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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....

O-sesongen 2005 har blitt historie!
Med oppstart i Danmark i midten av mars og med en verdig avslutning med Ribbeløpet 2.juledag, har
vi lagt bak oss en o-sesong på nesten 10 måneder.
Med tanke på hele innholdet i denne jubileumssesongen er det uten tvil  behov for disse 10 månedene.
Årets høydepunkt har uten tvil vært NOC 2005. 4 hektiske dager i mai med til sammen 7 store
orienteringsarrangementer krevde stor innsats både før og under disse arrangementene.
I tillegg til de 4 arrangementene som inngikk i NOC 2005, ble også Gildesprintfinalen og de to nasjo-
nale løpene arrangementer som vi kan være stolte av.
På tross av det store fokus knyttet til gjennomføringen av NOC 2005, har vi lagt bak oss en omfattende
og innholdsrik sportslig sesong. Dette har vært en sesong med mange små og store høydepunkt i tillegg
til NOC 2005. En sesong vi kan se tilbake på med mange positive minner.
Det jeg vel setter mest pris på er at vi i NOL har videreutviklet rekrutteringsarbeidet i 2005, og at vi er
i ferd med å utvikle mange unge og motiverte o-løpere. Dette er en fin gjeng som vi håper skal få mye
glede av sitt idrettsvalg. Det er viktig at vi gir våre unge o-løpere et godt tilbud ut fra hver enkelts
forutsetninger. Unge o-løpere har ofte svært ulik utvikling fra barn til ungdom. Dette gjelder både
fysisk og mentalt. Dette må vi ta hensyn til. Vi har her en stor og spennende utfordring i årene som
kommer.
Jørn Myrland vil være en nøkkelperson i dette videre arbeidet. Det er allikevel viktig at alle støtter opp
om dette arbeidet.
NOLs handlingsplan var for perioden 2001 til 2005. Styret har satt i gang et arbeid med utarbeidelse av
en ny plan for perioden 2006 til 2010. Denne planen vil bli lagt fram til behandling på årsmøtet.
Hovedmålene for den videre satsingen i NOL finner du annet sted i dette nummer av «Sjekk Koden».
Det er ikke uventet at videre satsing på rekruttering og videreutvikling av unge o-løpere har en sentral
plass i den nye planen.
Markeringen av NOLs 60 års jubileum kom ikke uventet noe i skyggen av NOC før sommerferien.
Dette på tross av at publikumsløpene var definert som «Jubileumsløp». Både NOF og NOL kunne i
høst markere sine 60 års jubileer. NOL er med dette landets eldste spesialklubb, stiftet kun noen korte
uker etter at NOF så dages lys i 1945.
Jubileumsfesten på Sangerheimen lørdag 5.november ble en knallsuksess. Festkomiteen hadde plan-
lagt og gjennomførte en jubileumsfest som vil gå inn i historien som et sosialt høydepunkt i NOL.
Treningsløp med innlagt o-karusell har gått etter planen i 2005, solid ledet av fortsatt motiverte med-
lemmer.
Alt tyder på at opplegget neste år skal videreutvikles, til glede for unge , eldre og litt eldre o-løpere.
Vi skal nok sørge for at vi får enda mer fokus på disse aktivitetene i 2005.
I denne oppsummeringen kommer vi ikke utenom nattløpene i regi av NOL. Anders har her skapt et
produkt som uten tvil har blitt en stor suksess. Det er vel ingen av oss som deltok de første årene som
kunne forutsi denne utviklingen. Med 4-5 løpere på Akkerhaugen eller i regnvær på låvebrua til Magne,
var det ikke vanskelig å finne mer attraktive aktiviteter en mørk onsdagskveld. Nattløpene var det ikke
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mange som ikke prioriterte i år, selv om Kristin sto over et par løp i forbindelse med en fødsel. Her har
vi uten tvil «Nattens dronning»!
Allerede nå ønsker jeg å gi en utfordring til alle medlemmene. Still opp på turorientering neste sesong.
På tross av stor økning i nær sagt all aktivitet de siste årene, har det vært en stagnasjon innen tur-
orienteringen. Styret har nok ikke bidratt til nødvendig fokus på denne tradisjonsrike o-aktiviteten.
Jeg er sikker på at Trond og hans medhjelpere skal lykkes med en fornyelse av dette tilbudet. Det er her
viktig at flest mulig av oss støtter opp om dette tilbudet og driver propaganda ovenfor venner og
naboer. Trond er også interessert i alle kreative innspill.
Dette nummer av «Sjekk Koden» er primært viet årsmøtet som er lagets øverste organ. Det er derfor
viktig at flest mulig av dere som medlemmer møter opp og deltar i de beslutninger som her skal fattes.
Det som har skjedd i 2005 er historie. Det kan du lese om i dette medlemsbladet. Der hvor det er viktig
at flest mulig deltar er i behandlingen av ny handlingsplan for perioden 2006 til 2010.
Det er denne planen som skal være retningsgivende for styrets, komiteer og kontaktpersoners arbeid i
den neste 5 års perioden. Alle som ønsker å påvirke denne prosessen bør møte opp.
Behandling av NOLs budsjett for 2006 er også et viktig virkemiddel i forhold til den retning vi ønsker
at NOL som organisasjon skal følge i 2006. Møt opp og delta i denne demokratiske prosessen.
Til slutt vil jeg ønske alle et riktig godt nytt år!

