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Telefonnummer
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no

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

Neste utgave av Sjekk KODEN
Kommer 15. januar. Det er
årsmeldingsutgave,  så alle som skal
levere inn årsrapport må det innen 12.
desember til Sjekk KODEN v/Åge-
Geir Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678
Notodden eller e-post:
aagegeir@online.no

Til deg som vil
bli medlem:

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

over 17 år  200,-
Støttemedlemskap  100,-

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

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

Feiringen av vårt 60 års jubileum har nok til nå kommet litt i skyggen av en hektisk og innholdsrik
2005-sesong. Det er forhåpentligvis et sunnhetstegn at vi har fokus rettet mot det som skjer i dag, og
ikke mot det som har blitt historie. Vi skal allikevel i løpet av høsten markere at NOL som landets
eldste spesialklubb for orientering, har rundet 60 år.
Det er i alle sammenheng viktig å kjenne sin historie. Jeg kan i denne sammenheng reklamere litt for
Olav Mårdalens nedtegning av  NOLs historie fra 1945 til 1985. Dette er en bok som alle NOLs
medlemmer bør eie. Ta kontakt med en i styret dersom du ønsker et eksemplar av denne boka.
Sett for øvrig allerede nå av lørdag 5.november til en jubileumsmarkering.

Litt sliten men glad, er en kortfattet beskrivelse av hva jeg føler nå. I tillegg er jeg litt stolt av hva vi i
NOL, sammen med POL og mange gode støttespillere, har lagt bak oss siste uka i mai.  NOC 2005 ble
uten tvil en stor suksess som vi har all grunn til å være stolte av som arrangører. Kun positive tilbake-
meldinger har framkommet etter dette store og prestisjetunge o-arrangementet.
Gode kart, terreng, arenaer og en perfekt teknisk gjennomføring, var rammen rundt tidenes beste nor-
ske O-mesterskap dersom vi legger resultatene til grunn. Med en lang historie som går tilbake til 1955,
er for øvrig NOC det eldste internasjonale O-mesterskapet.

For mange av oss var det nok litt tungt å gripe fatt i en ny dugnadsoppgave foran årets Bluesfestival.
Jeg var nok selv litt av den oppfatning at vi allerede hadde gjort årets innsats.
Fornuften tilsa for øvrig at det gode samarbeidet vi har innledet med Snøgg Allianse under Blues-
festivalen, er et prosjekt vi ikke kan hoppe av dersom vi bl.a. ønsker å videreføre en god økonomisk
ryggrad i laget.

Som nevnt ovenfor er gleden ved å legge ned frivillig arbeid i NOL, fortsatt en viktig drivkraft for meg.
Dette er en viktig forutsetning i alt frivillig arbeid. Det å kunne skape positive resultater sammen, har
alltid vært en viktig drivkraft for at en skal kunne oppnå gode resultater. Når resultatet blir en stor
gruppe glade og tilfredse barn og unge, som viser idrettsglede og som samtidig fungerer godt i et
sosialt fellesskap, har vi lykkes. Vi er med på  å skape en viktig brikke i et godt oppvekstmiljø for neste
generasjon på Notodden.
Det er et bevisst valg vi har gjort i NOL når vi har satset sterkt på rekruttering. Jeg er ikke et øyeblikk
i tvil om at valget var rett. Resultatene har vist at vi har fattet mange riktige valg.
Gode resultater etter målrettet innsats forplikter. Vi har nå mange krevende og nye utfordringer som vi
sammen må ta stilling til. Utfordringer som krever ulike resurser. I stor grad dreier dette seg om men-
neskelige resurser.  I dette videre arbeidet er nok entusiastiske medlemmer viktigere for NOL enn
penger alene. Vi er samtidig helt avhengig av å kunne opprettholde en god økonomi i laget. Dette skal
vi klare!
All tidligere erfaring tilsier at du og jeg og alle andre i NOL går en utfordrende og spennende tid i
møte.  Det vi i styret kan love er at vi framover vil prioritere lokal aktivitet i tillegg til et fortsatt godt
rekrutteringsarbeid.
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Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke alle som bidrar til at NOL framstår som et livskraftig
idrettslag i en positiv utvikling. For de som står på ”sidelinjen og litt inne på banen”, kan det ofte virke
som om alt går av seg selv.
NOL har blitt en stor organisasjon med ca 35 tillitsvalgte i styrer, komiteer og utvalg. Dette er   alle
dyktige medlemmer som utfører definerte arbeidsoppgaver i henhold til lagets handlingsplan. I tillegg
kommer alle som har oppgaver i tilknytning til trening, arrangementer etc.
Det er disse som er ryggraden i NOL. Jeg føler ofte at jeg ikke får takket alle disse nok for den enorme
innsatsen som blir lagt ned. Det er ofte slik at en ikke får øye på arbeidets omfang før ting ikke
fungerer.
Takk til dere alle for en helhjertet innsats i NOL.

Harald W.

