når dere skriver reiseregninger.
Alle reiseregninger skal attesteres av sportslig leder.
Ikke attesterte regninger vil ikke bli utbetalt.

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

Håvard & Heidi
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Utdrag terminliste for sesongen 2004
Det finnes en rekke o-løp over hele landet hver helg gjennom hele seson-
gen. Sjekk evnt. http://www.orientering.no, hvor det finnes en komplett
terminliste.

Du kan evnt. spørre en erfaren o-løper om hjelp.

Fint å kombinere et o-løp på andre kanter av landet, med pliktbesøk til slekt og familie.

Resultater fra Danmark 13. og 14. mars og Vårløpet i Stavern 28. mars
kommer i neste utgave av Sjekk koden.
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Prioriterte løp sesongen 2004
Forslag fra sportslig komite til løp som Nol satser på denne sesongen. For de som er
superivrig finnes det o-løp hver helg året rundt, nesten verden rundt. De fleste o-løp kan
spores via internett f.eks. www.o-nett.com

Vårt forslag er at vi prøver å samle oss om disse løpene
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Se http://www.kongsberg-o-lag.no/ for oppdatert info
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14.04 Skeidi Sprintcup1
21.04 Porsgrunn Sprintcup2
25.04 TOK/Skien/POL Rekruttløp
28.04 Hauken Sprintcup3
01.05 Porsgrunn Poengjakta
05.05 Skien Sprintcup finale
08.05 Melum Rekruttløp
12.05 Skeidi Vanlig
19.05 Melum Vanlig
23.05 Skien Rekruttløp

NÆRLØP I TELEMARK
26.05 Skien Vanlig
02.06 Porsgrunn Vanlig
09.06 Skeidi R.løp/Skeidimila
20.06 TOK/Notodden Rekruttløp
14.08 Høydalsmo Finale rekruttkar.
18.08 Porsgrunn Vanlig
25.08 Skien Vanlig
08.09 Skien Vanlig, fellesstart
20.11 Skeidi Rørholtmarka lang

KLUBBMESTERSKAP I LANGDISTANSE OG
ÅRSFEST PÅ KLUBBHYTTA LØRDAG 6. NOVEMBER.

Det har blitt en god tradisjon at avslutningen av årets
elgjakt betyr ”startskuddet” for åpent klubbmesterskap i
langdistanse med etterfølgende årsfest.
RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 6. NOVEM-
BER.
Fjorårets løp ble uten tvil en lokal deltakersuksess på
tross av noen minnerike situasjoner under veis. Når vi
får ting på avstand er det tross alt slike situasjoner som
gjør at vi husker løpet.
Petter tar igjen ansvaret for løyer. Det blir i år ikke stemp-

ling ved kartbytte. Det har vist seg at NOL løpere ikke takler situasjonen når det både skal
stemples og byttes kart samtidig. Dette tar vi konsekvensen av ved årets arrangement.
Etter løpet sørger festkomiteen igjen for trivelig årsfest på klubbhytta.
VELKOMMEN TIL HØSTENS VAKRESTE EVENTYR LØRDAG 6. NOVEMBER.

Klubbmesterskap 2004

Klubbmesterskap normal på klubbhytta 26. mai.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.

Klubbmesterskap sprint/park på Tinfos 25. september.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.

Klubbmesterskap lang på klubbhytta 6. november.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.
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EKT

EKT er en forkortelse for Elektronisk Kvitterings- og Tidtakingssystem. Systemet sørger
for tidtaking og kontroll av at alle postene tas i rett rekkefølge. Dessuten gir systemet deg
strekktider for alle postene i løypa.

EKT LØPERBRIKKE
Som løper trenger du en EKT løperbrikke. Denne bruker du på alle treningsløp i NOL og
på alle teminfestede løp i Norge. Brikka, som varer i 6-8 år, får du kjøpt gjennom klubben for kr. 310,- (versjon 2).
Det finnes også en mer avansert brikke med display (versjon 3) som koster kr. 546,-

Du kan kjøpe brikke på de første treningsløpa eller bestille av Harald Kvisli, telefon 35014399/ 93404305.
Er du usikker på om du vil investere i egen brikke, er det greit å vite at du om nødvendig kan levere brikka
tilbake til klubben mot et fratrekk i kjøpsprisen på 20% per sesong du har hatt brikka.

EKT PÅ TRENINGSLØP
EKT benyttes nå i alle løypene på treningsløp, unntatt småtroll. På postene i nybegynnerløypene vil det i tillegg til
EKT-postenhet bli hengt ut stifteklemmer. 30 EKT-postenheter i snor følger hvert utstyrssett til treningsløpene. Vi
har en del EKT-brikker til utlån, men det beste er at du skaffer deg egen brikke. Du kan selvfølgelig også gjerne
løpe uten brikke, både med eller uten tidtaking, men da vil du ikke få strekktider. Resultater med alle strekktider
blir distribuert på e-post etter løpene.

SLIK BRUKER DU LØPERBRIKKA
* Før start fester du en stemplingslapp i løperbrikka. Dette er et manuelt backup-system som kun benyttes

dersom  brikka skulle svikte. Hver postenhet har en pigg som lager merker i stemplingslappen. Du behøver
ikke bruke stemplingslapp på treningsløp.

* På start legger du brikka ned i startenheten. Klokka i brikka begynner å gå i det øyeblikk du løfter den opp.
Samtidig slettes alle gamle tider i brikka. På nyeste modell av startenheter vil en lysdiode lyse når brikka er klar
til å løftes.

* På postene legger du brikka ned i postenheten. Det er ikke nødvendig å holde brikka lenge, men den skal helt
ned i postenheten for at piggen i postenheten skal lage merke i stemplingslappen. På postenheten lagres passerings
tid og postens kode i brikka.

* På mållinjen står en eller flere postenheter. Legg brikka i en av disse. Tiden din tas i det øyeblikk du legger
brikka ned i denne postenheten.

* Du kan nå gå rolig bort til en avlesingsenhet som vil overføre dataene, dvs passeringstider og postkoder i
brikka til datasystemet.

* Dersom du ønsker det kan du få utskrift av strekktidene dine slik at du kan sammenligne med konkurrentene.
På brikker av versjon 3 finnes et display slik at du kan se alle strekktidene dine direkte på brikka.

EKT arrangementsutstyr i NOL:
* 2 startenheter på bukk
* 16 postenheter på bukk
* 2 målenheter som benyttes for å overføre postkvitteringene fra

løperbrikkene til datamaskin.
* Mini Time Recorder (MTR) med termisk skriver
* 15 løperbrikker for utlån på løp og treningsløp
* 2*30 postenheter i snor til bruk på treningsløp. 2 startenheter og 2

målposter
* 2 målenheter som benyttes for å overføre postkvitteringene fra lø-

perbrikkene til datamaskin
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Sprintcup 2004
«Det eneste o-løp med positivt omtale av premiene».

Kongsberg O-lag og Notodden O-lag inviterer til sprint-cup  bestående av fire løp.

De to første arrangeres av NOL, da vi regner med at det er snøfritt på Notodden i april.

Tre av løpene teller i sammendraget.

Flotte sammenlagtpremier til vinnerne.

Her er et foreløpig oppsett og vi tar forbehold om endringer på grunn av snøforhold.

DATO STED KART SAMLINGSPLASS

Onsdag, 14.4 Notodden Fjelltjønn Jerpetjønn/Finnlia

Onsdag, 21.4 Notodden Sætreåsen Lærerhøgskolen

Torsdag, 29.4 Kongsberg Hvittingfoss Hvittingfoss (KA)

Torsdag, 13.5 Kongsberg Gamlegrendåsen Gamlegrendåsen skole

KLASSER og LØYPER

Det er ei løype, og to klasser: D/H under 17 og D/H over 17. Antatt vinnertid H17: ca 15 min.

PÅMELDING/START
EKT
Brikkenummer og navn er nødvendig. Påmelding til arrangørklubb:

Notodden: hugochr@powertech.no

Kongsberg: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no

Første start kl 18.00.

PREMIERING

Sammenlagtvinner. Tre av fire løp teller. Utregning etter modell fra Sørlandsgaloppen. 1000 poeng til
vinner, og ett poeng tapt for hvert tredje sekund etter vinner.

STARTKONTINGENT

kr 20.

