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Telefonnummer
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no

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

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

Til deg som vil
bli medlem:

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

over 17 år  200,-
Støttemedlemskap  100,-

Informasjon om navn, fødselsdato,
adresse og medlemstype sendes til
Håvard Sten, Liv Gohlis vei 10, 3684
Notodden.
Tlf. 350 19389, mob. 97189449
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 el-
ler på tlf. 350 13744, mob. 90641756.
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Neste side....

Den 59. o-sesongen i NOL er historie! Igjen har vi lagt bak oss en lang og begivenhetsrik o-sesong.
Dette er tidspunktet for både å se tilbake på en endt 2004-sesong, men ikke minst framover mot det
som skal skje i 2005.
Først et lite tilbakeblikk.
I tidsrommet fra Danmarksturen i midten av mars (noen startet forresten allerede i februar) og fram til
Ribbeløpet 2. juledag, har NOL arrangert og deltatt i et utall o-arrangementer. Aktiviteten har også i år
vært omfattende og oppslutningen har vært stor. På flere av vårens treningsløp hadde vi over 100
startende. Dette er imponerende og et resultat av mye målrettet arbeid over tid.
Et av høydepunktene ble på mange måter da Heidi ble tildelt rekrutteringsprisen for 2004. Dette er et
synlig bekreftelse på at resultatet av arbeidet i rekrutteringskomiteen har blitt registrert også utenfor
Notodden.
Neppe noen gang tidligere i NOLs lange historie har det vært mer relevant å trekke fram at vi nå ikke
kan ”hvile på våre laubær”.
2005 sesongen vil uten tvil gå inn i NOLs historie som en helt spesiell og begivenhetsrik o-sesong.
I tillegg til at 60 års jubileet skal markeres og den sportslige satsingen med tilhørende rekrutterings-
arbeid skal videreføres, vil forventelig 2005-sesongen gå inn i historien som det året o-idretten hadde
sitt gjennombrudd som en spennende fjernsynsidrett.
NOC 2005 vil uten tvil bli et vendepunkt for O-idretten i forhold til presse og media. Med to timer
direktesending fra mellomdistansen hvor micr-o blir presentert for første gang i et mesterskap, og med
tribuner og storskjerm på o-arenaen, vil idretten gjennomgå et ”hamskifte”. Det er viktig at vi i denne
prosessen bevarer innholdet.
Det at dette skal skje på Notodden er bare helt fantastisk. TV2 store satsing på dekning av mellom-
distansen i Høgås ved hjelp av to store produksjonsteam og med flere nye elementer i konkurransen,
blir spennende. Dette skal bidra til å gjøre o-idretten til sommerens svar på skiskyting.

En gledelig erfaring jeg sitter igjen med etter denne høsten, har vært en enorm positiv holdning blant
medlemmene i forhold til å påta seg oppgaver i de ulike komiteene som skal bidra med planlegging av
de mange arbeidsoppgavene knyttet til gjennomføring av NOC 2005. Viljen til å skape noe sammen
lever fortsatt i NOL.
I tillegg har jeg møtt stor velvilje langt utenfor egene rekker. En egen markeds-og økonomigruppe
bestående av 10 personer, hvorav 9 er rekruttert utenfor o-miljøet, har engasjert seg for å bidra til å
skape entusiasme lokalt og sentralt i forbindelse med NOC 2005. Gruppa skal også så langt det er
mulig, bidra til å sikre økonomien i prosjektet. Dette gjelder også i forhold til arbeid knyttet til mar-
kedsføring, fjernsynssendinger etc. En presentasjon av denne gruppa finner du annet sted i dette num-
mer av ”Sjekk Koden”.
Vi har mye å glede oss til i 2005.
Vi har nå lagt bak oss noen uker med sterkt fokus på en ufattelig naturkatastrofe i Asia. For oss her i
Norge er det nesten umulig å fatte rekkevidden av de lidelser som denne flodbølgen har brakt med seg.
Dette på tross av alle TV-bildene som vi daglig får inn i stua.
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Bandy på sport i vinter på alle mandager frem til vinterferien.
Alle fra 8 til 14 år fra kl. 19.30 - 20.30.

Alle fra 14 år og oppover fra kl. 20.30 - 22.00.

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

Det er ikke mulig å gå inn i det nye året uten å være berørt av denne hendelsen. Vi blir hver for oss små
når slike katastrofer skjer. Samtidig opplever vi at engasjement og samhold styrkes. Givergleden og
engasjementet har vært enormt.
Livet må gå videre for oss alle på tross av det som har skjedd. La oss for øvrig ta med oss de positive
menneskelige relasjoner som er skapt inn i det nye året, og bygge videre på disse. Dette er sammen med
et fortsatt engasjement, den beste måten vi kan minnes og hedre de flomrammede.

Jeg ønsker dere alle et Godt Nytt År.

Harald W.

O-Trening vinteren 2005O-Trening vinteren 2005O-Trening vinteren 2005O-Trening vinteren 2005O-Trening vinteren 2005
Det blir en ukentlig fellestrening i vinter også.

Hvor? Tveiten skole

Når? KL 18:00

Første onsdag blir 12. januar

For hvem? Treninga er åpen for alle over 13 år (født 1992 og eldre)

OBS! Det blir ikke trening i vinterferie uka d.v.s. uke 8

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

Deretter har vi gymsalen til styrketrening ballspill og annen moro.

Noe uklart? Ta gjerne kontakt Jørn (tlf. 35958231).
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ÅRSMELDING 2004
Styret har hatt følgende sammensetning denne sesongen:

Leder Harald Wold
Nestleder Ingvild Skogen
Sekretær Åge-Geir Skatter
Kasserer Håvard Sten
Sportslig leder Heidi Schatvet
Styremedlem Jørn Myrland
1.Varamedlem Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen
2. Varamedlem Odd-Ivar Paulsen
Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 93 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte etter
forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2005.

OVERSIKT ARRANGEMENTER:
Følgende arrangementer har vært avviklet i lagets regi:
- 16 arrangerte treningsløp inkl. klubbmesterskap normal.   1237 starter.
- O-karusell og treningsløp annenhver gang, totalt 15 ganger.

Trinn 2 og 3 43 løpere 253 starter
- 2 løp i sprintcup med KOL 164 starter.
- Tinfosløpet 151 starter (totalt antall starter)

Barneløype 30 starter
Kort 100 starter
Lang 21 starter

- Kretsløp Tovestul 133 starter
- 7 nattløp 175 starter
- Sprintløp på Sætre 39 starter.
- Klubbmesterskap langdistanse 28 starter
- Ribbeløpet 42 starter

Representanter til TOKs kretsting i 2004 var Harald Wold, Heidi Schatvet og Ingvild Skogen.
Representanter til Notodden idrettsråd i 2004 var Harald Wold og Ingvild Skogen.
Harald Wold var medlem i uttakingsrådet for TOK i 2004.

Sportslig aktivitet og deltagelse på løp
Det har vært en stor oppgang i antall starter i år 2004. 521 starter i år mot 315 i fjor og 444 året før.
Sondre Kvisli har flest starter med sine 23. Deretter har Iris og Sølvi Fossøy 22, Britt Fossøy 21 og
Vebjørn Kvisli 20. Det er 21 løpere som har mer enn 10 starter. I år har 75 av klubbens løpere deltatt i
53 ulike terminfestede arrangementer.
Annet
Høyest poengsum i årets Sørlandsgalopp fikk Sondre Kvisli i klassen H11-12.
Sølvi Fossøy vant sammenlagt på pinseløpa på Kongsberg.
Sondre Kvisli fikk en 12. plass på 5-dagers.
8 løpere deltok på interkretsleir (13-16 år) i Mælum (Te, AA og VA) i mai.
Knut Sveinung Rekaa løp vårsesongen for NOL og løper nå for KOL.
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Sportslige resultater sesongen 2004
Generelt
2004-sesongen viser at klubben er på rett vei. Vi har større aktivitet både lokalt og ute på
terminfestede løp enn tidligere år, Spesielt stor deltagelse på Melumløpet, Eikerløpet, pinseløpet,
Km i Høydalsmo og POL’s løp i september.