Mellomdistanse fredag 24. juni
Klasse H11-12
9. Sondre Kvisli 16.46
35. Sindre Sandven 22.11

Klasse D35
19. Kristin Sandven 44.53

Klasse D40
13. Heidi Schatvet 30.54
23. Britt Fossøy 32.52

Klasse H40
20. Harald Kvisli 33.54

Klasse H45
101. Åge-Geir Skatter 43.00

Klasse H50
14. Hugo Christensen 27.57
53. Dag Sørlie 38.32

Klasse D-10
Eirin Fossøy 41.52

Klasse H-10
Magnus Sandven 19.47

Resultater fra Norsk O-festival
Langdistanse søndag 26. juni
Klasse H11-12
5. Sondre Kvisli 19.20
26. Sindre Sandven 24.56

Klasse D17-18E
31. Sølvi Fossøy 1.09.52

Klasse D35K
19. Kristin Sandven 37.58

Klasse D40L
12. Heidi Schatvet 54.48
13. Britt Fossøy 54.56

Klasse H40L
31. Harald Kvisli 1.25.14

Klasse H45L
51. Åge-Geir Skatter 1.10.18

Klasse H50
13. Hugo Christensen 55.39

Direkte A
29. Harald Wold 1.08.37

Klasse D-10
Eirin Fossøy 41.34

Klasse H-10
Magnus Sandven 37.58

Nå må man snart tenke på neste års Danmarkstur.
Nordjysk 2-dagers 2006 går i området Dronning-
lund 11. og 12. mars.
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Hovedløpet og O-landsleiren 30.Juli-4.August

Vi reiste med buss fra Kongs-
berg den 29. Juli. Det var en
fin tur og ble der allerede
kjent med noen. Når vi an-
kom Bergen fredagskvelden
var det kveldsmat som sto for
tur. Når vi kom frem til rom-
mene og skolen der hvor vi
skulle sove var det også tre
andre jenter der fra Pol, disse
kom vi godt overens med og
ble tilslutt en fin gjeng. Litt
senere på kvelden kom Hans
Petter Mathisen, han var
eneste gutten fra Telemark,
men han hadde det gøy alli-
kevel.

Hovedløpet
Hovedløpet var også gøy. Til tross for det fine været ble dette en strålende dag. Det var flotte og tunge
løyper, men vi var ikke vant til og løpe i brake og nesten bare myrer så det var litt vanskelig. Alle
gjennomførte ett godt løp og noen var kjempe fornøyde.

Kretsstafett
Guro, Iris og Anne-Marte var 1.laget til Telemark som løp i klassen D14-16. 2. laget var Mia og Marit
uten noe 3.etappe. denne dagen var vi ikke fult så heldig med været, men alle var blide og positive for
det. Guro vekslet inn som nr.12, Iris tapte 4. plasser og Anne-Marte det samme. De endte tilslutt opp på
en 18.plass til tross for en del disk. Hans Petter løp 3.etappe på et lag med to gutter fra Nordland.

O-landsleiren
Selve leiren var et flott arrangement. Her fikk vi prøvd oss i det meste. Alt fra Brakathlon og synfaring
til løping på ens fargede kart. Brakathlon var noe spesielt, det ble nesten som en natursti. Dette fore-
gikk på en ås kalt Smøråsen. Her gjennomførte forskjellige grupper samme oppgaver og samlet poeng.
Om kveldene var det diskotek og en høytidelig kveld kalt Bankett. Her foregikk premieutdeling etter
hovedløpet og vi ble ønsket velkommen. På avslutningskvelden var det bildevisning og film snutter fra
Brakathlon og tilslutt en konsert med Sondre Lerche, som vi der fikk vite at også har løpt orientering!Vi
vil takke Britt som var med som leder for oss. Vi hadde en kjempekoselig uke med deg og håper vi ikke
slet deg helt ut.Alle fikk nye venner og de fleste var fra Vestfold, men vi satser på og bli kjent med enda
flere neste år. Så alle 13-åringer: Bli med til neste år. Dette er kjempe gøy og sosialt.

Deltaker
Anne-Marte Thorbjørnsen
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NOL - NATTKARUSELL 2005
Notodden o-lag

Vi satser på å få  arrangert 7 nattløp i høst  uavhengig av vær og føre. Dette blir tilbudet i høst
etter at treningsløpa er slutt.
Vi satser på  en løype på ca. 5 km  og en enklere  på ca 3 km. Løypelengdene  justeres etter
snødybden  og terrenget.
Alle løpa starter 19.00 bortsett fra  28.9. og 5.10 som starter 20.00  ( evt mørkt )

Dato: Område / Frammøtested: Arr:
28.9 Sætreåsen / Klubbhytta ( sprint ) Anders Fossøy
5.10 Damtjønn / Klubbhytta Åge Geir Skatter
HØSTFERIE
19.10 Eikeskard/ Klubbhyta ( bil til start ) Jørn Myrland
26.10 Tinnemyra / Klubbhytta ( fellestart ) Petter Løe
2.11 Leivstein / Klubbhytta Odd Ivar Paulsen
9.11 Askmyra/ Askmyra Merket fra R360 mot Gvarv Jon Kvisli
16.11 Gobakkane / Klubbhytta ( sprint ) Harald Kvisli

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

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

Den korte varianten skal være litt letter.  Den er for tøffe nybegynnere og litt  slitne eldre.