VELKOMMEN!
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Stafetter sesongen 2004

15 – Stafetten lørdag 22. mai 2004

Notodden o-lag ble i fjor nr 34, klarer vi i år og forbedre det resultatet ?
15 stafetten er en stafett med 15 etapper med minimum 4 dame/jenteløpere på laget.   Det er etapper fra
2 til 6 KM.    For etappene se info under.   Alle kan nødvendigvis ikke få løpe, slik at Petter, Jørn og
Britt tar ut laget basert på resultater tidligere i sessongen.

Det er også en egen «rekruttstafett» på løpet.  D.v.s. en enmannsstafett med enkel løype og fellesstart.
Passer bra for de som har prøvd seg litt og som ønsker større utfordringer.
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 TUVEN
Tuven Senteret Post i butikk
Tlf. 35 02 90 70 Tlf. 35 02 90 78
Fax: 35 02 90 77

TOYOTA

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

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

Butikken for den kreative
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Postboks 103, 3671 NOTODDEN
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VARME- VENTILASJON OG SANITÆR:

Tlf. 3504444
3840 Seljord

UTLEIE AV KLUBBHYTTA

Ikke medlemmer Medlemmer
Fredag - søndag: kr. 1800,- kr. 1000,-
Fredag - lørdag: kr. 950,- kr. 400,-
Lørdag - søndag: kr. 950,- kr. 400,-
Søndag - mandag kr. 950,- kr. 200,-
Mandag til torsdag pr. dag: kr. 500,- kr. 200,-
Tilrettelegging dagen før: kr. 100,-
Vask: kr. 250,-
Hytta må være ryddet til kl. 12.00 neste dag.
I tillegg kommer kr. 50,- pr. madrass pr. natt.
1 ukes avbestillingsfrist, full pris hvis ikke overholdes.

Alle henvendelser angående utleie:
Hyttestyret

Mobiltlf: 91 37 40 61
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Nordic Orienteering Championship 2005
www.noc2005.org

NOC 2005 - dette blir gøy!
Som alle forhåpentligvis har fått med seg står POL og Notodden O-lag som arrangør av åpent nordisk mesterskap
i orientering i perioden 25-29. mai 2005. Alle de nordiske landene stiller med fulle lag, dvs. 10 løpere pr klasse og
sine beste løpere til arrangementet. I tillegg vil store deler av verdenseliten utenfor Norden delta. I Sverige i 2003
stilte det løpere fra 21 nasjoner, totalt ca 250 løpere og 50 ledere.

VM dette året arrangeres i Japan på høsten. NOC blir derfor vårens viktigste konkurranse for verdenseliten, og en
forsmak på VM. NOC ble sist gang arrangert i Norge i 1999 (Malvik, Trondheim), og vil være det eneste interna-
sjonale mesterskapet i orientering som arrangeres i Norge i perioden 2000-2009. NOF har for øvrig søkt om å få
arrangere VM i 2010.

NOC 2005 er et av de få internasjonale mesterskapene som gjennomføres i Telemark i perioden 2000-2009, så vi
som arrangører har all grunn til å være stolte over den oppgaven vi er tildelt. La oss sammen skape en ramme rundt
arrangementet slik at det får den oppmerksomheten det fortjener!

Konkurranseprogrammet er nå endelig, og er som følger:
Onsdag 25. mai Modell event / lagledermøte / åpning
Torsdag 26. mai Long distance, Notodden, Høgås
Fredag 27. mai Sprint, Porsgrunn, Brevik
Lørdag 28. mai Middle distance , Notodden, Høgås
Søndag 29. mai Relay, Notodden, lærerhøgskolen (HiT)

I tillegg vil det arrangeres publikumsløp lørdag og søndag med anslagsvis 500-1000 deltakere. Lørdag går dette i
forkant av NOC-konkurransen, mens det søndag er start rett etter avslutning av stafettene.

Konkurransene på Notodden vil foregå fra Høgås skole og Høgskolen i Telemark. Terrengområdet er ”Østmarka”
i Notodden, hhv. Høgås for klassisk distanse og kortdistanse, og Tinnesmyra for stafetten. Sprint-arrangementet i
Porsgrunn vil bli arrangert i Brevik sentrum, og vil få en svipp innom både Furulund og Øya.

Hva kan vi oppnå med NOC i Telemark?
NOC vil kanskje ikke bli en folkefest som Holmenkollen-søndagen eller sprint-langrenn i Trondheim og Dram-
men, men vi ønsker helt klart å skape litt liv og røre rundt arrangementet slik at innbyggerne både på Notodden og
i Porsgrunn får med seg at det går et internasjonalt mesterskap utenfor stuedøra i slutten av mai i 2005. Skal vi
lykkes med dette må vi få med oss gode samarbeidspartnere som kan bidra både økonomisk og med ideer og
ressurser som kan gi lokal entusiasme.
For å motivere potensielle samarbeidspartnere er det skissert en del målsettinger med arrangementet som det vil
jobbes med utover våren. Disse er:

• Skape en positiv ramme rundt arrangementet med fokus på idrett på høyt internasjonalt nivå, og som
samtidig markedsfører o-idretten lokalt og nasjonalt.

• Bygge opp arenaer av høy kvalitet som framstår som tradisjonsbærere av Telemarkskulturen.
• Sikre god dekning av arrangementet lokalt i Telemark, nasjonalt og internasjonalt gjennom aviser,

internett, radio og fjernsyn.
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• Utnytte sammenfallende begivenheter og distriktets kvaliteter for å styrke oppmerksomhetsfaktoren
før, under og etter arrangementet.

• Markedsføre kvaliteter ved Telemark, Notodden og Porsgrunn som attraktive for etablering, bosetting
og ferie/fritid, bl.a. ved å fremheve Telemarks-naturen fra kyst til fjell.

• Sikre det økonomiske fundamentet i arrangementet slik at resultatet gjenspeiler nedlagt dugnadsinn
sats.

På Notodden har vi allerede fått til en god dialog med kommunen og Notodden Utvikling AS (NUAS), det lokale
næringsutviklingsselskapet.  9. mars har NOC invitert en del samarbeidspartnere til et strategimøte for å skape
lokal entusiasme om arrangementet og starte arbeidet med en handlingsplan for markedsføringen av det. Petter
Thoresen, visepresident i NOF og tidligere toppløper og kanskje den mest profilerte o-løperen i Norge, stiller som
innleder. NUAS har også trukket inn konsulentfirmaet Selvaag & Thue med erfaring fra markedsføringen av OL
på Lillehammer og kronprinsbryllupet.  Det skal bli spennende å se hva disse aktørene kan bidra med.

I Porsgrunn er ikke arbeidet med å trekke inn lokale samarbeidspartnere kommet like langt, men tidlig i mars blir
det avholdt møter både med Porsgrunn kommune og Vekst i Grenland. Det vil også bli tatt kontakt med ulike
aktører i Brevik for å få deres hjelp til å lage en spennende ramme rundt sprint arrangementet her.

Mange oppgaver; det er jobb til alle!
Organisasjonskomiteen har jobbet en stund med å forberede og sette i gang arbeidet. Kartarbeidet og løypelegger-
teamet kom i gang allerede i høst, og her har vi kommet langt allerede. Dyktige løypeleggere fra POL og NOL, hhv.
Geir Ottar Kvernstuen, Jørn Myrland, Helge Fossøy, Thore Kornmo, Knut Mathisen, Torunn Sæthre og Dagfinn
Torpe, vil sikre gode og utfordrene løyper. Morten Østby har tatt på seg et koordineringsansvar og vil holde
kommunikasjon med kart- og løypekontrollørene og sørge for at tidsplanen følges. Første milepæl er en helge-
smaling på Notodden i mai, der hovedtraseene i løypene vil bli klarlagt. Kartene på Notodden vil bli synfart på nytt
i vår og sommer. Morten Berglia er kartkontrollør, og vil kvalitetssikre kartene slik at de får mesterskapskvalitet. I
Brevik skal det lages et kart etter den nye sprintnormen som dekker områdene fra Norcem og ut på øya.