O-landsleiren og Hovedløpet for yngre
Notodden O-lag stilte i år 2 løpere og vi fikk følgende resultater på hovedløpet.
D16 12. plass Sølvi Fossøy

48. plass Anna Berg Skogen

Kretsmesterskap individuelt
D 11-12 1. plass Ingvild Jonassen

3. plass Silje Westlund
D 15-16 3. plass Sølvi Fossøy
D35 1. plass Britt Fossøy
D40 1. plass Heidi Schatvet

3. plass Malin Westlund
H13-14 2. plass Bjørnar S. Halvorsen
H40 3. plass Jon Kvisli
H50 3. plass Dag Sørlie
H75 1. plass Magne Hamre

Stafetter:
Jukola
Her fikk Petter Løe, Harald Kvisli, Jørn Myrland, Geir Skoe, Arve Paulsen, Åge-Geir Skatter og Knut
Sveinung Rekaa en bra 387. plass av totalt 1324 lag.
O-festival
D/H11-12 par
NOL 2: Heidi Berge og Ingvild Jonassen en glimrende 6. plass av totalt 17 lag.
NOL 1: Ida Elisabeth Hestvik Sten og Jannike Tveitane Skogen en 12. plass av totalt 17 lag.
H11-12 par
NOL 1: Sondre Kvisli og Sveinung Aas en bra 9. plass av totalt 23 lag.
H160
NOL1: Petter Løe, Jørn Myrland, Hugo Christensen og Harald Kvisli en bra 10. plass av totalt 72 lag.
NOL2: Knut Sveinung Rekaa, Dag Sørlie, Harald Wold og Åge-Geir Skatter en 56. plass av tot. 72 lag.
KM stafett i Bø
D13-16
NOL 1: Sølvi Fossøy og Iris Fossøy en glimrende 2. plass av totalt 5 lag.
NOL 2: Anne Marte Thorbjørnsen og Silje Westlund en bra 4. plass av 5 lag.
H17
NOL 1: Harald Kvisli, Petter Løe og Åge-Geir Skatter en 11. plass av totalt 20 lag.
NOL 2: Anders Fossøy, Dag Sørlie og Jon Kvisli en 14. plass av totalt 20 lag.
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Klubbmesterskap
Årets klubbmestere normaldistanse ble:
D 11-12 Silje Westlund
H 11-12 Sondre Kvisli
D 13-14 Iris Fossøy
H 13-14 Even Andreas Røed
D 17 Britt Fossøy
H 17 Hugo Christensen
D 50 Ingebjørg Bakko
H 50 Dag Sørlie
H 70 Magne Hamre

Åpent klubbmesterskap langdistanse
Herrer lang løype Geir Ottar Kvernstuen NTNUI
Damer kort løype Silje Wærp Nydalen

Natt cup
Nattløpene er også i år en suksess da hele 57 løpere har deltatt på tilsammen 175 starter.
Utdrag fra sammenlagt lista.

Egne arrangementer

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

D -17
1. Sølvi Fossøy NOL 3000
2. Ingjerd Myhre KOL 2831
3. Kjersti Myhre KOL 1966

D 17-
1. Ingjerd Sommerstad KOL 2972
2. Heidi Bagstevold KOL 1990
3. Britt Fossøy NOL 1800
9. Ingeborg Berg Skogen POL 950
10. Randi Wold NOL 949
11. Ingebjørg Bakko NOL 926

H -17
1. Morten U. Bakke KOL 3000
2. Harry Luchsinger KOL 2919
8. Sondre Kvisli NOL 634
8. Sveinung Aas NOL 634

H17-
1. Håkon Teigen Røed KOL 3000
2. Espen Røste KOL 2912
3. Petter Løe NOL 2823
8. Knut Sveinung Rekaa NOL 2691
9. Hugo Christensen NOL 2687
10. Åge Geir Skatter NOL 2646
11. Dag Sørlie NOL 2617
17. Harald Kvisli NOL 1937

Kort løype Klubb Sum
1. Sølvi Fossøy NOL 53
2. Arnulf Rulnes NOL 50
3. Britt Fossøy NOL 48
4. Odd J. Resser KOL 39
5. Harald Wold NOL 30
5. Audun Resser KOL 30
7. Torgeir Aas NOL 21
8. Oddvar Rønnestad KOL 20
9. Håvard Sten NOL 16
10. Malin Westlund NOL 13

Nybegynner løype Klubb Sum
1. Sveinung Aas NOL 58
1. Sondre Kvisli NOL 58
3. Iris Fossøy NOL 56
3. Silje Westlund NOL 56
5. Ingvild Jonassen NOL 48
6. Ida Hestvik Sten NOL 35
7. Heidi Berge NOL 30
8. Thor Frantzen NOL 20
8. Håvard Sten NOL 20
10. Anne-Marte ThorbjørnsenNOL 13

Klubbmesterskap sprint

Årets klubbmestere parkløp ble:
H10 Sindre Sandven
D 11-12 Silje Westlund
H 11-12 Mats Endresen
D 13-14 Iris Fossøy
D 17 Kristin Sandven
H 17 Petter Løe
H 50 Dag Sørlie

Lang løype Klubb Sum
1. Per Øyvind Eger KOL 56
2. Petter Løe NOL 51
3. Anders Fossøy NOL 50
4. Hugo Christensen NOL 43
5. Åge-Geir Skatter NOL 41
6. Odd Strand KOL 34
7. Geir Ottar Kvernstuen NTNUI 28
8. Ingar Tollum Andersen KOL 27
9. Arve Paulsen NOL 24
10. Jørn Myrland NOL 23
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Rapport fra sportslig komité 2004
Trinn 2 og Trinn 3

Aktiviteten blant de yngste o-løperne våre har også i år vært stor. Det har blitt arrangert 15 o-karuseller
og 3 leire. Vi satset i år på å få mange med på løp utenfor klubben. Det har vi lykkes med. I gjennom-
snitt var det 17 deltagere mellom 9 og 16 år med på de 12 løpene klubben prioriterte. Også i år fikk
løperne våre tilbud om å ta ferdighetsmerke i bronse, sølv eller gull.

O-troll leire på Sandøya utenfor Brevik 24-25 april og i Høgås 19-20 juni
O-kretsen arrangerte o-troll leir på idylliske Sandøya 24-25 april. NOL var igjen den klubben med flest
deltagere. Vi var 21 barn og 5 voksne som dro med bil og båt på leir lørdag morgen. Lørdagen blei bruk
til o-aktiviteter, fotball og annen leik i vårsola. Søndag formiddag blei det første løpet i o-kretsens
rekruttkarusell arrangert og NOL dominerte resultatlista.
Den 19-20 juni var vi igjen mange NOL’ere på kretsens o-troll leir. Denne gangen på Høgås skole. Vi
var 29 deltakere fra 9-14 år.  Lørdag hadde vi to o-økter og leik, og søndag var vi med på o-løp på
Tovestul. Løpet var det andre løpet i o-kretsens rekruttkarusell.

O-karusellen Trinn 2 og 3
O-karusellen har også i år vært svært vellykket. Nytt av året var at vi annenhver gang hadde organisert
trening og annenhver gang vanlig treningsløp. Det har vært stor deltagelse både på trening og trenings-
løp. Totalt 43 barn har deltatt med til sammen 253 starter på de 15 løpene. Trinn 2 er fortsatt en stabil
og ivrig gruppe på ca.18 løpere som også er blitt ivrige til å delta på uteløp. Trinn 3 har vært mer
ustabil. På våren var vi mellom 5 og 10 løpere på både mandag- og onsdagstrening, men på høsten var
det noen som falt ifra. For å få krus på årsavslutninga måtte løperne i Trinn 2 delta på minst 7 o-
karuseller, mens løperne i Trinn 2 måtte være med på 9. På Trinn 2 var det 15 som fikk krus, på Trinn
3 var det 4.