Nytt: 4 gavekort på kr. 750.-  trekkes ut blant de som har minst 4 løp!

SPØRSMÅL RETTES TIL ANDERS FOSSØY:    35 01 24 32  (b)     35 01 18 12  (a)
kartfos@online.no
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ÅRSAVSLUTNING

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

Aulaen på Sætre onsdag 5. oktober kl.18.00

Foreløpig program:

• Utdeling av ferdighetsmerker

• Utdeling av treningsløpskrus

• Kaker, kaffe og brus

• Andre utmerkelser

• Bilder fra sesongen

Møt opp store og små o-løpere slik at dette kan bli en fin kveld for
hele klubben.
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Orienteringsleir i Notodden 24-25 september

Har du lyst å være med på o-troll leir i Notodden? Leiren er for hele Telemark og den passer både for
deg som er helt fersk og deg som har løpt i noen år.  Vi starter leiren med et park-o-løp på Sætre
(Lærerhøgskolen) i Notodden.

Deltakere: Alle mellom 10 og 13 år som vil lære mer om orientering.  Yngre kan være
med hvis foreldre deltar.

Dato: 24-25 september

Sted: Høgås skole, Notodden

Frammøte: Park-o-løp, Lærerhøgskolen, Notodden. Første start 13.00

Program:
         Lørdag

Frammøte v’ Lærerhøgskolen. Park-o-løp. Første start 13.00
Lek og moro på Høgås skole
2 måltider

        Søndag
Frokost
2 orienteringsøkter
Mat, lek og moro på Høgås skole
Avslutning 15.30

Ledere: NOL stiller med 4 ledere.  Alle klubber må ha minst en leder med på leiren.

Pris: kr. 100,-

Ta med:
Sovepose og liggunderlag
Håndkle og toalettsaker
O-klær/treningsklær/sko for flere økter
Kompass
EKT-brikke (de som har)
Kortspill, andre spill, ball eller annet
Litt godteri
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Orientekspressen
Vi har nå hatt mandagstrening siden Påske. Det har vært bra frammøte, og innsatsen har jevnt over vært
meget god. Jeg som trener ser at dere har lært mye på denne tiden. Det er også fint å se at dere begynner
å få til gode løp når dere løper utenfor Notodden. Vi er nå kommet til siste måneden med mandags-
trening. Det vil i september bli 4 økter. Mandag 26. september vil vi ha årets siste mandagstrening.
Denne mandagen blir det også mat på klubbhytta.

Til dere som tar utfordringen, så vil det være 7 nattløp på onsdager utover høsten. Ta sjansen på en
utfordring. Her er det lov å løpe to og to. Jeg skal prøve å få med disse løpene, så her håper jeg å treffe
dere utover høsten.

Etter nyttår starter vi på nytt opp med onsdagstreninger. Dere vil få nærmere beskjed om hvor vi skal
være og når vi starter.

NB! PASS PÅ FORMEN. PRØV Å TRENE MINST 3 GANGER I UKA.

Med O-hilsen

Jørn

Påmelding til leir:
Innen onsdag 21 september til Heidi Schatvet tlf. 35014399 eller på  e-post
heidi.schatvet@nameplanet.com

Påmeldning til Park-o-løp:
Harald Wold tlf. 35012481 eller på e-post hwold@notodden.kommune.no

 Håper at vi blir mange deltakere!

 Bilde fra O-troll leir på Høgås 2004
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NOTODDEN ORIENTERINGSLAG 60 ÅR I 2005!

SÆTRE  PARKLØP

LØRDAG 24.09.04 KL. 13.00.

Velkommen til årets utgave av NOLs park o-løp. Som i fjor har vi valgt å legge løpet til Sætre hvor vi
har et godt sprintkart.
Med O-troll-leir i Høgås denne helga venter vi god deltakelse, spesielt av yngere løpere.

TID OG STED : Samlingsplass er som under NOC, lagt til amfiet på Lærerhøgskolen.
Første start kl. 13.00.
Ca 300 meter fra samlingsplass til start.
Opprop 2 minutter før start.
På grunn av områdets karakter er det kun klasse N-åpen og H/D 10 som får
utlevert kartet på forhånd. De øvrige får kartet i startøyeblikket.