Den tekniske gjennomføringen av de 4 konkurransene bør vi ha god kontroll på ut fra den arrangementskompetansen
som finnes hos arrangørene. Likevel er det mange detaljer som skal på plass og et internasjonalt mesterskap krever
100 % kvalitet i alle ledd. De siste NOC-arrangementene har dessverre hatt svikt i ulike funksjoner, så NOF har på
vegne av arrangørene lagt stor prestisje i å få til et godt arrangement. Men med O-festivalen i 2001 og Sørlands-
galoppen sist sommer i minne, er vi sikre på at vi kan levere et godt teknisk arrangement. Sentrale personer i den
tekniske gjennomføringen er Tore Ulleland, Jon Kvisli og Dagfinn Øksenholt. De ulike hovedfunksjonene i
arrangementsstaben vil bli bemannet utover våren, og enkelte funksjoner er allerede besatt.

Markedsarbeidet ledes av Harald Wold, og har som sagt fått til et godt samarbeid med NUAS og Notodden
kommune. Det er også flere andre som jobber med å trekke inn sponsorer til arrangementet, bl.a. Brynjulf
Bøen, Hans Mathisen og Atle Remme. Alle som har kontakter vi kan utnytte til å få på plass små og store
sponsoravtaler oppfordres til å ta kontakt med Brynjulf eller en av de andre!

Informasjon
Klubbavisene POL-posten og Sjekk Koden vil bli brukt jevnlig til å gi status for fremdriften i planleggingen.
Hjemmesiden til arrangementet har adressen www.noc2005.org. Bulletin 1 er nå sendt til nordiske og
europeiske forbund, og før påske vil forhåndsinnbydelsen til arrangementet være klar. Denne vil bli delt ut på
ulike arrangementer gjennom hele sesongen 2004.

Har du tanker eller ideer om arrangementet eller spørsmål, så er det bare å ta kontakt på info@noc2005.org
eller telefon til leder av hovedkomiteen, Dag Ausen, 35551829.
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Interkretsleir 13-16 åringer 21 -23.mai i Mælum, arrangert av Skien ok med
Ragna Grande (tidligere Nol-medlem) som leder. Håper vi kan få en voksen
fra NOL til å være med som reiseleder. På denne leiren skal ungdom fra
Telemark o-krets være sammen med Vestfold o-krets, og muligens Aust-Ag-
der.

Hovedløpet og O-landsleiren for 14-16 åringer 7. - 12. august 2004 på Modum.
Hovedløpet (uoffisielt NM) arrangeres i Flannumsmarka søndag 8/8, ca. 5 km nordvest for Vikersund.
D/H14, D/H15, D/H16 og D/H14-16C. Modum 2-dagers arrangeres samtidig 7.-8.august, slik at det er
mulig for resten av klubben å komme å se på/delta.
O-landsleiren har innkvartering på skoler i Vikersund. Det blir mange ulike aktiviteter, kretsstafett,
sprintløp, aktivitetsdager, rebusløp, volleyball, diskotek osv.
Vi satser på at en voksen fra NOL kan være med som leder siden det er hele 9 ungdommer som kan
delta i år. Håper alle vil delta, dette blir gøy. Ta en prat med noen av dem som har deltatt tidligere.
For å delta på O-landsleir og Hovedløp må du ha deltatt på minst 4 terminfestede konkurranser (løp)
og minst 5? av klubbens treningsløp/onsdagstreninger før 1.juli. (antallet er ikke helt avklart)

Mandagstrening for 13-14-åringene fra Klubbhytta kl.19. fra 19.04 til 20.09. Trenerjobben vil gå på
rundgang, slik at det blir en del ulike former for trening, forhåpentligvis mye moro.

Tirsdagstrening for 15-16 (17)-åringer på Kongsberg sammen med Kongsberg o-lag. Felles avreise
fra klubbhytta kl.17.00. Starter etter påske.

Britt

Vareopptelling på Rimi 2004
Vi vil også i år gjennomføre vareopptelling på Rimi i Heddalsvegen.
Årets første opptelling vil trolig skje søndag 2. mai. Endelig dato
har jeg ikke fått. Utover året vil vi ha en opptelling i slutten av
august og en ved nyttår. Mange har etter hvert lang erfaring og har
blitt godt kjent i hyllene på Rimi. Dette gjør at tellingen går helt
problemfritt og er forholdsvis fort unnagjort. Det er mange perso-
ner som har vært med på nesten alle vareopptellingene. Derfor er
det viktig at  folk ikke føler denne dugnaden som en tvang, men si
ifra om de ønsker å slippe. Med dette ønsker jeg velkommen til ny
opptelling for nye og gamle  på Rimi i 2004.

Hilsen Arve Paulsen

Vintertrening 2004.
Siden nyttår har det vært fellestrening hver onsdag fra 19 til 21 på Tinnesmoen skole. 5 jenter i
alderen 13-16 år og 8-10 junior og senior (veteran)-løpere har vært med på treningene. Først har vi
løpt en runde i kulde, snøslaps og holke. Deretter har vi lekt oss med hjørne-fotball, innebandy,
basketball og sirkeltrening. Mye latter og moro har det blitt, jentene har virkelig fått brynet seg.
Dessverre har vi måttet konkurrere med skikarusellen enkelte onsdager, og det har vært få gutte-
løpere å se.
Britt
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Tidlig sesongstart i Spania
Det var 4 fornøyde gutter som i midten av februar satt seg på flyet til Spania, Petter, Jørn, Jon og
Harald K. Heldigvis hadde Jon sjekket startlister dagen før, og vi glimret med vårt fravær. Reise-
arrangør Kopland lovte å få oss med. Resultatet ble at Jon startet 4 sist av alle, Harald 3 sist av alle,
Jørn nest sist og Petter sist av samtlige løpere i konkurransen. Ikke nok med det det var 6 minutter
mellom hver av oss.

Leiebil og fly gikk unna, og 4 o-løpere burde ikke ha noe problem med å finne frem til hotellet som
lå ca 3 km nord for den lille byen Torreveja. Vår overraskelse var stor da Byen var på størrelse med
Drammen. Langt om lenge fant vi hotellet, og kom oss inn på rommet.

Første løp gikk på lørdag, løypa var 7,7 km og terrenget så mystisk ut. Mye trær lite kurver, og vi
var veldig usikre. Det varte imidlertid ikke lenge,  Harald fosset gjennom løypa si på 45 min ( under 6
min pr km) så og si uten bom. Vi andre bommet derimot noe mere og tidene ble deretter. Harald
utklasset de andre og vant med 5 minutter.

Andre løpet gikk på et kart som så ut som danske heder med koller og gropper og gule områder, og
neste ikke andre detaljer. Det så igjen vanskelig ut, men viste seg å være enklere enn vi trodde. Harald
vant igjen, vi 3 andre gutta gjorde allrighte løp helt til vi møttes på vei til nest siste post. Petter og Jørn
løp som noen juniorer i flere minutter og lette etter posten i stedet for å lese seg inn på kartet.

Totalt sett vant Harald H 40 klassen, Petter nr 6, Jørn nr 14 og Jon nr 23. I tillegg fikk vi prøve
krefter mot landslagsløpere som lå i trening både tirsdag og onsdag. 10 minutter bak på en 7 km løype
er vel ikke så galt.

Foruten o-løp husker vi best Tapas, Nancys bar, ”mr Kopland”, Morten Kristoffersen, Gratis mas-
sasje etter o-løp, øl på samlingsplass. Seierspall under premieutdeling. O-løp har på mange måter mere
stil nedover i Europa enn hjemme. Og da tenker jeg på tingene rundt og ikke kart og løyper.

Erfaringen med turen og opplevelsen ligger an til terningkast 6, og vi får se hva neste vinter kan
bringe av muligheter. De som vil være med, sett av tid, og gi beskjed til familien at du blir opptatt en
langhelg i løpet av feb, mars 2005.

PLH40

NOLs HISTORIE FRA 1945 TIL 1985
Notodden O-lags historie som omfatter perioden fra stiftelsen i 1945 og fram til 1985, er samlet mel-
lom to «stive»permer. Boka har etter min oppfatning blitt et praktverk som kan anbefales dersom du
ikke allerede har sikret deg et eksemplar.
Olav Mårdalen har her skrevet et viktig historisk dokument som viser hvordan laget vårt ble stiftet og
videre drevet i de første 40 årene.
Boka som inneholder 238 sider med tekst og bilder, viser hvordan O-lagets drift og aktivitet har variert
i denne perioden.
Boka som ble utgitt i desember 2002 i et begrenset antall, har fått en svært gunstig pris.
Prisen ble satt til kr. 150- med tanke på at «alle» medlemmer og andre som har interesse av
å gjøre seg kjent med lagets historie, kan sikre seg denne boka som er å betrakte som en «gave» fra
Olav Mårdalen som forfatter og NOL som utgiver.
Salg av boka skjer internt i laget. Ta derfor kontakt med et av styremedlemmene dersom du ønsker å
kjøpe boka. Bestilling kan også skje på epost - hwold@online.no.