 
Deltagelse i O-karusellen 2004
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Ferdighetsmerker
I år fikk løperne i Trinn 2 og Trinn 3 tilbud om å ta ferdighetsmerket i bronse, sølv eller gull. Onsdag
15. september var dagen for merketaking. For å klare merket måtte løperne gjennom både en muntlig
teoretisk test og en praktisk test.
Disse løperne klarte ferdighetsmerket i bronse: Linda Frantzen, Vebjørn Kvisli, Simen Wästlund, Sin-
dre Sandven og Stein Arne Folserås.
Disse fikk sølvmerket: Ida Hestvik Steen, Jannicke Tveitane Skogen, Elisabeth Lie Johansen, Sondre
Kvisli, Håkon Bjørgo, Mats Einar Endresen.
Disse fikk gullmerket: Heidi Berge, Silje Wästlund, Ingvild Jonassen, Mia Endresen, Sveinung Aas og
Jarand Groven.

Høstleir for Trinn 2 og o-kveld for Trinn1.
Den tradisjonelle høstleiren blei i år arrangert 15-16 oktober på hytta. Tidligere har leiren vært for
Trinn 2 og 3, men denne gangen valgte vi å invitere de største på Trinn 1 til en o-kveld samtidig med
at vi hadde leir for Trinn 2. Fredag kveld deltok alle i de samme aktivitetene: o-trening som blei
nattrening på grunn av det dårlige været, moro-stafett, nattorientering for lag med spørsmål og pizza-
kos. Lørdag morgen fikk vi uventet besøk av Jørgen Holmbo som hadde med rekrutteringsprisen for
2004 til meg (Heidi). Det var hyggelig og overraskende. Takk for all hjelp og oppmuntring til arbeidet
med o-rekruttene. Uten dere hadde det ikke blitt noen pris. Lørdagen ble gjennomført med teori inne
og o-trening ute.
Vi valgte i år ut 12 terminfesta løp der vi ville prøve å få med mange unge NOL løpere. På 5 av disse
løpene stilte NOL med voksne instruktører som kunne hjelpe til. Her er en oversikt over hvor mange
NOL løpere under 17 år som deltok på de ulike løpene.

Det var i år 5.sesongen med o-karusell. Det har vært morsomt å se at arbeidet vi har lagt ned gir
resultater. Nå er utfordringen å lage et godt tilbud til alle vi har rekruttert og i tillegg få med nye o-
familier.

Heidi Schatvet

Dato Løp Antall fra NOL Instruksjon 
25. april Rekruttkarusell, Sandøya 21 JA 
8. mai Rekruttkarusell, Mælum 16  
20. mai Konnerud 17 JA 
23. mai Rekruttkarusell, Skien 10  
29. mai Pinseløp, Kongsberg 21  
30. mai Pinseløp, Kongsberg 17 JA 
31. mai Pinseløp, Kongsberg 12  
20. juni Rekruttkarusell, Notodden 31 JA 
25. juni O-festival 13  
27. juni O-festival 13  
8. august Hovedløp, Modum 2  
14. august Rekruttkarusell og KM, Høydalsmo 14  
25. sept. Park-o-løp, Notodden 20 JA 
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Treningsgruppe Trinn 3
Ved sesongens begynnelse var det 12 løpere i Trinn 3-gruppen.
Fra nyttår ble det holdt onsdagstrening ved Tinnesmoen skole sammen med senior-gruppen. Treningen
inneholdt løping utendørs og ballspill innendørs. Deltagelsen var relativt tynn, 2-5 deltagere pr.gang.
Fra 19.april til 20. september har det vært holdt mandagstrening hver uke fra klubbhytta. Deltagelsen
har vært god, opp til 11 deltagere, og treningsiveren svært høy. Noen av de ivrigste 12-åringene har
også vært med på mandagstrening. Annenhver onsdag har Trinn 3-gruppen hatt O-karusell-trening
under treningsløpet. Her har deltagelsen vært noe tynnere.
Av de 10 løperne i aldersgruppen 14-16 år som kunne delta på Hovedløp og O-landsleir på Vikersund,
var det bare Sølvi Fossøy som deltok. Dette var skuffende, og vi satser på større deltagelse neste år. 7
løpere deltok på interkretsleir i Melum i mai.
Under en navnekonkurranse ble navnet Orient-ekspressen valgt som nytt navn på Trinn 3.
Trinn 3 har hatt to hyggekvelder på klubbhytta, en i februar og en i november.

Britt

Vintertrening 2004
NOL har i løpet av vinteren 2004 hatt fast fellestrening hver onsdag fra Tinnesmoen skole, fra januar
t.o.m. påske. Treningen har vært basert på løpetrening + diverse inneaktiviteter i gymsal.  Treningen
har vært for løpere fra 13 år, til og med senior-løpere. Oppslutningen har vært noe varierende.

Medlemstall:
Alder 2001 2002 2003 2004

0 – 5 år 5 15 15 11
6 – 12 år 20 35 41 46
13 – 19 år 8 21 19 18
20 – 25 år 7 5 4 4
Over 26 år 109 108 103 114
Sum 149 184 182 193

Sondre Kvisli fikk
Jørgen Schultz
vandrepokal for
høyeste samenlagte
poengsum i
sørlandsgaloppen
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Turorientering 2004
2004 var NOL’s 35. sesong for dette aktivitetstilbudet. I år ble det solgt 96 konvolutter og 44 ekstra
kort. 45 av disse leverte kortene til registrering og ble med på trekningen av en tursekk.
Årets tur-o ble avviklet på følgende kart:
Damtjønn (20 poster)
Gobakkane (10    ”     )
Jerpetjønn ( 5     ”     )
Tovestul (10    ”     )
Lisleherad (10    ”     )
Reshjem (15    ”     )
Tilbakemeldingene om årets opplegg har stort sett vært positive, deltakerne har hatt mange fine turer i
”Notoddenmarka”.
Sesongavslutningen for tur-o ble holdt på klubbhytta onsd. 27. okt. Denne gangen savnet vi deltagelse
av de unge turorientererne, men – vi som var der, hadde en trivelig kveld.
I år hadde vi 3 ”mangeårsjubilanter”, -Kjell Eliassen har oppfylt kravet til gullmerket i 20 år, Svein
Egil Skotte i 30 år, og en deltaker har tatt gullmerket i samtlige 35 år, nemlig Frida
Johnsen. Vi gratulerer disse spreke og ivrige veteranene!
Årets tursekk ble vunnet av Agnes Hegna.

Ingebjørg, Arnulf og Trond takker alle små og store som har deltatt i år, og ønsker velkommen tilbake
neste sesong.

EKT
LØPERBRIKKER
Det ble før vårsesongen gjort en ekstra innsats for å få flere medlemmer til å kjøpe egen brikke. Dette
har resultert i at hele 19 løpere har kjøpt brikke i løpet av året. Klubbens lager er nå 6 brikker av
versjon 3 (à kr. 546,-) og 4 brikker av versjon 2 (à kr. 341,-). Vi har totalt 15 utlånsbrikker av versjon
2 til utlån på løp og treningsløp.
EKT PÅ TRENINGSLØP
Vi har 30 postenheter i snor følger med hver av de to treningsløpskassene. I tillegg finnes det 16 EKT-
enheter på bukk som er greie å bruke til trening og andre arrangementer i tillegg til treningsløpene. Til
tidtakingen brukes Mini Time Recorder (MTR2) med skriver og resultatservicen skjer ved hjelp av et
EXCEL-program. Det ble i år kjøpt inn en ny MTR2 og skriver til bruk på treningsløpa. Tanken er å
kunne bruke den gamle til trening.
EKT PÅ EGNE ARRANGEMENT
Klubben har ca. 35 postbukker. På 16 av disse er det montert EKT-enhet. De øvrige kan påmonteres
EKT-enheter fra treningsløpskassene ved behov. Vi har dataprogrammet eTiming for orienteringsløp.
Vi har 4 startenheter. Vi har i stor grad basert oss på å låne utstyr ved større løp. Det gjelder både ekstra
postbukker, ekstra startenheter, ekstra utleiebrikker, målklokke (RTR2), ekstra Mini Time Recorder
(MTR2), PC’er og skriver. De vi samarbeider mest med når det gjelder lån av utstyr er Kongsberg OL,
Bø OL og Heddal IL..