KLASSER      : Det er lagt opp til følgende klasser :
N-ÅPEN
H / D  10
H / D  11 - 12 H / D 17-
H / D  13 - 14 H / D 50-
H / D  15 - 16

LØYPER        : På grunn av områdets karakter vil alle løyper ha tilnærmet samme vanskelighets
grad, bortsett fra løyper for åpen klasse som er en ren nybegynnerløype.
Løypelengder  :
N-Åpen ca.  1200m
Klasser 10 år ca.  1200m
Klasser 11 - 12 år ca.  1500m
Klasser 13 - 16 år ca.  1800m
Klasser over H/D 17- ca.  3200m

PÅMELDING  : Påmelding på tlf. 35012481 eller på e-post hwold@notodden.kommune.no
Etteranmelding fram til kl. 12.30.
Startkontigent kr. 25-.

PREMIERING : Premie til alle i åpen klasse og H/D 10-14 år.
1/3 premiering i klassene H/D 15-16.
1/8 premiering i H/D 17- og H/D 50-.

VELKOMMEN TIL ÅRETS PARKLØP PÅ SÆTRE.

NOL  v/Harald W.
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5.november blir det stor fest på Sangerheimen.

Offisiell innbydelse blir sendt ut til nye og gamle medlemmer,
 sett av datoen først som sist!

Dette blir moro!

 

Klubbmesterskap lang Lørdag 5. november

Som vanlig går årets åpne klubbmesterskap langdistanse av stablen første lørdag i
november.
Det blir som vanlig:

- Fellesstart
- Lange løyper
- Flott høstvær
- Vi møtes på klubbhytta 11:30 for felles avresie til start

Det vil også i år være en C-løype på ca. 5 km for de som er noe uerfarne.  I tillegg til
Lang løype for Herrer ca. 12 KM og lang løype for damer ca. 8 KM.

Fjorårets løp ble gjennomført uten den store dramatikken, men vi husker alle årene før,
med masse disk og overraskende resultatlister.  Hva skjer i år ?
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KM-gull til Silje
Notodden’s o-løpere har løpt kretsmesterskap langdistanse i orientering ved Hajeren nord for Hvitting-
foss. I høy lyng og bløte myrer ble mange svært slitne i solsteiken. Arrangementet ble arrangert for
både Telemark og Vestfold o-krets, et mangeårig samarbeid mellom kretsene. Samlingsplass var lagt til
søndre kant av Hajeren og mange fikk seg et bad etter løpet.

Gull til Silje Wästlund.
Den flotteste prestasjonen av Notodden sine løpere var Silje Wästlund sin gullmedalje i klasse D13-14.
Sikkert og stødig orienterte hun seg fram til seier, i underkant av to minutter foran klubbvenninnen Iris
Fossøy som fikk sølv. Jentene var svært fornøyde med å slå konkurrentene fra Vestfold.

Flere gull til NOL
Også i veteranklassene ble det gull til Notodden o-lag. Heidi Schatvet og Harald Kvisli fikk hver sin
gullmedalje i henholdsvis D40 og H40. Harald har fått trent bra i sommer siden han har hatt en lang
ferie fra studiene og viser gamle gode takter i o-løypa.

De yngre løperen
Det gror godt i Notodden o-lag i klassene under 13 år. Det kan nevnes hele 4 deltagere i H11-12 år med
Sondre Kvisli på 1.plass og Sindre Sandven på 2.plass. Disse guttene skal det bli spennende å følge i
årene framover.

KM langdistanse
OL Trollo og Botne skiklubb Hajeren, Hof
20.08.05
Resultatliste D -10
4 deltagere
1 Kløvstad,Alise Sandefjord OK 20:02 +
2 Fossøy,Eirin Notodden OL 20:18 +
3 Jonassen,Tonje Notodden OL 22:09 +

Resultatliste D11-12
10 deltagere
1 Grande Østby,Thea Porsgrunn OL 20:07 +
5 Tveitane Skogen,Jannike Notodden OL 23:51 +
8 Hestvik Sten,Ida Elisabeth Notodden OL 27:47 +

Resultatliste D13-14
7 deltagere
1 Wästlund,Silje Notodden OL 33:28 +
2 Fossøy,Iris Notodden OL 36:09 +
5 Jonassen,Ingvild Notodden OL 50:51 +

Resultatliste D13-16C
3 deltagere
1 Sønslien,Kaja Botne SK 27:19 +
2 Endresen,Mia Notodden OL 33:57 +

Resultatliste D17C
12 deltagere
1 Styrvold,Inger S. Kjose IL 33:03 +
2 Sandven,Kristin Notodden OL 35:54 +
3 Endresen,Hege Notodden OL 39:38 +
6 Rauland,Elin Notodden OL 51:01 +

Resultatliste D40
7 deltagere
1 Christiansen,Kari Sandefjord OK 54:30 +
4 Schatvet,Heidi Notodden OL 1:08:49 +
5 Fossøy,Britt Notodden OL 1:09:03 +

Resultatliste H -10
3 deltagere
1 Hestvik,Emil Sten Notodden OL 16:52 +
3 Sandven,Magnus Notodden OL 26:08 +