Harald W.
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TRINN 1, TRINN 2 og TRINN 3.
I år er det femte sesong med o-karusell. Vi er altså inne i et lite jubileumsår. Vi forsetter i år med mye
av det vi gjorde i fjor, men vi fornyer oss litt også. Trinn 1 organiseres nå av fem dyktige foreldre med
Elin Rauland som leder og kontaktperson. Det er veldig hyggelig at det er noen nye foreldre som tar
over etter oss som nå har holdt på i fire år. For Trinn 1 blir det o-karusell annen hver onsdag. Aktivite-
ten starter med organisert lek, deretter er det en o-aktivitet tilrettelagt for denne aldersgruppa. De andre
onsdagene er det vanlig treningsløp med småtrolløype og nybegynnerløype.

Trinn 2 og Trinn 3 har i år trening med instruksjon annenhver onsdag (2 grupper). De andre onsdagene
er det treningsløp. Vi tror at barn og ungdom har godt av å trene på å være selvstendig og de trenger å
trene på å løpe løp. Alt dette får de ved å være med på treningsløp. Ellers håper vi at mange av disse
løperne blir med på løp utenfor klubben. Vi har i år mange forslag til løp. Se trinn 2 og trinn 3 liste.
Legg merke til at noen av løpa er spesielt beregnet for deg som er ny, for da stiller NOL med voksne
instruktører som hjelper til før start. Nytt av året er det at Telemark o-krets arrangerer en egen rekrutt-
karusell. Se et annet sted i dette heftet for mer opplysning.
Vi har mange leirer å tilby denne sesongen. For trinn 2 har vi to kretsleirer på våren, en på Sandøya
utenfor Brevik og en på Notodden. Til høsten er det klubbleir på hytta. De to kretsleirene gjelder også
for de på 13 og 14 år på trinn 3. I tillegg arrangerer kretsen en interkretsleir for de fra 13-16 år.
Hovedmålet for 14-16 år er hovedlandsleiren, en uke i august som avsluttes med hovedløpet, uoffisielt
NM. På hovedløpet kan du løpe i A-klasse eller en enklere C-klasse. Dette koster en del penger for
klubben. Derfor har vi stilt noen krav til løperne for å delta (se brosjyre). Tenk om Notodden kunne
være den klubben i Telemark med flest deltagere. Det hadde vært stas.

Husk at orientering er en idrett for alle aldre. Både på treningsløp og terminfestede løp er det løyper for
alle uansett alder og ferdighetsnivå. Derfor er orientering godt egnet både som familieidrett, mosjon-
sidrett og eliteidrett. Kanskje du som voksen har lyst til å prøve deg i år?

Heidi Schatvet

Konkurranse!!
Hvem vinner årets navnekonkurranse? Alle klubbens medlemmer kan sende inn forslag til nytt navn på
treningsgruppa «Trinn 3», gruppa for 13-16-åringer. Fristen er 28. april og forslagene sendes Britt.
Trinn 3-medlemmene vil ha avstemning over hvilket navn som er det beste på klubbtreningen 28. april.
Vinneren vil få en O-Buff (hals med o-emblem) som selges av Eiker o-lag i anledning O-festivalen.
Brukte navn er bl.a. Sandefjord o-klubb sitt «Ozon-laget» og Hamar o-klubb sitt «Hamar o-babes».
Vi håper å kunne profilere denne gruppa med nytt navn på bl.a. collagegenser. Kanskje har vi 9 delta-
gere på årets O-landsleir på Modum med like gensere.
Hvis mange ønsker seg denne o-Buff’en kan vi bestille samlet. Gi meg tilbakemelding.
Britt Fossøy
bfosso@frisurf.no tlf. 35012432 http://o-festivalen.com/2004/o-buff.asp
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Telemark O-krets

REKRUTTKARUSELLEN 2004

Rekruttkarusellen er et tilbud for orienteringsløpere i Telemark mellom 8 og 14 år. Tilbudet retter seg like mye mot
nye uerfarne som til løpere som har deltatt noen år. Løpene og leirene arrangeres av o-klubber i Telemark, i
samarbeid med Telemark Orienteringskrets. Karusellen i 2004 består av to leire og seks løp.
Leirene
Leirene arrangeres i den hensikt å gjøre utøverne motivert for orientering som idrett – en idrett Norges
Orienteringsforbund betegner med slagordene: Vilt, rått og vakkert.
Leirene arrangeres i rammer av opplæring og øvelser der ferdighet hos den enkelte utvikles sammen med
andre. En annen viktig del av samlingene er fellesskap, lek og moro.
Leir 1
24 og 25 april. Sandøya utenfor Brevik. Tidlig båtavgang fra Brevik.
Leir 2
19. og 20 juni  Høgås Skole på Notodden

Løpene

Felles: Det skal legges tre nybegynnerløyper, med lengde 1, 1,5 og 2 km.
Klasser/løyper: N åpen 1 km - ikke tidtaking

H/D 10 1 km - ikke rangering
H/D 11-12 1,5 km
N- Åpen 1,5 km
H/D 13-14 2 km

Sammenlagt
I klasser med tidtaking får vinneren 1000 poeng. De neste får poeng etter avstanden til vinneren. For hvert tredje
sekund taper mann 1 poeng. Tjue poeng (20) pr. minutt.
Påmelding leirene:
Klubbvis påmelding.
Påmeldingsfrist: Sandøyasamlinga Torsdag 15. april

Notoddensamlinga Torsdag 10. juni
Premiering
100 % premiering i alle klasser for de som fullfører tre av karusell-løpene
Tilleggspremiering:
Alle som fullfører tre løp eller flere blir invitert til Gratis Før-Norgespremiere på den nye filmen Shrek 2 - Søndag
12. september 2004 kl 1430 hos Kino1 - Skien
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TRENINGSLØP  

For å væAlle løp på onsdager +2 løp (Sprint cup KOL) på torsdager. O-karusell er spesielt opplegg fra 7 - 12 år.
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 SESONGEN  2004

re med i kampen om NOL kruset må du ha vært med i 13 av 16 løp og for løpere til og med 16 år gjelder 10 av 16 løp.
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Treningsløpsinformasjon
Her følger informasjon om treningsløpene; lengder og vanskegrad, hvordan treningsløpet skal arrangeres og hva
som må gjøres av arrangør før og etter løpet. Det er viktig at du som arrangør setter deg godt inn i tenkingen rundt
treningsløpene. Søk hjelp om du er usikker på noe. Ring Jørn Myrland 35958231 eller Åge Geir Skatter 35013744.
Ta spesielt hensyn til O-karusellen og ring Harald K./Heidi S. 35014399 eller Ole C. Johnsen/Malin Westlund
35013334 for spørsmål.
LØYPENE
På treningsløp skal det være tilbud til flest mulig kategorier av løpere. Det er viktig å være bevisst på de ulike
vanskegradene (nybegynner, viderekomne og erfarne). Når det gjelder løypelengden vil denne kunne være noe
avhengig av terrengtype og muligheter for å få lagt gode løyper. Det bør være 6 løyper pluss småtroll-poster.
Det er naturlig at de to A-løypene har en del felles strekk og poster. Det samme med de to C-løypene. Det er også
mulig for andre løyper å ha felles poster, men da må det tas hensyn til den enkleste løypen når det gjelder postens
(strekkets) vanskegrad.
Når det gjelder O-karusellen for barn under 12 år viser vi til egen side i dette bladet.
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Utstyr
Det blir delt ut to sett (esker) til treningsløp. Disse
inneholder postflagg, stiftetenger. EKT-poster og en
liten digital klokke.
Esken med innhold skal leveres de som skal ha løp 14
dager senere. Vær nøye med at esken er komplett.
Manko meldes mat. forvalter som vil komme med nytt.
Viktig at EKT til nybegynner løypene blir lagt ut
samme dag.