Harald Kvisli
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Rapport fra kartleder
2004 har av flere årsaker blitt et svært aktivt år i NOL på kartfronten.
NYE KART I 2004 :
Revidert kart i Lisleherad, nytt digitalisert kart for Tovestul, samt nytt sprintkart for området rundt
skolene på Sætre, var ferdige til sesongstart.
Lisleheradkartet som ble revidert i forhold til nye hogster etc., ble utført på dugnad av Anders.
Det nye Tovestulkartet dekker et noe mindre areal enn først planlagt. Kartet dekker for øvrig de viktig-
ste områdene med mulighet for samlingsplass både ved Tovestul og på ulike plasser ved Elgsjø. Dette
har blitt et arealeffektivt og svært anvendelig kart. Redusert areal medførte et noe lavere tilskudd.
Samtidig ble behovet for bruk av egenkapital mindre enn forutsatt.
Sølvi og Anders har stått for utgivelse av nytt sprintkart på Sætre. Ved hjelp av dugnadssynfaring har
det vært mulig å gi ut dette kartet innenfor en kostnadsramme som samsvarer med mottatt tilskudd.
KARTARBEID KNYTTET TIL NOC 2005 :
Hovedkomiteen for NOC vedtok at kartarbeidet skulle konkurranseutsettes. Det er også vedtatt at
kostnader knyttet til kartutgivelsen skal innarbeides i arrangementet.
Etter en tilbudsrunde ble det inngått avtale med Kristen Trekreem for utarbeidelse av NOC-kart.
Av en total kostnadsramme for kartarbeidet på kr. 400.000-, er det sendt søknad om et investerings-
tilskudd fra Notodden kommune på kr. 100.000-. Dette ble gjort etter en samtale med ordføreren.
Alt markarbeidet er nå utført i løpet av sommeren og høsten. Digitaliseringen er også ferdig utført.
Kartutgivelsen vil først skje nær opp til mesterskapet.
Som en følge av innføring av Micr-o som et element i mellomdistansen, har det vært behov for å søke
spesielt om spillemidler for et eget kart til dette. Det er søkt om midler for et kart i målestokk 1:4000 og
ekvidistanse 2,5 meter. Dette som et mindre kostnadskrevende anlegg. Dette anlegget er definert som
nærmiljøanlegg som gir mulighet for 50% tilskudd.
TURKART :
Nytt og utvidet turkart som dekker hele Lifjell, ble etter flere utsettelser trykt i januar 2004.
Dette har blitt et meget bra tur- og turistkart som NOL som utgiver kan være stolt av.
Notodden Øst er nå det eneste av turkartene våre som ikke er digitalisert. Dette kartet ble utgitt i 1988,
og er derved vårt eldste turkart.
Anders og NOL har inngått en avtale omkring en digitalisering og utvidelse av dette turkartet.
Kartarbeidet har kommet så langt at det er realistisk å tenke en utgivelse på våren 2005.
Prøvetrykk som nå foreligger, viser at NOL her får nok et turkart av høy kvalitet.
Dette kartet ble for første gang utgitt til Notoddens 75 års jubileum. Det passer derfor godt å koble en
ny utgave til NOLs 60 års jubileum.
KARTPLAN FOR 2006 TIL 2009 :
Det vil bli utarbeidet et forslag til kartplan for perioden fram til 2009. Denne vil bli framlagt på årsmø-
tet.
Ved vurdering av nye aktuelle kartområder, er det etter min oppfatning to viktige forutsetninger som
må være tilstede. Dette er følgende :
- Gode samlingsplasser med nødvendig parkeringskapasitet.
- Kartområdet må være variert med mye åpent og lettløpt terreng, og ha deler som egner seg for
  rekruttløyper.
Det er viktig at alle medlemmene engasjerer seg i arbeidet med en ny kartplan.

Harald Wold
Kartleder.
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Rapport fra materialforvalter:
Som klubbens materialforvalter skal jeg ha en oversikt over klubbens utstyr og bruken av det.
Økt aktivitet har ført til at forbruket har steget merkbart. Dette ser jeg på som meget positivt. Samtidig
er jeg av den oppfatning at utstyret vårt skal være i god stand. Det er derfor dette året tatt i bruk en del
nytt utstyr. Lite utstyr har blitt borte under bruk. Folk er flinke og viser ansvarsfølelse for våre verdier.
Det er flott!!
Lagrene våre har vært preget av noe kaos innimellom. Nye skap på lageret oppe skal blant annet
romme klubbens lager av klær, løpsutstyr etc. Undertegnede har vært opptatt med videreutdanning i
høst, men lover at lagerene skal ryddes og systematiseres på nyåret.
Dersom du har noe utstyr tilhørende klubben hjemme, bes det om at dette leveres inn før opptelling
starter på nyåret.
Fremtidig prosjekt vil være en frittstående garasje hvor vil kan plassere tavler etc. Klubben har også
investert i plentraktor som trenger en plass. Det diskuteres også om vi bør lage en arrangørhenger som
vi kan bruke på treningsløp, hvor alt utstyr til treningsløpet kan plasseres.
Har du ideer og tanker som bør komme materialforvalter for øret for sesongen 2005?
Gi meg beskjed.

Materialforvalter
   Arve Paulsen

Innspill fra hyttekomiteen:
Drift og utleie av orienteringshytta har gått som planlagt i 2004. Hytta har vært leid ut til diverse
arrangementer 54 ganger og hybelleiligheten har vært leiet ut til studenter hele tiden med unntak
av sommerferien. Regnskapsfører bekrefter at det økonomiske resultatet er bedre en budsjett. En trykkfeil
i prislisten i programmet vil bli rettet, slik at korrekt pris på utleie til medlemmer på søndager blir kr.
400. Ellers vil hyttekomiteen foreslå at betaling for «tilrettelegging dagen før» går ut, da dette har vist
seg vanskelig å administrere.
I år, som tidligere, vil hyttekomiteen organisere vårrengjøring av hytta. I fjor var det litt tungt å få hjelp
til dette, så vi oppfordrer alle som kan, til å hjelpe til med dette i år. Laget har en flott hytte, og det er
viktig at vi nå går sammen om å ta vare på den.
 
Styret.

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

Åge-Geir

VDG
O-lagets organ som steller med spørsmål som gjeld vekst- dyreliv og grunneier-forhold melder at det
for sesongen 2004 er sendt ut de pålagte meldinger til rettighetshaverne om lagets planlagte aktiviteter
for sesongen.

Rettighetshavere er institusjoner som omhandler landbruk, skogbruk, kultur, friluft og miljø, og
organisasjoner som organiserer grunneiere og jakt-/fiske-interesser.

Meldinga omhandler lagets kartarbeid, turorientering og større o-arrangement - terminfesta løp.
Meldinga ble sendt 17. mars 2004.

Gjennom meldinga blir rettighetshaverne oppforda til å melde fra til VDG-kontakten ved eventuelle
brudd på bestemmelsene (o-idrettens plikter og ansvar) samt andre forhold de måtte ønske å melde fra
om, eller kommentere. VDG-kontakten har for sesongen 2004 ikke mottatt noe slag av reaksjoner fra
de vi har meldeplikt til, eller fra andre.

Vedlegg til meldinga: - Kartoversikt
- VDG-instruks og påminnelse til lagets løypeleggere og medlemmer

gjennom Til Deg fra NOL.
- Avtala om retningslinene for o-idrettens forhold til naturmiljø og

rettighetshavere.