Resultatliste H11-12
12 deltagere
1 Kvisli,Sondre Notodden OL 15:22 +
2 Sandven,Sindre Notodden OL 17:35 +
5 Wästlund,Simen Notodden OL 19:12 +
9 Kvisli,Vebjørn Notodden OL 26:13 +

Resultatliste H17C
7 deltagere
1 Jevanord,Hans Nydalens SK 21:35 +
4 Sten,Håvard Notodden OL 36:58 +

Resultatliste H40
11 deltagere
1 Kvisli,Harald Notodden OL 1:04:06 +
3 Løe,Petter Notodden OL 1:06:34 +

Resultatliste H50
9 deltagere
1 Hagen,Per Chr. Bø OL 52:57 +
5 Christensen,Hugo Notodden OL 1:03:59 +

Resultatliste N-ÅPEN
Thorbjørnsen,Per Arne Notodden OL 32:26
Rauland,Lene Notodden OL 27:48
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KM stafett i orientering
Kretsmesterskap i stafettorientering er en fast avslutning på sommeren. Dessverre har det ikke vært så
stor deltagelse de seinere år. I år stilte NOL med herrelag, damelag og to jentelag. Synd at vi ikke klarte
å stille med guttelag og H150-lag.  Skal vi prøve å få det til neste år?

Sølv til jentene
Ingvild og Silje løp på 1.etappe og klarte brasene godt. Silje er stødig som alltid og sendte Iris ut som
lag nummer 3, først av Telemarkslaga. Dessverre hadde ikke Iris fullklaff og ble forbiløpt av Porsgrunn
o-lag sin 16-åring Guro Torpe som fikk 5.plass på Hovedløpet for 3 uker siden. Sølvmedalje til Silje og
Iris. Ingvild og Mia kom seg også fin gjennom stafetten.

Gull til damene
Heidi, Britt og Malin prøvde å se unge og spreke ut og stilte lag i klasse D17. Heidi tapte trekningen
om hvem som skulle ut på 1.etappe og måtte stille til fellesstart. Hun klarte seg fint og sendte Britt ut
som nr. 3 et par minutter etter Sandefjords veteranlag. Både Malin og Britt gikk på ca. 3 minutter bom
hver og hadde ingen mulighet til å hamle opp mot Sandefjords alltid spreke Kari Christiansen og
Larviks eliteløper Karina Nordum. Malin måtte til og med spurte mot unge Karina og sikret laget en
delt andre plass. Gull til veterandamene, det er utrolig hva som går med erfaring.
Herrelaget med Petter, Harald og Jørn hadde ikke fullt så stort hell og endte et godt stykke ned på lista.
Langdistansen fra dagen før hang nok fortsatt i beina.

Junior løperne gjør det bra
Notoddens juniorløpere som nå løper for Kongsberg o-lag hadde også suksess i helga. De deltok i
Kretsmesterskap for Buskerud og Oslo og Akershus på Sollidhøgda. Knut Sveinung Rekaa løp en bra
1.etappe for Kongsbergs 1. lag med bare juniorer og laget endte opp med bronsemedalje i Buskerud.
Sølvi Helene Fossøy fikk muligheten til å løpe på Kongsberg sitt 1.lag i sin debut i KOL-trøya og
gjennomførte på en akseptabel måte. Inspirerende å løpe sammen men noen av landets beste 18-årin-
ger. Laget hennes endte opp med gullmedalje og en respektabel 3.plass i konkurransen, bare slått av
Bekkelaget og Nydalen.