Treningsløp 15/4
ved klubbhytta
på Tinnemyra.
Start fra kl. 17.30.

Merket fra E 134 ved Fykerudsletta.
O-karusell, Småtroll- og nybegynnerløype.

Tittelen skal inneholde dato og sted for samlingsplass. Merkingen skal gå fra kjent hovedvei eller kjent sted som f.
Eks veien mot Skien v/ Hjuksebø eller på Nordagutu. At det er O-karusell (gjelder dem løpa som har O-karusell),
småtroll- og nybegynnerløype skal også være med i annonsen.
Ved klubbmesterskap skal det stå Treningsløp/klubbmesterskap normal-, kort- eller langdistanse. Ellers skal an-
nonsen være lik den over.
Annonsen kan leveres, sendes, fakses eller ringes inn til:
Telen, postboks 83, 3670 Notodden, tlf. 35025700, annonsefax: 35025710
Telen holder til i Heddalsveien, og har kontortid 08.00 - 16.00. Etter stengetid kan man bruke postkassen på
veggen. (Dersom du ikke har personlig kontakt med Telen, bør du kontrollere om annonsen har kommet fram.)
Innlevering av resultater
Alle resultatene skal leveres til Telen og Dag Sørlie. Dette bør helst gjøres senest to dager etter løpet. Resultatene
må også være lettleselige. Dersom skjema med start-, mål- og sluttid brukes, bør start- og måltid strykes over.
Adresser:
Dag Sørlie, Høymyrvegen 6, 3656 Atrå.     E-post: bisi.dag@c2i.net tlf. 35097210
Telen, postboks 83, 3670 Notodden, kontor i Heddalsveien og telefaks: 35025720.
E-post: trond.kaasa@telen.no
Bytte
Dersom du ikke kan ta ansvar for treningsløpet i følge oppsatt dato, må du enten bytte med en annen på listen eller
finne en annen stedfortreder. Stedet for treningsløp er fastlåst ifølge listen, og ved bytte av dato må du dermed også
bytte sted.

VIKTIGST AV ALT:
Gjør så godt dere kan, og ha det moro før, under og etter treningsløpet.
Det smitter på løperne!

Innhold treningsløpeske

40 Postflagg u/kode
   2 sett  Småtrollposter
25 Stifteklemmer
30 EKT stemplingsenheter
  1 EKT startenhet
  1 EKT målenhet
  1 Digitalklokke
Førstehjelpsskrinet roterer hver uke.

EKT-kofferten blir brakt ut til hvert løp av Åge-Geir eller Arve. De av dere som ikke selv henter kart på hytta gir
beskjed til materialforvalter som vil levere ut disse. Småtrollkart leverer Anders Fossøy ut. Trenger du annet utstyr,
ring materialforvalter Arve Paulsen på tlf. 35014632.
Før ferien og etter siste løp om høsten skal alt utstyr leveres inn til mat. forvalter.

Eksempel på annonse
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Info fra kasserer
Som nyvalgt kasserer har jeg ikke tenkt å endre så veldig mye på rutinene som er godt innarbeidet.
Noen endringer blir det imidlertid. Ikke sett inn kontanter på bankkontoen uten at jeg får bilag. Bruk
aller helst en overføring til bankkontoen vår slik at jeg får et bilag fra banken. Husk å skrive hva
innbetalingen gjelder.

Alle innbetalinger til laget via bank skal inn på konto 2699 25 27497.

Det er laget et bilag som ligger i kassene som brukes til treningsløp. Bilaget fylles ut med dato for
arrangementet og en sum for innbetalt på kakesalg og et beløp for startkontingenter. Bilaget leveres til
meg sammen med pengene så sørger jeg for at pengene blir satt inn i banken.

Dere kan kontakte meg på tlf. 350 19389 / 9718 9449 eller sende e-post til haavard.sten@eektransport.no
ved spørsmål og annen info.

Fakturaer og andre bilag kan sendes til meg.
Adressen er :

NOL
v/ Håvard Sten
Liv Gohlis vei 10
3684 Notodden

SELVBETJENINGSSALGET 2004

Årets treningsløp nærmer seg og bakejobbene er nå fordelt.

I år satser vi på vaffelsalg når det skal være løp på Klubbhytta. Dette administrerer  kakekomiteen .
På de resterende løpa, setter vi opp 3 bakere så langt det lar seg gjøre.

Alle som skal bake, blir i tillegg til denne påminnelsen, tilsendt en skriftlig oversikt .
Der er type bakverk fordelt av komiteen.
I tillegg til bakst, må hver baker ta med 2 kanner kaffe og 5 liter vann.

Resten som trengs til selvbetjeningssalget, blir tatt med av den som er arrangør av treningsløpet.

Dersom du ikke kan bake den gangen du er satt opp, må du bytte med noen andre på lista. Se vedlagt
adresseliste.

Er det noe du lurer på, kan du ringe

Ellen Thygesen  35 01 44 46
Britt Hestvik 35 01 93 89
Elin Rauland 35 01 25 05

LYKKE TIL!!
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TURORIENTERING 2004
Sist søndag valgte jeg å gå utenfor opptråkka sti den siste biten ned fra Eikeskard.
Jeg fant fort ut at vi må vente en stund med å åpne tur-o-sesongen. MEN – komiteen har begynt å røre
på seg, og – det ville være merkelig om ikke mesteparten av snøen er borte første eller andre helga i
mai. Vi tar sikte på sesongåpning en av de to helgene.
Den endelige avgjørelsen blir tatt senere, og da blir åpningsdagen annonsert i Telen.

I fjor fikk vi tilbakemelding  fra noen trofaste og eldre deltakere om at turene ble litt for lange og
mange til gullmerket. I år har vi derfor utvidet postantallet og lagt flere (og forholdsvis lett tilgjenge-
lige) poster i området rundt klubbhytta/Tinnemyra. Dermed vil også tilbudet for barnefamilier bli mye
bedre.

Vi ønsker velkommen til en ny sesong, både til deg som er “tur-o-veteran” og til deg som kanskje
ønsker å prøve turorientering for første gang.
Denne sesongen skal følgende kart benyttes:

DAMTJØNN (nord for Tinnemyra) 1 : 10000
GOBAKKANE 1 :   7500
JERPETJØNN 1 : 10000
TOVESTUL 1 :   7500
LISLEHERAD 1 :   7500
RESHJEM 1 : 10000

Postene på Damtjønn (20) og Gobakkane (10) henger ute fra sesongstart til 22. september.
Postene på Jerpetjønn (5), Tovestul (10) og Lisleherad (10) henger ute fra 25. mai til 22. september.
Postene på Reshjem (15) henger ute fra 10. juni til 22. september.
Postene på Damtjønn ert de enkleste å finne. Velg derfor dette kartet på de første turene dersom du er
nybegynner og usikker på o-ferdighetene dine.

Salg av o-konvolutter skjer på åpningsdagen. Da blir det åpen kafeteria på klubbhytta, og der vil det
også være mulig å få gode tips og veiledning for ferske turorienterere.
For øvrig blir det salg av konvolutter på G-sport Kvantum og Sport 1 Tuven og Sentrum.
Det blir også muligheter til å kjøpe konvolutten på de første treningsløpene på våren.

VIS HENSYN TIL VEGETASJON OG DYRELIV; HUSK DU ER GJEST I NATUREN!

Igjen velkommen til en ny og innholdsrik tur-o sesong i regi av Notodden o-lag!

                                                                                   Ingebjørg, Arnulf og Trond
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Damehelg!!
Sett av helga 20.-22. august, så drar NOL-damene til fjells for litt orientering og hygge. Vilt, rått og
vakkert skal det være, det er bare fantasien som begrenser aktiviteten.
Jeg tilbyr Hemsedal eller Gautefall, begge steder med kart, har du et bedre forslag gi meg et tips.
Interesserte bes melde seg, jo før jo bedre, slik at vi kan lage et opplegg tilpasset antall interesserte. Vi
trenger ikke ha klubbmesterskap for å treffes, men litt fjellorientering skal det bli. Kanskje finner vi
noen molter også!