Kopi av meldinga sendes styret.

Olav Mårdalen

Økonomi

Økonomien i laget er fortsatt god. Bluesfestivalen innbrakte mer enn forventet. Dette skyldtes en
omlegging av parkeringen. Dette skjedde for øvrig i dagene rett før festivalen og det ble derfor behov
for flere folk på vakt. Takk til alle som stilte opp på kort varsel.
Salg av turkart har også bidratt veldig bra. Spesielt det nye Lifjell-kartet og kartet over Gaustatoppen
har solgt bra. Regnskapet for 2004 vier et overskudd.

Regnskap for 2004 og budsjett for 2005 blir delt ut på årsmøtet.

Håvard.
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FORSLAG TIL ÅRSMØTE
Her er et forslag som styret har behandlet, som vil komme opp på årsmøtet.

Medlemskontingenten
Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2005.
Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-.
Støttemedlemmer kr. 100,-.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2004 og budsjett for 2005.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte mandag 24. januar
kl. 19.00 på klubbhytta
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Klubbmesterskap langdistanse 2005
Årets klubbmesterskap langdistanse ble en svært ”trivelig” opplevelse. Det var gnistrende solskinn og
rundt 0 grader og snøfritt. Svært bra løps vær til å være i november.

Svært lite dramatikk til langdistanse klubbmesterskap å  være. Nytt av året var en noe enklere
løype for de yngre og litt mindre erfarne. Brukbar deltagelse og Sveinung Aas var hårfint raskere enn
Sondre Kvisli.

Kortklassen hadde fått utenbys deltagelse av Silje Wærp, og hun og Jan Holte Karlsen holdt de
andre godt bak seg.

Langløype hadde en klar favoritt i Geir Ottar Kvernstuen. Ved start på Dårstul var feltet samlet i
2-3 KM før Geir Ottar rykket i fra. Ved passering Dipillen hadde imidlertid flere løpere kontakt, da
Geir Ottar gikk på en liten bom, samt slakket av på tempoet. Ved passering 10 KM rykket imidlertid
Geir Ottar fra en gang for alle og var hele 12 min før nr 2 i mål.

Åge Geir Skatter har vist god løpsform i hele høst, og på de siste 4 km løp han i fra både Petter
Løe og Harald Kvisli.

De som imponerte aller mest var imidlertid Dag Sørlie og Torgeir Aas. De ga aldri opp og full-
førte i fin stil på ca 3,5 time.

1 Sveinung Aas 58:14 5 km trim NOL
2 Sondre Kvisli 58:30 5 km trim NOL
3 Ingvild Jonassen 1:04:13 5 km trim NOL
4 Iris Fossøy 1:04:49 5 km trim NOL
5 Sindre Sandven 1:34:50 5 km trim NOL
6 Vebjørn Kvisli 1:36:41 5 km trim NOL
7 Heidi Schatvet 1:36:45 5 km trim NOL

1 Silje Wærp 1:24:56 8 km kort Nydalen
2 Jan Holte Karlsen 1:24:58 8 km kort NOL
3 Sveinung Rekaa 1:33:36 8 km kort NOL
4 Randi Wold 1:33:37 8 km kort NOL
5 Harald Wold 1:33:46 8 km kort NOL
6 Britt Fossøy 1:41:20 8 km kort NOL
7 Tov Arne Bondal 2:02:38 8 km kort NOL
8 Kristin Sandven 2:05:26 8 km kort NOL
9 Håvard Sten 2:33:50 8 km kort NOL
10 Øyvind Flåterud 1:22:11 8 km kort NOL
11 Ingebjørg Bakko 3:02:07 8 km kort NOL

1 Geir Ottar Kvernstuen 2:01:05 14 km lang NTNUI
2 Åge-Geir Skatter 2:13:44 14 km lang NOL
3 Petter Løe 2:16:09 14 km lang NOL
4 Harald Kvisli 2:17:22 14 km lang NOL
5 Hugo Christensen 2:17:56 14 km lang NOL
6 Jan Erik Jonassen 2:25:23 14 km lang NOL
7 Anders Fossøy 2:25:35 14 km lang NOL
8 Torgeir Aas 3:29:22 14 km lang NOL
9 Dag Sørlie 3:29:49 14 km lang NOL
10 Arnulf Rulnes Deltatt 14 km lang NOL

Beste NOL løper i årets klubb-
mesterskap langdistanse.
Åge Geir Skatter med sin 2. plass
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Resultater fra Parkløp på Sætre 25. september
Det var i alt 39 deltagere

D11-12
1. Silje Westlund 22:28 NOL
D13-14
1. Iris Fossøy 13:50 NOL
2. Mia Endresen 14:20 NOL
Anne Marte Thorbjørnsen Deltatt NOL
D17
1. Kristin Sandven 25:18 NOL
2. Silje Værp 25:30 Nydalen
3. Britt Fossøy 26:37 NOL
4. Hege Endresen 38:27 NOL
Malin Westlund Deltatt NOL
H10
Sindre Sandven 14:46 NOL
Simen Westlund 15:57 NOL
Vebjørn Kvisli Deltatt NOL
H11-12
1. Mats Endresen 21:53 NOL
2. Sondre Kvisli 24:26 NOL
3. Sveinung Aas 26:26 NOL
4. Karl Martin Flåterud 32:53 NOL
5. Stein Arne Folserås 40:25 NOL
6. Jarand S. Groven 56:53 NOL
H13-14
1. Mathias Myrling Gotaas 15:58 KOL

H17
1. Petter Løe 20:46 NOL
2. Hugo Christensen 21:16 NOL
3. Espen Løe 23:16 KOL
4. Anders Fossøy 23:20 NOL
5. Robert Fredriksen 23:35 NTNUI
6. Åge-Geir Skatter 23:47 NOL
7. Tov Arne Bondal 27:13 NOL
8. Øyvind Flåterud 31:59 NOL
9. Torbjørn Barikmo 32:56 KOL
Jan Holte Karlsen Deltatt NOL
H50
1. Dag Sørlie 24:34 NOL
N-åpen
Emil Sten Hestvik 15:28 NOL
Eirin Fossøy 17:29 NOL
Aleksander Løe Myrling 21:47 KOL
Magnus Sandven 28:50 NOL
Sander Endresen 29:05 NOL
Even Andre Thorbjørnsen 29:08 NOL
Per Arne Thorbjørnsen Deltatt NOL
Hanna Myrling Deltatt KOL
Jacob Løe Deltatt NOL

Disse fikk
ferdighetsmerke på
årsavslutningen
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Nattløps-karusellen 2004
7 Nattløp ble som vanlig arrangert i høst Hele 60 løpere prøvde seg i skogen.

På hvert av de 7 løpene har det vært tre forskjellige løyper. Tidligere år har det bare vært to vanskelige
løyper, men i år var det laget en egen nybegynnerløype også. Siste onsdagen var det avslutning etter
løpet med vafler og krusutdeling som avslutning.
Stor Interesse
Interessen ble stor blant de yngre etter at orienteringslaget sponset 50% av kostnaden til hodelykter til
alle fra 16 år og nedover, hvis de deltok på nattløpene. Det var derfor nødvendig med en lettere
nybegynnerklasse hvor de yngste kunne løpe parløp. Sammenlagt-resultatene i nattkarusellen ble be-
regnet ut i fra de fire beste av de syv løpene. Nybegynnerklassen ble vunnet sammenlagt av parkame-
ratene Sondre Kvisli og Sveinung Aas. De har sammen vunnet tre av løpene. Bak dem kom Iris Fossøy
og Silje Wästlund på tredje plass bare to poeng bak Sveinung og Sondre.
Fellesstart
Den korte vanskelige løypa ble vunnet sammenlagt av Sølvi Fossøy foran
Arnulf Rulnes og Britt Fossøy. Langløypa ble vunnet av  Per Øyvind Eger fra
Kongsberg til tross for at han bare hadde løpt fire løp og dermed ikke hadde
noen å stryke. På andre og tredje plass kom Petter Løe og Anders Fossøy.
Løpene har vært på Tinnemyra, Lisleherad, Askemyra og på vesle Nybuåsen.
På de to siste løpene var det fellesstart slik at ingen skulle dra nytte av spor-
snøen. Antall deltagere har variert mellom 15 og 32. Neste høst blir det også
nattkarusell, men det vil bli en større variasjon på arrangementa, ha felles-
starter og sprinter isteden for bare vanlig normaldistanse.