Harald W

Onsdagstreninger

Onsdag 11. januar starter treninga. I år som i fjor er vi på Tveiten Barneskole. Treninga starter
presist kl. 18.00. Treninga blir lagt opp for dere som er 13-20 år. Dere som er eldre er også
hjertelig velkommen til å trene med oss. I år skal vi fokusere mer på hva forskjellige trenings-
former er. Vi skal lære forskjell på økter som er rolige, middels og harde. Som i fjor er vi ute ca
1 time og inne ca 1 time.

Det er viktig at dere tar dere tid til å skifte til tørt tøy før dere reiser hjem fra treninga.

Det skal bli flott å treffe dere alle sammen til et nytt godt år i o-løypa.

Hilsen

Jørn Myrland

Bandy på sport i vinter på alle mandager frem til vinterferien.
Kvinner og barn fra kl.19.00.

Andre fra kl.20.30.
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ÅRSMELDING 2005
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 7 styremøter og behandlet 66 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte etter
forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2006.

OVERSIKT ARRANGEMENTER:
Følgende arrangementer har vært avviklet i lagets regi:
- 15 arrangerte treningsløp inkl. klubbmesterskap normal.   984 starter.
- O-karusell og treningsløp annenhver gang, i alt 7 O-karuseller.

Trinn 2 og 3 22 løpere 205 starter
- 2 løp i sprintcup med KOL 78 starter.
- Nordisk 590 starter

Publikumsløp 819 starter
Gildesprinten 236 starter

- 7 nattløp 175 starter
- Sprintløp på Sætre 61 starter.
- Klubbmesterskap langdistanse 34 starter
- Ribbeløpet 44 starter

Representanter til TOKs kretsting i 2005 var Harald Wold og Ingvild Skogen.
Representanter til Notodden idrettsråd i 2005 var Harald Wold, Ingvild Skogen og Petter Løe.

Sportslig aktivitet og deltagelse på løp
Det har vært en liten nedgang i antall starter i år 2005. 510 starter i år mot 521 i fjor og 315 året før.
Sondre Kvisli har flest starter med sine 26. Deretter har Vebjørn Kvisli 23, Sveinung Aas 22, Harald
Kvisli og Sindre Sandven 20. Det er 25 løpere som har mer enn 10 starter. I år har 56 av klubbens
løpere deltatt i 46 ulike terminfestede arrangementer.

Annet
Høyest poengsum i årets Sørlandsgalopp fikk Sindre Sandven i klassen H11.
Sportslige høydepungter var Danmarkstur, klubbsamling i østfold 1. mai-helga, en del var på Sør-
landsgaloppen, Hovedløpet og O-landsleiren og KM.
Sølvi Fossøy løp vårsesongen for NOL og løper nå for KOL.
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Sportslige resultater sesongen 2005
Generelt
Junior og senior
Ingen store prestasjoner på junior og senior siden i NOL i året som gikk.
Dette skyldes bl.a. at vi ikke har noen aktive løpere på dette nivået akkurat nå.

Sølvi løp for Notodden i vårsessongen og endte på 23 plass i Norgescupen.  Utover dette har NOL stilt
stafettlag i seniorklassen i KM, hvor Nol damene fikk gull.

O-landsleiren og Hovedløpet for yngre
Notodden O-lag stilte i år 3 løpere og vi fikk følgende resultater på hovedløpet.
D14 16. plass Iris Fossøy

34. plass Anne-Marte Thorbjørnsen
D14-16C 8. plass Mia Endresen
Kretsstafett: Telemark lag 1: 18. plass Guro Torpe, Iris Kristine Fossøy og Anne-Marte Thorbjørnsen.