Jeg gleder meg. Hilsen Britt Fossøy, bfosso@frisurf.no

Materialforvalter:
Klubben har  etter hvert anskaffet seg mye utstyr til glede for alle. Jeg ser det som viktig at vi har utstyr
som kan være med på å lette det store arbeidet som folk legger ned.
For å få plass, vil det i løpet av våren skje noen forandringer på lageret oppe.
Det blir viktig  at alle som bruker utstyret vårt har et eierforhold til dette, og på denne  måten viser
ansvar ved bruk.
Vi kjøper et nytt klubbtelt i år og vi har allerede kjøpt snorløype på 1400 meter.

Gode råd som skal følges:
Skriv en beskjed til materialforvalter når utstyr hentes på lageret.
Dersom du kommer over ødelagt utstyr gi meg beskjed.
Utstyr som blir borte under trening / treningsløp må meldes fra om.

Med hilsen materialforvalter
Arve Paulsen

Klubbmesterskap i fjellorientering  17.-19. september
Her er en liten forhåndsinformasjon om årets fjell-løp på Tunhovd.
Løpet som er begrenset til klassen H-21- på grunn av kapasitet, blir lagt opp etter samme lest som i fjor
med nattløp på fredag og fjell-løp på lørdagen. Søndagen vil bli brukt til rehabiliterende fjelltur. Det er
ingen aldersgrense oppover.
Nærmere invitasjon følger senere i neste nummer av Sjekk Koden.
Forhåndspåmelding for å sikre sengeplass inne, kan skje til undertegnede.
Harald W.
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Telegt. 17
3674 Notodden
Tlf.: 350 11309

Skiltplater Bildekor Fasadedekor Skilt
Silketrykk Tekstiltrykk Arenareklame Reklametrykk

Heddalsveien 39, 3674 Notodden

Telefon: 32 01 18 15

Sport 1 Notodden
Avd. Tuven Tlf. 35 01 17 40
Avd. sentrum Tlf. 35 01 00 89
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OVERSIKT OVER IOF-SYMBOLENE

Postbeskrivelsen
A: Post-nummer
B: Kode
C: Hvilken detalj (av flere like i ring)
D: Post-detaljen
E: Beskrivelse, presisering
F: Dimensjoner
G: Skjermens plassering
H: Andre viktige opplysninger

Hode I. Klasse II. Løypelengde III. Samlet stigning

Terrengformer

Jordskrent

Skjerp/grustak

Jordvoll

Platå

Nese/utspring

Rygg

Søkk

Renne

Uttørket grøft

Kolle

Høydepunkt

Sadel

Senkning

Grop

Hull

Stup  og steiner

Stup/skrent

Berg i dagen

Hule

Stein

Blokkfelt

Ur

Røys

Vann og myr

Vann

pytt

Vannhull

Bekk

Grøft

Myr

Liten myr

Fast mark

Brønn

Kilde

Vegetasjon

Åpent område, åker, eng

Halvåpent, voll

Skogshjørne

Lysning, glenne

Tett skog, kratt

Hogstflate

Vegetasjonsgrense

Treklynge

Postdetaljer

Sydligste

Nord-østre

Øvre

Nedre

Midtre

Mellom

Hvilken detalj

Lær deg IOF symbolene.
Brukes i alle klasser over 12 år og i alle løp untatt nærløp.
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Flat

Dyp

Bevokst

Åpen

Steinete

Bløt

Sand/grus

Nåletrær

Løvtrær

Høyde i meter

Flate i meter

Nordsiden

Nordvest-kanten

(I)  østre hjørne

(Ved) sydvestre hjørne

(Ved) sydspissen

Vestre delen

Oppe i/øvre del

Nede i/nedre del

Oppe på

Søndre fot

Ved foten (uten retningsangivelse)

Drikke

Radiopost

Klippekontroll

Sanitet

Merkeløype

Merket fra siste post

Oppfangende merking

Ingen merke løype

Kombinasjoner

Sti-kryss

Sti krysser branngate

Vei-skille

Bekk møter grøft

Bekke-kne

Enden (begynnelsen)
av uttørket grøft

Presisering/beskrivelse Skjermens plassering

Dimensjoner

Andre viktige opplysninger

Kultursignaturer

Vei

Sti

Branngate

Mur

Gjerde

Bro, klopp

Hus

Ruin

Tårn
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NOTODDEN BIL
og Speed Shop A/S

Telefon:35 02 74 74
Fax: 35 02 74 79
Postboks 522, Tuven
3673 Notodden
E-post: notbil@online.no
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Bandykveld på Sport
I år som i fjor, og året før der, har o-laget leid bandybanen på Sport. Men i år har det forgått i to økter,
først for ”de små” på trinn 3, deretter en time for dem over 15 år. Da det dukket opp nesten 20 stk den
første kvelden, fant pappa det nødvendig og dele gruppa. Hvor mange det har vært med har variert,
men det har vært ca 6 på trinn 3-gruppa og 7-10 på ”voksengruppa”. Kampene har vært beinhare, og
jeg tror (håper) det er flere enn meg som har hatt vansker med å gå opp trapper neste dag. På ”voksen-
gruppa” var jeg den yngste spilleren og den eneste jenta, men jeg fikk ikke følelsen av at noen tok
spesielt hensyn av den grunn. På årets siste kamp var det som spillerne ville gi alt, og det utviklet seg
til å bli årets hardeste (og morsomste). Det var det nærmeste jeg har sett krig på skøyter. Jeg har heller
aldri lært så mange stygge taklinger i løpet av en time.
Det har vært en del uforglemmelige øyeblikk, lagkamerater har driblet hverandre og spillere har pre-
stert de mest akrobatiske fall. Årets høydepunkt, var da nykommeren, Knut Sveinung Rekaa, fant ut at
han hadde spilt med skøytene på feil bein i over en time. Kan alle være så vennlige å nevne det for
ham? Jeg vil ikke han skal glemme det. Jeg regner med nye kamper til neste år, og blir alle som årets
siste gleder jeg meg!

Sølvi Helene Fossøy

TURKART RUNDT NOTODDEN!
Notodden orienteringslag har de siste 15 årene utgitt flere gode turkart til glede og nytte for alle som
benytter skog og fjellområdene rundt byen vår.
Følgende kart foreligger for salg på bokhandel og i sportsforretningene :
- NOTODDEN ØST dekker områdene øst for byen fra Breiset i syd til Selsli i nord.
  Katet som er i målestokk 1:25.000 ble utgitt i 1988. Dette kartet vil bli utvidet mot øst og
  kommer i ny utgave i løpet av 2005.
- TURKART LIFJELL dekker hele Lifjell fra Heddal i øst til Seljord i vest, og fra Bø i sør
  til Hjartdal i nord.  Målestokk for Lifjellkartet er 1:30.000.
  Nytt Lifjellkart er utgitt i 2004.
- LIFJELL SYD er et mindre kart som kun dekker den sørøstre del av Lifjell. Målestokken
  for dette kartet er også 1:30.000.
- BLEFJELL dekker hele Blefjell fra Bolkesjø i sør til Eriksbu i nord. Målestokken er også
  her 1:30.000. Kartet ble utgitt i 2000.
- TUDDAL – GAUSTATOPPEN omfatter i tillegg til selve toppen, også fjellområdene øst
  og sør for dette majestetiske fjellmassivet. Målestokk 1:30.000. Nytt kart ble utgitt i 2001.
- NOTODDEN SENTRUM med nærliggende friluftsområder er et kart i målestokk 1:10.000.
  I tillegg til å være et adresse- og gatenavnskart, omfatter kartet også de bynære
 friluftsområdene. Kartet ble utgitt i 1999.

Prisen for disse kartene varierer mellom 50 og 80 kroner på bakgrunn av areal og alder.
Har du spørsmål om turkartene våre kan du ta kontakt med undertegnede.
Du kan også bestille turkart på e-postadresse notod@online.no.

GOD TUR!
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NOLs idrettsanlegg:

Kart er orienteringsfolkets idrettsanlegg. Inntil begynnelsen av 70-tallet hadde NOL kart kun ved
Tinnemyra, på Reshjem og Vassend. Disse 3 kartene i målestokk 1:15.000 ble brukt til lagets aktivite-
ter.
I dag nærmer vi oss et antall på 40 spesialkart i ulike målestokk, areal og kvalitet.
På neste side er det satt opp en kartoversikt som viser i hvilke områder NOL har orienteringskart, samt
hvor vi har turkart etc.
Er du interessert i o-kart for egentrening, turer etc, kan du ta kontakt med materialforvalter eller kart-
leder.
Her er en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, med henvisning til kartoversikt:

1 – ØSTMARKA  1:15.000. Området er oppdelt i 6 1:10.000 kart og et tilsvarende antall kartutsnitt
i større målestokk. Området er digitalisert.