Sølvi Helene Fossøy

Nybegynner  
1. Sveinung Aas
1. Sondre Kvisli
3. Iris Fossøy
3. Silje Westlund
5. Ingvild Jonassen
6. Ida Hestvik Sten
7. Heidi Berge
8. Thor Frantzen
8. Håvard Sten
10. Anne-Marte Thorbjørnsen
11. Kristin Sandven
11. Brita
13. Linda Frantzen
14. Simen Westlund
15. Malin Westlund
15. Lene Berge
15. Arne Berge

Kort A løype  
1. Sølvi Fossøy
2. Arnulf Rulnes
3. Britt Fossøy
4. Odd J. Resser
5. Harald Wold
5. Audun Resser
7. Torgeir Aas
8. Oddvar Rønnestad
9. Håvard Sten
10. Malin Westlund
11. Thomas Håndstad
11. Randi Wold
13. Jon Kvisli
13. Kristin Sandven
15. Torbjørn Barikmo
15. Sveinung Rekaa
15. Jan Erik Jonassen
16. Tor Kvammen
17. Finn Åge Østern
17. Knut Kjemhus
17. Anna Skogen

Lang A løype  
1. Per Øyvind Eger
2. Petter Løe
3. Anders Fossøy
4. Hugo Christensen
5. Åge-Geir Skatter
6. Odd Strand
7. Geir Ottar Kvernstuen
8. Ingar Tollum Andersen
9. Arve Paulsen
10. Jørn Myrland
11. Torbjørn Hals
12. Odd Ivar Paulsen
13. Knut Sveinung Rekaa
14. Per Christian Hagen
15. Tore Håndstad
16. Øyvind Drage
16. Øyvind Myhre
18. Arnt Idar Jørstad
19. Knut Kjemhus
20. Tor Kvammen
21. Håkon Heggedal
 Harald Kvisli

Sondre Kvisli og Sveinung
Aas vant nybegynnerklassen
på Nols nattkarusell
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Klubbleir for Trinn 2, 15.-16. oktober
Fredag 15.oktober var en mørk, våt og dyster dag. Dette så ikke ut til å virke
inn på alle Trinn 2-erene og en gjeng 9-åringer som fikk være med de større på
kveldssamling.
Fjorten 10-12-åringer og sju 9-åringer sto klare i treningsklær kl. 17.30 utenfor klubbhytta. Etter en
rask innlosjering bar det ut i skogen med en enkel løype med en variant av mikroorientering. Alle
skulle prøve å finne ut hvilken detalj en del postflagg var plassert på. Ikke lett når det duskregner og er
skumring/nesten mørkt når en kommer til de ulike stasjonene. Men alle var i godt humør og tok opp-
gavene med godt mot.
Vel tilbake til hytta ble det en artig EKT-stafett for 3-mannslag. En på hvert lag måtte stå å rope
postkodene, mens de andre løp rundt på plenen for å finne rett postbukk. Kjempefint lagarbeid!!
Etter all denne aktiviteten smakte det godt med mengder av pizza fra Hydranten. Kvelden ble avsluttet
med nattorientering. Her ble deltagerne delt opp i 4-5-manns lag og kledd på flotte halogenlykter. En
spennende tur i skogen syntes alle.
9-åringene avsluttet samlingen og dro hjem, mens resten av gjengen fant madrassene sine, hørte på
spøkelseshistorier og sov til langt utpå morgenkvisten.

Lørdag startet vi dagen med frokost og en teoriøkt med veivalgstrening på noen av Sondre sine kart fra
5-dagers i Sverige i sommer. Heidi viste varianter av veivalg på overhead og det var mange ivrige
forslag til hva som var raskest og sikrest. Klokka 10 ble vi bedt om å komme ut for fotografering av
Telen, men der ventet en overraskelse. Jørgen Holmboe fra O-sportens venner sto klar for å overrekke
Heidi en rekrutteringspris, et diplom og 10 000.-. Kjempeoverraskelse, det var virkelig flott og for-
tjent.
Etter dette avbrekket ble alle deltagerne delt i grupper og så bar det ut i skogen på linjeorientering.
Hver gruppe hadde en voksen leder med seg. Vi har svært mange utrolig dyktige orienterere i 10-12 års
klassen, det gikk virkelig strykende. De mest erfarne hadde ei linje som gikk svært utenfor sti og andre
ledelinjer, det ble isteden kompass og kurveorientering. Imponerende.
Tilbake på hytta avsluttet vi med rester av pizza fra kvelden før. Tror alle var svært fornøyde og så fram
til neste samling. Det var godt å ha en hel lørdagskveld og en søndag til å komme seg på.

Britt

Ida Elisabeth, Sveinung og Magnus

Silje, Torgrim og Carl Martin
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Sesongkavalkade 2004

Noen løp veldig fort (KM stafett Bø)

Studerer kart (Danmark)

Studerer kart

Innspurt

KM stafett i Bø

Pinseløpet
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OK Vendelboerne
arrangerer Nordjysk 2-Dages  2 individuelle O-løp

DET ER TID FOR Å PLAN-
LEGGE DANMARKSTUR 10.-
13. MARS. DET ER ALLEREDE
12 PÅMELDTE TIL FELLES-
HYTTENE. HVIS PÅGANGEN
ER STOR I UKENE FRAM-
OVER MÅ VI VURDERE EN
HYTTE NR. 3.

VET OM EN PRIVAT-BESTILT HYTTE. FINT OM DERE GIR MEG TILBAKEMELDING PÅ
ALLE FAMILIEHYTTER SOM BESTILLES OGSÅ, SLIK AT VI HAR OVERSIKT OVER HVOR
MANGE NOL-ERE VI BLIR TOTALT.
 
KLUBBEN HAR BESTILT TO STORE HYTTER PÅ SKALLRUP KLIT FERIESENTER ØST FOR
HJØRRING . HER BLIR DET PLASS TIL 16-20 PERSONER.
DE SOM ØNSKER EGNE FAMILIEHYTTER BØR VÆRE RASKE MED Å BESTILLE HYTTE
OG REISE FRA COLORLINE.
AVREISE FRA OSLO TIL HIRTSHALS TORSDAG KVELD KL. 19.30, ANKOMST HIRTSHALS
FREDAG MORGEN KL.8.00. HJEMREISE FRA FREDRIKSHAVN TIL LARVIK SØNDAG ET-
TERMIDDAG KL. 15.15. ANKOMST LARVIK CA. 22.00.
 
SOM TIDLIGERE ÅR SATSER VI PÅ EN MORGENTRENING FREDAG I NÆRHETEN AV HIRTS-
HALS, MED UTENDØRS FROKOST. RUNDSTYKKER OG BANANER ER NOL-KOST. RESTEN
AV FREDAGEN ER FRI TIL BADING, SHOPPING, AVSLAPPING OSV. LØRDAG OG SØNDAG
BLIR DET O-LØP I STIRIKT OG TETT DANMARKS-TERRENG. HUSK AT VÆRET KAN VÆRE
SURT I DANMARK.
FINT OM DE SOM HAR PLASS TAR MED SEG EN EKSTRA 13-16ÅRING. DET ER IKKE ALLE

SOM FÅR MED SEG FAMILIEN PÅ
DANMARKSTUR..
 
ETTER SUKSESSEN MED FLERE NYE FA-
MILIER PÅ TUR I FJOR, HÅPER VI PÅ
ENDA FLERE I ÅR.. KLARER VI Å PAS-
SERE DEN MAGISKE 30-TALLS GRENSA
I ANTALL DELTAGERE PÅ TUREN I ÅR?
 