Stafett D13-16   7 lag stilte til start
 1 Sandefjord OK Lag 1 00:55:03

    25:14 Anette Blix
    29:49 Henriette Kløvstad

  2 Botne SK Lag 1 01:03:07
    27:47 Marie Asprusten
    35:20 Mari Løvald Andresen

 3 Porsgrunn OL Lag 1 01:06:36
    38:49 Kjersti Westin
    27:47 Guro Torpe

 4 Notodden OL Lag 1 01:10:05
    30:43 Silje Wästlund
    39:22 Iris Fossøy

 5 Notodden Lag 2 01:24:46
    38:46 Ingvild Jonassen
    46:00 Mia Endresen

Stafett D17   6 lag stilte til start
 1 Sandefjord OK Lag 2 02:10:32

    42:31 Tiri Rebård
    38:14 Kari Christiansen
    49:47 Hilde Kløvstad

 2 Larvik OK Lag 1 02:15:30
    51:08 Anette Larsen
    51:41 Helene  Nalum Olsen
    32:41 Karina Nordrum

2 Notodden OL Lag 1 02:15:30
    44:58 Heidi Schatvet
    46:24 Britt Fossøy
    44:08 Malin Wastlund

Stafett H17    14 lag stilte til start
 1 Sandefjord OK Lag 1 01:52:10

    37:02 Trond Gjelstad
    38:37 Stein Martinsen
    36:31 Gjermund Glesnes

10 Notodden OL Lag 1 01:41:26
    56:51 Petter Løe
    44:35 Harald Kvisli
    49:36 Jørn Myrland
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NOC 2005 – EN RAPPORT FRA ”INNSIDEN”!
Gratulerer alle som bidro til at NOC 2005 på Notodden ble en stor arrangementsmessig
og sportslig suksess! Vi har all grunn til å være stolte av dette arrangementet.
Et internasjonalt mesterskap med 3 individuelle øvelser samt stafett for junior og
senior, ble gjennomført uten bruk av et eneste klageskjema. Dette er et imponerende
resultat som har bidratt til at arrangementet har fått god karakter.
Jeg har her igjen satt i gang med noe som jeg tror det nesten er umulig å lykkes med.
Jeg skal gi en fyldig rapport fra innsiden av NOC-arrangementet, uten å bruke mer enn 1 – 2 sider. I
motsetning til i forkant av, og under  NOC 2005, har jeg her ikke mange gode hjelpere. Jeg må derfor
begrense meg til noen spredte betraktninger. En mer fyldig oppsummering vil komme som vedlegg til
årsmeldingen.

Det var noen viktige mål som tidlig ble definert i forarbeidet med NOC 2005. Her kan nevnes føl-
gende:
- Det skal arbeides aktivt for å sikre en fjernsynsdekning fra mesterskapet.
- Arenaer skal utformes slik at disse gir inntrykk av kvalitet og god estetisk utforming.
- NOC 2005 skal inngå som en del av programmet knyttet til markering av nasjonsjubileet på
  Notodden. Det skal arbeides for å skape et bredt kulturprogram på Notodden under
  mesterskapet.
- Det skal arrangeres ”åpne” løp eller andre aktiviteter parallelt med mesterskapet for å sikre
  et stort publikum på alle øvelsene.
- Sikre arrangørlagene økonomisk.
- Deltakere fra 20 nasjoner.

Det mest krevende og spennende var nok arbeidet med en fjernsynsdekning. Her lå det mange og nye
utfordringer. Fra starten ble det i samarbeid med bl.a. NUAS sett på muligheten for å lage en egen
fjernsynsproduksjon. Mulige produsenter ble vurdert sammen med mulighet for sendeflate.
Det ville her vært behov for et betydelig økonomisk bidrag fra bl.a.næringslivet på Notodden.
Det var derfor gledelig når det kom signaler om at det pågikk en dialog om et mulig samarbeid mellom
NOF og TV2 om dekning av mesterskapet.
Det første konkrete skritt i denne saken var en presentasjon av et mulig nytt konkurranse-konsept i
Halden 23. juni 2004. Her ble det gjennomført en prøve på en micr-o som et konkurranseelement som
skulle gjøre orientering til sommerens svar på skiskyting.
Det meste manglet for at dette skulle lykkes. Vi manglet programvare og postmateriell som var nød-
vendig for en slik produksjon. Konkurransereglene var ikke tilpasset en slik øvelse.
I en idrett som normalt bærer preg av en konservativ tankegang var mangelen på tid fram til mesterska-
pet det mest prekære.
Olav Forberg og undertegnede valgte å feire midtsommer i Halden. Vi ble vel bitt av micr-o basillen,
men innerst inne tvilte vi nok på om det var mulig å få alle brikker på plass i løpet av 11 måneder.
For å gjøre en lang historie kort! Avtalen mellom TV2 og NOF om dekning av NOC 2005 ble under-
tegnet. Emit garanterte at det tekniske utstyret skulle fungere, konkurransereglene ble endret og skep-
tiske løpere som truet med boikott av mellomdistansen med micr-o ble etter hvert litt mindre skeptiske.
Nå i ettertid må mellomdistansen i Høgås betraktes som et gjennombrudd for orientering som fjernsyns-
idrett. TV2s entusiastiske satsing med enorme resurser gav resultat.
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Nå er det vedtatt at micr-o skal innføres også under VM i Danmark neste år.
Notodden vil gå inn i historien som arrangør av det første internasjonale mesterskap hvor løperene ble
fulgt gjennom hele løpet, og hvor micr-o som nytt o-element ble presentert.
Sendingene ble en suksess og viser at orientering kan bli presentert som spennende fjernsyns-
underholdning.