2 – HØGÅS  1:15.000. Dekker noe av Østmarka og området videre sydover mot Hjuksebø.
3 – TOVESTUL/VASSEND/JERPETJØNN. Området består av tre kart i målestokk 1:7.500 og

1:10.000.
4 – RESHJEM / YLI. Området er digitalisert.
5 – MJAUGETJØNN / VIKÅSEN / LANGEDOK. Området består av 3 kart i målestokk 1:15.000,

samt et område ved Dårstul i en større målestokk.
6 – AALAMOEN / SAULAND / TUDDAL OG HJARTDAL.
7 – HJUKSEBØ / NORDAGUTU / AKKERHAUGEN.
8 – TVEITEN SKOLE / GRANSHERAD SKOLE / LISLEHERAD SKOLE / HEDDAL UNG-

DOMSSKOLE / RYGI SKOLE / NORDBYGDA SKOLE / TINNESMOEN SKOLE. Sætre skole
og Høgås skole ligger innenfor kartområdet Østmarka. Yli skole ligger inntil kartområdet Res-
hjem/Yli.

9 – RAMSÅS.

NYE O-KART I 2004
Vi kan i 2004 sesongen presentere følgende nye/reviderte kart :
- Tovestul i målestokk 1:7500. Areal ca 3,0 km2.

Kartet har fått et noe mindre areal enn først beregnet. Det nye kartet omfatter for øvrig det fineste
terrenget fra Elgsjø i sør, og nord mot «Erik Brodden». Kartet foreligger nå ferdig trykt på bakgrunn
av en ny digital kartbase.
Det nye kartet vil bli benyttet både til treningsløp/o-karusell og til kretsløpet som vi skal arrangere
20. juni.

- Flåmyrkartet i Lisleherad har blitt ajourført. Det er foretatt en mindre ajourføring slik at nye hogster
etc. har kommet med. På bakgrunn av omfattende hogst i sentrale områder har det vært behov for et
nytt opptrykk av dette kartet.

- Skolekartet på Sætre vil også foreligge i ny utgave til sesongstart. Her har Sølvi fulgt i farens fotspor
og synfart endringer på dette kartet. Høgskolen har ved flere anledninger signalisert ønske om et
ajourført kart i forhold til foretatte endringer i området.

Harald W.
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TINFOSLØPET 2004
Lørdag 15. mai kl. 13.00
Lørdag 15. mai arrangeres Tinfosløpet for sjuende år på rad.

Datoen er nær opp til 17. mai, men vi har vurdert at de etterfølgende helgene er vanskeligere datoer
siden Kr.himmelfartsdag og pinse kommer i ukene som følger.  Datoen passer også best ut ifra O-
terminlista.
Arrangementet
Vi utfordrer i år som i fjor idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere i lagkonkurran-
sen som mulig. Kravet er at komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må være påmeldt innen
fristen torsdag 13.05.  Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen.
Lagoppsettet blir slik:
Kort løype – Et lag bestående av 10 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.
Lang løype- Et lag bestående av 5 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.

Det kan stilles ubegrenset antall lag fra et idrettslag.
Følgende pengepremier trekkes ut blant lagene:
Tinfos AS og Telen AS sponset kr 20.000 i gavesjekker i fjor.  Vi forutsetter at de stiller med tilvarende
beløp også i år.  I tillegg vil Hjartdal og Gransherad sparebank gå inn med kr 10.000 i hovedpremie på
lang løype.
Kort løype:   4 x kr 5.000
Lang løype:  1 x kr 10.000
(Med forbehold om annen fordeling)
Pengepremiene vil gå inn som direkte sponsorstøtte til de idrettslagene som blir trukket ut.

I tillegg deltar lagsløperne på lik linje med de øvrige deltakerne i kampen om distanseseieren i kort og
lang løype. Det settes opp en flott pokal til vinneren i gutt/jente i begge løypene av Telen.

Det er avklart at i denne konkurransen må NOL stille lag.
Bakgrunn
Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonister til aktive løpere, og for alle aldersgrupper.
Arrangementet er et samarbeid mellom Telen og Tinfos, og hvor NOL står som teknisk arrangør.  Telen
har hovedansvaret for PR og informasjon.  Tinfos dekker arrangementkostnadene og stiller med arena
og gratis badefasiliteter til deltakerne og arrangører.

NOL får inntekten av startkontingent og eget kiosksalg.  Det er derfor viktig for oss at arrangementet
får en så stor oppslutning som mulig.  Alle NOL’ere kan påvirke dette med å drive egen PR ovenfor
familie og venner til å stille til start i en passende løype.
Løyper
Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Tinfoshallen.  Kort løype er ca. 5,5 km
– (over Lienfoss) og lang løype ca.12 km går langs Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss.
På samme måte som i tidligere legges det opp til to barneløyper.  450 m for barn opp til 7 år, og 850 m
for barn fra 8 år.
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Aktivitetsprogram
Svømmehallen vil også i år være åpen for deltakerne og bør markedsføres bedre som en gratis-aktivitet
under arrangementet.
Startkontingent
Startkontingenten fastsettes lik foregående år, kr 50 kort og lang løype, etteranmeldte – kr 70. For start
i barneløypene kr 20.
Påmelding
Det opplyses i annonsene at påmeldingsfristen er frem tom. 13/5.  Påmelding og betaling sendes No-
todden Orienteringslag (NOL) v/Håvard Sten, Liv Gohlis vei 10, 3684 Notodden.  Bankgirokonto
2699.54.82427

For å gjennomføre arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekretariat, salg o.l.  Vaktliste
kommer senere, men hold av denne datoen til TINFOSLØPET 2004.

Torgeir

Jukola 19. - 20. juni
Vi har  i 3 sesonger snakket om å stille lag i verdens største orienteringsstafett Jukola i Finland. 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 flat 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 Kopland.

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

Har pr 16. mars følgende aktuelle løpere på blokka.
Petter Løe, Harald Kvisli, Jørn Myrland, Arve Paulsen, Hugo Christensen, Åge Geir Skatter, Knut
Sveinung Rekaa, Odd Ivar Pulsen ? Skulle vi komme i den situasjonen at vi må ha uttaging blir
pinseløp og 15 stafetten uttagningsløp.  De som har lyst til å være med gi beskjed til Petter Løe tlf.
95885095.
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Inger Floodsvei 18, 3676 Notodden
Telefon: 350 12422

Parafin, fyringsolje og diesel

Eek Transport AS
Hjuksebø

3683 Notodden
Tlf. 35959090
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Din naturlige
samarbeidspartner
på inneklima

Tlf. 35 02 58 50
Faks: 35 02 58 51
Merdeveien 12 B, 3676 Notodden

Vi utfører alt innen:

VANN - VARME OG INDUSTRIANLEGG

NOTODDEN RØRLEGGERFORRETNING A/S

Telefon: 35025300 E-mail : notror@online.no

Sport er alt
TLF: 35 02 08 20
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LETEAKSJONER

Dette er en liste over medlemmer i Notodden o-lag som kan bistå ved leteaksjoner i distriktet. 
Bistanden er tenkt som en rask gjennomgang av terrenget, spesielt i mørket. 
Alle på listen har utstyr for og erfaring med nattorientering. Oppbevar Listen.

Navn: Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil
Anders Fossøy 35 01 24 32 35 01 18 12 480 06 431
Arve Paulsen 35 01 46 32 975 07 466
Harald Wold 35 01 24 81 35 01 50 82 970 53 326
Harald Kvisli 35 01 43 99 934 04 305 934 04 305
Åge Geir Skatter 35 01 37 44 35 02 75 39 906 41 756
Arnulf Rulnes 35 01 31 72 911 51 733
Hugo Christensen 35 01 45 41
Torgeir Aas 35 01 39 40 35 01 78 00 481 47 633
Jan Erik Jonassen 35 01 44 46
Ingebjørg Bakko 35 01 31 72 944 30 533
Jon Kvisli 35 95 17 20 926 53 631
Britt Fossøy 35 01 24 32 480 06 431
Jørn Myrland 35 95 82 31
Ole Chr. Johnsen 35 01 33 34
Petter Løe 35 01 98 72 958 85 095
Håvard Sten                                        35 01 93 89            35 95 90 90          971 95 575 
Sveinung Rekaa 906 53 811
Odd Ivar Paulsen 932 10 896
Dag Sørlie 35 09 72 10 971 95 575

Organisering:

Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås. 
Den som blir kontaktet vil sørge for at resten blir kontaktet.