PÅMELDING TIL BRITT, TLF 35011812 EL-
LER BFOSSO@FRISURF.NO SEINEST
10.FEBRUAR.
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En presentasjon av arrangementet «NOC 2005».

I planlegging av NOC 2005 er det lagt stor vekt på å skape en bred kulturell ramme rundt arrangementet,
basert på et stort lokalt engasjement.
Et høyt nivå på den visuelle utformingen av løpsarenaene og Notodden sentrum, er sikret ved et godt
samarbeid med den estetiske linjen ved Høgskolen på Notodden.
Viktigheten av denne satsingen har blitt forsterket gjennom planlegging av en omfattende fjernsyns-
dekning fra arrangementet.
NOC er det eneste internasjonale o-mesterskap som avvikles i Norge i dette tiåret.
Dette arrangementet er lagt til Telemark med Notodden og Porsgrunn O-lag som arrangører.
Åpent nordisk mesterskap, NOC 2005 :
- Mesterskapet samler løpere fra ca. 20 nasjoner. Det forventes at ca 250-300 av verdens beste o-løpere

vil stille til start.
Det er klasser for menn og kvinner i junior og senior.
Hver av de nordiske nasjonene kan stille med 10 løpere i hver klasse. De øvrige nasjonene kan stille
med 6 løpere pr. klasse.

- Det er 4 distanse som inngår i NOC 2005. Langdistanse og mellomdistanse avvikles på Notodden med
idrettsanlegget i Høgås som målarena.
Sprinten er lagt til Brevik med torvet som start- og målarena.
Stafetten er lagt til Notodden med start, mål og vekslinger ved Høgskolen på Sætre.

Kart og arena :
- Arenaene rundt idrettsbanen i Høgås og Høgskolen på Sætre vil bli bygd opp spesielt for disse kon-

kurranse dagene. Den estetiske utformingen av arenaene vil bli sikret gjennom et godt samarbeid med
Høgskolen.
Tribuneanlegg og storskjerm vil bli etablert i Høgås som et ledd i presentasjonen av en direktesendt
fjernsynsproduksjon. Vedlagt følger plan for oppbygging av arenaer.
Skogen er i stor grad o-idrettens arena. Etablering av et godt samarbeid med berørte skogeiere har
derfor vært et prioritert arbeid.
NOL har hatt forholdsvis gode konkurransekart som dekker mesteparten av det aktuelle løpsområdet.
På tross av dette har det vært behov for en investering i størrelsesorden kr. 400.000- for å bringe
kartmaterialet opp på et internasjonalt nivå.
Oppbygging av arenaer og utarbeidelse av kart er derfor en vesentlig kostnad for et slikt arrangement.

Jubileumsløpene :
- Notodden orienteringslag og Orienteringsforbundet feirer sine 60-års jubileum i 2005.

Nasjons-jubileet og Hydros 100-års jubileum, skal også markeres på Notodden og i Porsgrunn.
Jubileumsløpet vil bli arrangert på Notodden 28. og 29. mai, parallelt med NOC.
På bakgrunn av en omfattende markedsføring og en stor interessen som er skapt rundt fjernsyns-
dekningen av en helt nytt konkurranseform lørdag 28.mai, har vi kalkulert med at 1.000/1.500 delta-
kere stiller på hvert av disse løpene.

Porsgrunn o-lag - www.porsgrunnol.no
Notodden o-lag - home.online.no/~notod/

Nordic Orienteering Championship 2005 - www.noc2005.org
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Finale i en regional skolekonkurranse :
- Parallelt med den første øvelsen i det åpne Nordiske mesterskapet torsdag 26.mai, vil det bli avviklet

en regional skolefinale for klassetrinnene 5-7.
Elever fra kommuner i Telemark, Buskerud og Vestfold vil bli invitert til å delta.
Etter innledende løp i lokale «Gildesprinter», vil finalen skje på Notodden denne torsdagen. Det legges
her opp til en deltakelse på ca. 500 unge o-løpere.
Høgskolen på Notodden vil være en viktig lokal resurs knyttet til innledende opplegg lokalt, og ved
gjennomføring av finalen.
Premieutdeling for dette arrangementet skal skje på torvet sammen med premieutdeling for NOC.

Planlegging av et bredt kulturprogram :
- Premieutdelinger torsdag 26.mai kl. 17.00 på torvet vil danne starten på et omfattende kulturprogram

og underholdningstilbud i Notodden sentrum.
Kultursjefen vil sammen med arrangementskomiteen for Byfesten, Notodden i Sentrum, Bluesfestivalen,
Bilbransjen på Notodden og NOC 2005, sørge for at perioden fra 26. til 29. mai 2005 vil bli noen ufor-
glemmelige dager på Notodden.
Dette skal bli et kjempetilbud for hele byens befolkning og for alle tilreisende.

Markedsføring :
- For å sikre en stor tilstrømning til Notodden disse dagene i mai 2005, har NOC 2005 allerede spredt

sin forhåndsinnbydelse i ca 6.000 eksemplarer på ulike o-arrangementer i løpet av 2004-sesongen.
Kfr. vedlegg.
I tillegg vil det bli utarbeidet en kultur- og mesterskapsavis som skal markedsføre rammene rundt
NOC 2005.
Byfesten 2005, Bluesfestivalen, Bilbransjen på Notodden og Notodden kommune vil være viktige
aktører i en slik avis. Denne avisen skal presentere et detaljert program for disse mai-dagene. Her vil
også alle sponsorer og næringslivet få anledning til å profilere seg i en svært positiv sammenheng.
Avisen som skal produseres i A3 format med ca 30 sider, skal fulldistribueres i Øst-, Midt- og Vest-
Telemark i tillegg til Kongsbergområdet. Utgivelsesdag er lagt til onsdag 25.mai.

Fjernsynsdekning :
- Det er i samarbeid mellom NOF og TV2 utarbeidet et helt nytt konkurransekonsept, spesielt beregnet

på fjernsynsdekning.
Bruk av en GPS påmontert alle løpere, hvor løperene derved kan følges på en 3 dimensjonal digital
terrengmodell basert på flyfoto samt et nytt o-element hvor løperene kan pådra seg strafferunder, skal
bidra til å gjøre orienteringsidretten til en spennende fjernsynsidrett.
Dette opplegget vil medføre bruk av ny og spennende teknologi.
Presentasjon av deler av det nye konkurranseinnholdet er definert i et eget vedlegg.
Det vil bli produsert direktesendinger fra mellomdistansen på Notodden og enklere dekning for inn-
slag i  sportsnyheter fra de øvrige distansene. Dette er sendinger som vil bli distribuert til flere nasjo-
ner.

  Sponsorstruktur :
- Det er utarbeidet en sponsorstruktur basert på 4 ulike sponsorpakker.

Vedlagt følger en oversikt over innholdet i sponsorpakkene, samt omfanget av arenareklame knyttet til
de to øverste nivåene.