Samarbeidet med Høgskolen kommer en ikke utenom i denne oppsummeringen. Allerede tidlig på
våren 2004 ble det knyttet kontakt med ledelsen ved HIT på Notodden.
Det ble etablert samarbeid omkring følgende områder:
- Den estetiske utformingen av arenaene og en visuell profilering av arrangementet.
- Utforming av er aktivitetsopplegg knyttet mot barneskolene før og under NOC.
Samarbeidet med HIT vil jeg karakterisere som noen av de mest vellykkede delprosjekter.
Med Jostein Sandven som veileder utarbeidet en studentgruppe NOC-logoen som ble en viktig visuell
presentasjon av mesterskapet. Speakertårnet ble også designet av denne studentgruppa.
Jostein var også en nøkkelperson i utforming av arenaene på Notodden. Jostein sørget for at alle
elementer i arenaene fikk en utforming hvor kvalitet og estetikk var bærende elementer.
Den høye kvaliteten som uten tvil også ble en god Notoddenreklame, framkom spesielt tydelig under
fjernsynssendingene.
Jeg tør påstå at O-idretten neppe har opplevd finere arenaer!
Opplegg mot skolene ble en kjempesuksess. Med 3 opplæringsdager i forkant av mester-skapet og med
en lokal Gildesprint på Sætre hvor alle barneskolene i kommunen deltok, var dette et perfekt vorspiel
til mesterskapets første konkurransedag hvor en regional Gildefinale inngikk. Alle elevene fra Notodden-
skolene samt tilreisende unge o-løpere, bidro til å skape en kjempestemning rundt langdistansen denne
torsdagen.
Håkon Engstu var HITs hovedansvarlige i dette prosjektet. Håkon bidro til at dette ble en suksess.

For å sikre publikum under NOC arrangementene lørdag og søndag ble det tidlig bestemt å arrangere
kretsløp med utgangspunkt i arenaene disse to dagene. På grunn av tidspunkt for fjernsynssending og
innføring av micr-o, måtte lørdagsløpet flyttes til Reshjem.
Med 60 års jubileum for NOF og NOL i 2005 ble løpene markedsført som ”Jubileumsløpene”.
6000 forhåndsinnbydelser ble trykt og distribuert sommeren og høsten 2004. Vi hadde store forvent-
ninger til å oppnå over 1000 løpere på hvert av disse løpene. Disse løpene skulle bidra til å sikre
totaløkonomien i arrangementet.
Det ble langt færre løpere enn det vi forventet. Vi savnet nok et større engasjement i markedsføringen
fra NOFs side på bakgrunn av forbundets 60 års jubileum.
På tross av dette opplevde vi NOC-arenaer med mye publikum.
Om denne målsettingen om 1000 løpere ikke slo til, kunne vi presentere 20 nasjoner i mesterskapet.

Allerede i mars 2004 ble det etablert en markeds- og økonomigruppe på Notodden for å bidra til å
skape entusiasme lokalt og sentralt i forbindelse med NOC 2005. Gruppa skulle også så langt det var
mulig, bidra til å sikre økonomien i prosjektet. Dette gjaldt spesielt i forhold til markedsføring, fjernsyns-
sendinger etc.
NUAS, Telen, Notodden kommune, Bluesfestivalen, Notodden i Sentrum, Byfesten og Bilbransjen
deltok i denne gruppa.
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Det ble arbeidet mye for å trekke Hydro inn i prosjektet på bakgrunn av bedriftens 100 års jubileum.
Etter mange henvendelser og et positivt møte på hovedkontoret hvor også ordfører og NUAS v/Olav
Forberg deltok, ble det til slutt konkludert med at Hydro ikke hadde midler til et slikt engasjement.
Denne beslutningen kom på et tidspunkt hvor kostnadene knyttet til mesterskapet var låst, og bidro
derfor sammen med flere negative tilbakemeldinger, til en sterk svekkelse av økonomien.
Markeds-og økonomigruppa bidro primært til å skape en aktivitet i sentrum disse dagene i mai. Byfest
over 3 dager med konserter og tivoli på torvet og Bilens dager i Jernverksparken var resultatet. I
ettertid kan en stille seg spørsmål om vårt engasjement i denne gruppa var en fornuftig resursbruk?

Sluttregnskap for NOC 2005 foreligger ikke. Det vi ser er at vi neppe kan forvente noe overskudd
totalt.
Resultatet av ca 10 årsverk i form av dugnad, blir nok først og fremst mange gode minner.
18 sider fra NOC i det svenske Skogsport med skryt av arrangementet, samt mange positive tilbake-
meldinger fra løpere, forbund, støtteapparat etc. er det viktig å ta vare på.

Det er farlig å nevne navn i en slik oppsummering. Torolf, Odd Ivar, Torfinn, Håvard og Ole Christian
må jeg allikevel få takke spesielt for en enorm innsats i en hektisk planleggingsfase. Det samme gjelder
Jørn, Geir Ottar og Helge som i nesten 2 år arbeidet med løyper. Gode løyper ble for øvrig et av
mesterskapets kvalitetsstempel.
Videre vil jeg takke alle de rundt 150 funksjonærene på Notodden som bidro til gjennomføring av
dette mesterskapet.
Jeg håper flest mulig har anledning til å delta 5. november på Sangerheimen!

Harald W.

Bilde fra
premieseremonien på
Høgås under Nordisk
mesterskap.
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Bluesparkering 2005
Bluesparkeringen var i år blitt til parkering, camping og kiosk.
En stor del av jernverksparken ble benyttet som en del av den offisielle Bluescampen.  Denne adminis-
trerte vi som en del av en avtale med Bluesfestivalen og Snøgg.  Siden dette var oppgaver spredt over
et stort område krevde det mye folk for administrere det hele. Kiosken ble fort salderingsposten på
bemanning siden beliggenheten heller ikke viste seg å være god nok.