Notodden o-lag: Den som blir kontaktet av Politiet sørger for at resten på listen blir kontaktet, eller
forsøkt kontaktet. 
De som møter fram må ta med kompass, kart ( 1 : 50 000, turkart, o-kart ), mat, drikke, liten reserve-
lykt og mobiltelefon hvis mulig. 
De mest aktuelle karta i målestokk 1 : 50 000 er "Gransherad" og "Notodden". 
Husk å oppbevar batterier oppladet. Etter 3 mnd er det kun 50% igjen på batteriet.

Anders
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Ledende i mer enn 100 år

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

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

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

måte.

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

Tlf. 350 25350 Fax 350 25355

DIN TOTALLEVERANDØR TIL KONTORET

SJEKK ALLTID VÅRE PRISER PÅ BLEKK
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Trenger du nytt utstyr?

LØPSANTREKK
Pris u. 20 år Pris o. 20 år

BLUSE KR 150,- KR 200,-
BUKSE KR 150,- KR 200,-
SETT KR 300,- KR 400,-

OVERTREKKSDRESSER
Pris u. 20 år Pris o. 20 år

JAKKE KR 300,- KR 350,-
BUKSE KR 250,- KR 300,-
SETT KR 550,- KR 650,-

Hvordan skaffe seg nytt utstyr?
Jeg vil ha med et lite utvalg av ovennevnte tøy på  treningsløp.
Pga. mange varianter og størrelser får jeg ikke med meg alt, så ring gjerne så tar jeg
med aktuelle størrelser:
Ingvild Skogen
Tlf. 35013118

RESTESALG
Diverse størrelser gamle modeller igjen
av  overtrekksdresser og løpsdresser

Prisene gjelder kun for medlemmer.
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VDG

- organet som tar seg av o-idrettens forhold til Vekst Dyreliv og Grunneiere

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

Så langt en kjenner til har Notodden O-lag hatt et godt forhold til disse avtalepartnerne,
og det er heller ikke for sesongen 2003 meldt om uheldige episoder av noe slag. Et om-
dømme vi vil beholde - og gjerne forbedre.
Derfor må vi, og er pliktige til:

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

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

- be om tillatelse for å bruke skogsbilveger (private) og parkering langs/ved disse
aldri å legge opp til løpsstrekk over dyrka mark, eller strekk som frister til løp over
dyrka mark, Mrk: Skogplantefelt er i nevnte avtale dyrka mark inn til plantene er
ca. 70 cm høge. En kan heller ikke legge løpsstrekk over verna områder. Slike kan
m.a. være i forbindelse med spesielle (innmedte) plantesamfunn og leveområder for
dyr.

Døde dyr - kadaver og beinrester
O-løpere og tur-o-folket er en gruppe mennesker som gjennom sine skogsaktiviteter: turer
løp, trening, løypelegging og synfaring, samla farer over store skogsareal i løpet av en se-
song. Dermed har de stor sjanse for å komme over skadde-, eller rester etter døde dyr. Vilt-
nemnda i kommunen har som en viktig oppgave å registrere slike tilfeller. Derfor er de sterkt
avhengig av melding fra skogsfolk. Og som den ressurs o-folket er på dette området skal vi
- fortest råd - melde fra når en har kommet over noe av/etter omkomne dyr (husk å merke
stedet av på kartet). Du kan melde fra til løps-/laglederen hvis du er på løp eller sjøl ringe
VDG-kontakten på tlf. 35 01 81 42.

Vi ønsker hverandre en god o-sesong med ansvar for VDG-oppfølging.

VDG-kontakten i Notodden O-lag Olav Mårdalen
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Internettadressen til NOLs hjemmeside
http://home.online.no/~notod/
E-post: notod@online.no

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

De som løste Tronds O-krysset 1-04
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: Vibeke Bunes
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Dag Sørlie, Tull Sæther, Birgit Fossøy, Gunhild Solberg og
Astrid Wøllestad.

Løsning til Tronds O-krysset 1-04

VANNRETT:  1. Strutåsen, 9. Kiel, 10. Meny, 11. Ynk, 12. Berge, 14. Ru, 15. Vi, 17. Elsa, 18.
Moped, 21. Visum, 23. Enkene, 25. De, 26. Innbyr, 28. Sitater, 30. Breer, 32. Anis, 34. Ti, 35. Ei,
36. Dansk, 37. Senit, 39. Kast, 41. Kutt, 43. Krets, 46. Ra, 53. Polenta, 55. Armenia, 57. Ide, 58.
Turnsko, 60. Dal, 61. Rørt, 62. Markerte
LODDRETT: 1. Sky, 2. Tinnemyra, 3. Rekyl, 4. Ul, 5. Åmer, 6. Serumet, 7. Eng, 8. Nye, 13. Ese,
15. Vin, 16. Isne, 19. Ona, 20. DDR, 22. Ubedt, 24. Kis, 27. Rank, 29. Einer, 31. Ria, 33. NSU, 37.
SK, 38. Italia, 40. Skuler, 42. Tø, 44. Bent, 45. Lirke, 47. Bodø, 48. Ne, 49. Stum, 50. Ne, 51.
Onde, 52. Salt, 53. Pir, 54. Ara, 55. Ask, 56. Mor, 59. NR
LØSNINGSORD:  VIBEKE BUNES - PETTER LØE - NYE ANSIKTER I NOLS STYRE

Kongsberg O-lag innbyr til 3 dagers pinseløp 29. - 31. mai
Samlingsplass: Merket fra E-134 ved innkjøring til Kongsberg fra øst
(Hokksund). Følg merking til samlingsplass ca. 10 min å kjøre.
Start: Lørdag kl. 14.00, søndag kl. 11.00 og mandag kl. 10.00
Kart: Basserud-Gamleveien: 1:10 000
Påmelding innen mandag 26. mai
Info: www.kongsberg-o-lag.no
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INNMELDINGSSKJEMA !

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

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

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

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

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

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

E-MAIL:………………………………………………………………….

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

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

LEVERES/SENDES TIL:
Notodden O-lag

              v/ kasserer Håvard Sten
Liv Gohlis vei 10

              3684 NOTODDEN

Eller sendes via e-mail til:  haavard.sten@eektransport.no

mottatt:______________ registrert:_____________ sendt posten:____________

Innmeldingsskjema finnes også på: http://home.online.no/~notod/



O-KRO-KRO-KRO-KRO-KRYYYYYSSETSSETSSETSSETSSET

VANNRETT:  7. Pron.  10. Korrigerer  12. Uro  13. Litt  16. Voks  19. Planet  21. Guttenavn  22. «Livskunstner»  23. Ha det
gøy  24. Mor (klengenavn)  27. Siffer (omv)  29. Gudinne  30. Profet  32. Mesterskap  33. Arrangement  36. Matematiker  37. Agn
38. Pron.  39. Søke  41. Sang  43. Like  45. Planta  48. Lever  50. Fuglen  52. Sti  53. Salgslag  54. Svar  55. Styrke (omv)  58.
Barske  64. Kosmetikk  65. Teppe
LODDRETT:  1. Sykkel  2. Uvær  3. Pol. parti  4. Arvefaktor  5. Sette på plass  6. Tone  7. Rager  8. Like  9. Korn  11.
Trappetrinnet  14. Delta  15. Pålegg  17. Artikkel  18. Brette  19. Smerte  20. Bakdel  25. Område  26. Trang  28. Frost  29. Svir
31. Fjell  34. Statsoverhode (tidl.)  35. En av ti  40. Ofre  42. Irret  44. Trege  46. Innhegning  47. Eiend. pron.  49. Morenene  51.
Tak  56. Fjelltopp  57. Dyr  59. Dyr  60. Plate  61. Lengde mål  62. Fuglen  63. Like

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Bjønnekrev. 10, 3684 Notodden  innen 15. August 2004.

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