Som arrangører ser vi fram til et spennende arrangement i mai 2005.
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GRATULERER HEIDI !
Det var med stor glede jeg mottok meldingen fra Jørgen Holmboe om at Heidi Schatvet var  tildelt
rekrutteringsprisen for 2004.
Høstens rekruttleir for trinn 2  ble valgt som tidspunkt for  utdelingen. Det kunne knapt vært valgt en
mer passende ramme rundt denne seremonien.
Tildelingen var ukjent for Heidi helt til Jørgen Holmboe, ledsaget av undertegnede og Telens utsendte,
”droppet” inn på hytta før planlagt treningsøkt denne lørdagen.
Bakgrunnen for tildelingen var en søknad jeg sende i 2003, sammen med det meget synbare resultatet
som var godt representert denne dagen.
Det er O-idrettens rekrutteringsstiftelse som står for tildelingene på bakgrunn av mottatte søknader.
Jeg gjengir her stiftelsens begrunnelsen for tildelingen :
”Etter mange år med ”forgubbing” i laget satset Notodden på nye krefter og nye takter fra 2000. De
fanget opp ideen fra Kongsberg og etablerte en egen ungdomskarusell for aldersgruppen 7 – 16 år. Det
er egene tilbud for tre aldersgrupper med regelmessig og variert aktivitet gjennom hele året.
Med Heidi Schatvet som engasjert pådriver og koordinator er Notodden O-lag blitt en klubb der
rekrutteringsarbeidet er prioritert i alle aktivitetene”.
Igjen  ”GRATULERER HEIDI”!
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Ribbeløpet 2004
Et av de tre mest tradisjonsrike klubbarrangementene i NOL er uten tvil Ribbeløpet. Ved siden av NOL-stafetten
og lang-km, har Ribbeløpet fått et godt ”fotfeste” i NOLs aktivitetsplan, dette på tross av mye varierende føre-
forhold gjennom mange år. Dette arrangementet har også blitt en verdig avslutning av en lang o-sesong.
I farta kan jeg ikke med sikkerhet si når dette løpet ble arrangert for første gang. En telefon til Trond Eriksen
som gjennom flere år arrangerte Ribbeløpet, gav ingen sikker tidfesting av når det første Ribbeløpet ble arran-
gert.
Det var Olav Kvisli som er Ribbeløpets og NOL-stafettens far. I mange år arrangerte han disse løpene til stor
glede for oss andre i NOL. Dette i tillegg til et enormt kartarbeid resulterte i at Olav i (1987?)ble utnevnt til
æredsmedlem i NOL. Det er kun 5 personer som har oppnådd dette i laget vårt.
Hvem kan med sikkerhet tidfeste starten? Jeg antar at vi nå er oppe i 20 år med Ribbeløp.

I mange år fra starten, ble Ribbeløpet arrangert med start og mål ved dammen på Grotbekk. Ofte i spreng-
kulde var snøhaugen ved Grotbekk både startsted og garderobe. Den gang var det kun en løype, og det var vel
kun de sprekeste som dristet seg til å stille på startstreken. Løpet hadde allerede blitt et løp med stor prestisje og
tradisjon da starten ble flyttet til Tinnemyra i 1995. På dette tidspunktet var bygging av hytta i gang.
Julelunsjen i etterkant av Ribbeløpet ble for første gang arrangert i 1996. På betonggulvet i en halvferdig peise-
stue, med provisoriske møbler som var samlet inn fra diverse overskuddslagre, fikk Ribbeløpet den rammen
som vi kjenner i dag.
Deltakerantallet har variert noe fra år til år. Løpet har også samlet løpere spesielt fra BØ og Kongsberg, i tillegg
til mange tidligere NOL løpere som er hjemme på Juleferie.
Ribbeløpet har blitt et viktig innhold i 2.juledagsfeiringen for oss i NOL.
Med 42 startende ble årets løp en ubetinget suksess. Det som er spesielt gledelig er at stadig flere unge NOL-
løpere stiller opp på startstreken.
Med fellestarter og 3 sløyfer, har vi fått en struktur på løpet som fungerer godt og som bidrar til at alle opplever
å delta i samme konkurransen. Vi bør videreutvikle dette løpskonseptet.

Ikke uventet var det Geir Ottar som også i år vant den lengste løypa. Geir Ottar var aldri truet av noen av
konkurrentene, og løp inn til en overlegen seier. I dameklassen lå det an til seier for Julie F.Lande etter første
sløyfa. Noe nøling på siste sløyfa og en sterk siste runde av Randi avgjorde en sluttspurt i Randis favør.
I di øvrige klassene var det også mye god løping, noe som nedennevnte resultater viser.

NB! Adm.dir. for Aas bryggerier bør nok til neste år vurdere om det er bedre å stille på startstreken!
hw.

Resultater fra Ribbeløpet 26. desember 2004
Antall deltagere: 42

1,9 km
D10-12 3 deltagere
1. Eirin Fossøy 28:03
2. Ida Hestvik Sten 33:20
3. Tonje Jonassen 33:23

H10-12 5 deltagere
1. Simen Westlund 18:44
2. Sindre Sandven 18:46
3. Karl Martin Flåterud 22:35
4. Emil Sten Hestvik 30:23
Vebjørn Kvisli Deltatt

Trim C 2 deltagere
1. Ellen Lie 22:38
2. Magnus Sandven 27:50

4,1 km
D13-16 3 deltagere
Iris Kristine Fossøy Deltatt
Ingvild Jonassen Deltatt
Silje Westlund Deltatt

H13-16 2 deltagere
1. Sveinung Aas 38:56
2. Sondre Kvisli 43:09

D17 6 deltagere
1. Randi Wold 36:32
2. Julie F. Lande 36:38
3. Nicole Ragvin 38:51
4. Kjersti Eriksen 44:15
5. Britt Fossøy 45:38
6. Kristin Sandven 48:19

D50 1 deltagere
Marina Westlund Deltatt

H50 1 deltagere
1. Sveinung Rekaa 40:44

Trim Elite 6 deltagere
1. Øyvind Flåterud 45:20
2. Torbjørn Barikmo 59:55
3. Håvard Sten 1:00:07
Malin Westlund Deltatt
Gunvor Bergskås Deltatt
Gunhild Deltatt

6,1 km
H17 13 deltagere
1. Geir Ottar Kvernstuen 42:24
2. Helge Hagen 44:28
3. Dag Steinar Ragvin 46:56
4. Morten Urdal Bakke 47:00
5. David Westlund 48:21
6. Harald Kvisli 49:05
7. Hugo Christensen 50:00
8. Knut Sveinung Rekaa 52:37
9. Petter Løe 52:39
10. Odd Ivar Paulsen 52:56
11. Åge-Geir Skatter 53:00
12. Ingar Tollum Andersen 55:16
Jon Kvisli Deltatt
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Trenger du nytt utstyr?

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

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

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

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

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

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

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

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.
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Med sjel og særpreg
Det er med glede og stolthet at vi i Hjartdal og Gransherad
Sparebank presenterer vår nye profil.

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

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

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

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



O-KRO-KRO-KRO-KRO-KRYYYYYSSETSSETSSETSSETSSET

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Bjønnekrev. 10, 3684 Notodden  innen 3. Mars 2005.

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

VANNRETT:   4.Hull  9.Jentenavn  10.Lars Trulsen  12.Laser  14.Ank  16.Damer 17.Asiaterne
20.Utgangspunkt  21.Turer  22.Ordne  24.Nepa  26.Forgifter  27.Jentas 29.Ukjent  30.Ferskest (omv.)
31.”Dobbeltfylke”  33.Like  34.Matrett  35.Tro  36.Rogn  39.Jentenavn  41.Rekke  44.Delene  47.Mor
48.Kjemisk tegn  49.Land  51.Gass 52.Gudinne  54.Skipseier  55.Flirer  56.Håndtak  57.Skråning  58.Glosene
59.Bakke
LODDRETT:  2.Hvile  3.Guttenavn  4.Dyreunge  5.Forfedrene  6.Pigger  7.Strøm 8.Innholdsfattig  11.Siffer
13.Geom. figur  15.  –fugl  17.Hinne  18.Tegne  19.Stoff 23.Jentenavn  25.Bibelsk person  27.Røys  28.Oppdage
31.Gårdsplass  32.Skjebne 33.Fisk  37.Ord  38.Ros  39.Spør  40.Pristakst  42.Vokalene 43.Vakker  45.All
right 46.Ekte  47.Kai  50.Sang  52.I hjul  53.Klarte seg  56.Tinn

1 2 3 4 5 6 7

8 9

01 11 21 31

41 51 61

71 81 91 02

12 22 32 42 52

62 72 82 92

03 13 23

33 43 53

63 73 83 93 04 14 24

34 44 54 64

74 84 94 05

15 25 35 45

55 65 75

85 95