Veldig god innsats fra mange gjorde at vi år også kan sitte igjen med en god slump penger. Det ser ut
til å bli minst like mye som i fjor.

Siden vi i år også hadde camping ble ryddejobben på søndag også større enn vanlig.  Rydding og
søppeltømming medførte at vi fylte opp flere søppelcontainere.  5 Partytelt, 19 campingstoler , flere
parasoller pluss en god del andre ting hadde ikke tålt den harde belastningen på en bluescamp.

Det er veldig bra at så mange stiller opp på denne dugnaden. Det har vist seg å være en stor og stabil
inntektskilde for klubben og vi håper at dette kan fortsette i årene framover. Det kan faktisk også være
ganske trivelig å være med på denne dugnaden.

Håper så mange som mulig kan stille opp også neste år. Det er umulig å si hvordan neste års opplegg
kommer til å bli siden det jo arbeides med mange planer for området på nedre Tinfos. Det som er helt
sikkert er at vi kommer til trenge alle som kan stille opp.

Håvard.

Klasse H11 Poeng
1. Sindre Sandven 3982
16. Vebjørn Kvisli 3124

Klasse D12
16. Ida Elisabeth Hestvik Sten 2238

Klasse H12
5. Sondre Kvisli 3788

Klasse D13
24. Ingvild Jonassen 553

Klasse H13
12. Sveinung Aas 2884

Klasse D35AK
8. Kristin Sandven 2297

Klasse H35AL
8. Jørn Myrland 3321

Klasse H35AK
9. Magne Løe 2343

Klasse H35C
8. Håvard Sten 2479
23. Jan Erik Jonassen 682

Klasse D40
7. Heidi Schatvet 3387
32. Malin Wästlund 892

Klasse H40
7. Harald Kvisli 3486
14. Petter Løe 3312
28. Jon Kvisli 2237

Klasse H45AL
30. Åge-Geir Skatter 2748

Klasse H50
4. Hugo Christensen 3731
41. Sveinung Rekaa 872

Klasse H55
21. Harald Wold 1502

Klasse D10
Tonje Jonassen

Klasse H10
Emil Sten Hestvik
Magnus Sandven

Klasse N-åpen
Lene T. Myrland
Tonje Jonassen

Sammenlagtresultater fra Sørlandsgaloppen
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Internettadressen til NOLs hjemmeside
http://home.online.no/~notod/
E-post: notod@online.no

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

De som løste Tronds O-krysset 2-05
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: Dag Sørlie
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Det var 3 innsendte løsninger. Trond ønsker at flere sender
inn løsning på kryssordet.

Løsning til Tronds O-krysset 2-05

VANNRETT:  1. Ananas, 7. Pollen, 9. Os, 10. Tirr, 12. Onde, 15. Ansette, 17. Engelsk, 18. Lrael,
19. Enig, 21. ABC, 23. Vi, 24. Pre, 25. La, 26. Lill, 28. AG, 29. Par, 30. Futer, 32. Oam, 34. Se, 35.
Oter, 36. Attende, 37. Se, 39. Rex, 40. Snevre, 41. Ben, 42. Tsar, 43. Gre, 44. Stort, 46. Jus, 47. Ar,
48. Til, 50. Ak, 51. En, 52. Sted, 54. Sinus, 56. Nd, 57. Ka, 58. Usett, 60. Ese, 62. Bærer
LODDRETT: 1. Artig, 2. April, 3. Nor, 4. Al, 5. Inder, 6. Do, 11. Ideal, 13. Etappe, 14. Engler, 15.
Ak, 16. Tera, 20. Nautesund, 22. Bloter, 27. Ir, 31. Texas, 33. Mer, 34. Se, 36. Angre, 37. Ser, 38.
Entreer, 41. Bokser, 45. Tau, 47. Atal, 49. Iset, 52. Sky, 53. Due, 55. NTB, 59. SS, 61. Se

LØSNINGSORD:  HEIDI SCHATVET - VELFORTJENT HYLLEST TIL EN AV NOLS ILD-
SJELER

Årets småtroll løyper
Gjennom sesongen har jeg vært  gjennom mange av småtroll løypene. Utifra dette ønsker jeg å gi noen
innspill. Våre små håpefulle er ikke høyere enn at de rekker oss til maks hoftehøyde. Hvor høyt hang
du postene sist du hang ut småtroll. Pleier du å finne post og ekt enhet  i nesehøyde?.  Heng postene
lavt.
Enkelte steder er det vanskelig å lege en fin trase. Det er kjempefint å bruke snora på disse stedene.
Utifra mine egne barns erfaring kan det være svært så spennende å bruke denne form  på steder hvor
mulighetene er begrenset.

Arve
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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.



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

Bildeklipp fra Nordisk mesterskap på Notodden