Telemark lag 2: Mia Endresen og Marit Grammeltvedt

Kretsmesterskap stafett
D13-16
Notodden OL 1. lag: 2. plass: Silje Westlund og Iris Fossøy
Notodden OL 2. lag: 3. plass: Ingvild Jonassen og Mia Endresen
D17
Notodden OL 1. lag: 1. plass: Heidi Schatvet, Britt Fossøy og Malin Westlund
H17
Notodden OL 1. lag: 5. plass: Petter Løe, Harald Kvisli og Jørn Myrland
Andre stafetter:
Spring cup Danmark
Notodden OL motion 1: 5. plass: Petter Løe, Jørn Myrland og Harald Kvisli
Norwegian spring stafett (Vårstafett Halden)
H130
Notodden OL 1. lag: 3. plass Petter Løe, Hugo Christensen og Harald Kvisli
O-festival
H11-12 par
NOL 1: 1. plass: Sondre Kvisli og Sindre Sandven

Kretsmesterskap sprint
D17KM 3. plass Sølvi Fossøy

Kretsmesterskap individuelt
D11-12 3. plass Jannike Tveitane Skogen
D13-14 1. plass Silje Westlund

2. plass Iris Fossøy
3. plass Ingvild Jonassen

D40 1. plass Heidi Schatvet
2. plass Britt Fossøy

H11-12 1. plass Sondre Kvisli
2. plass Sindre Sandven
3. plass Simen Westlund

H40 1. plass Harald Kvisli
2. plass Petter Løe
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Egne arrangementer

D -17
1. Tine H. Larsen KOL 2589
2. Marit T. Olsen KOL 1946
3. Ingjerd Myhre KOL 1935
4. Maiken Flågan KOL 1907
5. Christina Kasin KOL 1000
6. Lise Bagstevold KOL 965
7. Iris Fossøy KOL 917
8. Mari Helgerud KOL 905
9. Anne Line T. Søgård KOL 0

D 17-
1. Stine S. Flågan KOL 2282
2. Ingjerd Sommerstad KOL 1924
3. Sidsel S. Moen KOL 1923
4. Kari Strand KOL 1902

5. Kjersti Myhre KOL 1797
6. Sølvi Fossøy NOL 1743
7. Jorunn Teigen KOL 1000
7. Unn Hilde Heggedal KOL 1000
9. Sigrunn Thorrud Olsen KOL 957
10. Britt Fossøy NOL 926

H -17
1. Audun Resser KOL 2429
2. Håkon Heggedal KOL 1984
3. Morten U. Bakke KOL 1907
4. Simen T. Søgård KOL 1610
5. Eirik Dramdal Borge KOL 1182
6. Sondre Kvisli NOL 1059
7. Erlend Øvereng KOL 1000

Kort løype Klubb Sum
1. Sølvi Fossøy NOL 56
2. Heidi Schatvet NOL 52
3. Randi Wold NOL 48
4. Harald Wold NOL 40
5. Britt Fossøy NOL 33
6. Malin Westlund NOL 31
6. Håvard Sten NOL 31
8. Per Johanson KOL 30
9. Thorbjørn Barikmo KOL 26
10. Arnulf Rulnes NOL 19
10. Sveinung Rekaa NOL 19

Nybegynner løype Klubb Sum
1. Sondre Kvisli NOL 60
2. Iris Fossøy NOL 52
3. Sveinung Aas NOL 50
4. Sindre Sandven NOL 48
5. Vebjørn Kvisli NOL 46
5. Simen Westlund NOL 46
7. Eirin Fossøy NOL 40
7. Lene Therese Myrland NOL 40
7. Silje Westlund NOL 40
10. Ingvild Jonassen NOL 29

Klubbmesterskap sprint

Årets klubbmestere parkløp ble:
D10 Eirin Fossøy
H10 Magnus Sandven
D 11-12 Jannike Tveitane Skogen
H 11-12 Sondre Kvisli
D 13-14 Iris Fossøy
H 13-14 Sveinung Åas
D 15-16 Mia Endresen
D 17 Randi Wold
H 17 Geir Ottar Kvernstuen
H 50 Dag Sørlie

Lang løype Klubb Sum
1. Eivind Resser KOL 53
2. Geir Ottar Kvernstuen NTNUI 51
3. Espen Løe KOL 48
4. Odd Strand KOL 47
5. Anders Fossøy NOL 40
6. Åge-Geir Skatter KOL 35
7. Audun Resser KOL 34
7. Hugo Christensen NOL 34
9. Harald Kvisli NOL 32
10. Knut Sveinung Rekaa NOL 27
10. Petter Løe NOL 27

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

7. Harri Luchsinger KOL 1000
9. Tommi Luchsinger KOL 972
10. Mathias Myrling Gotaas KOL 869

H17-
1. Hugo Christensen NOL 2752
2. Vidar Elvekrok KOL 2628
3. Jarle Storaas KOL 2560
4. Bengt Skånhaug KOL 2553
5. Åge Geir Skatter NOL 2351
6. Finn Åge Østern KOL 2184
7. Espen Røste KOL 1981
8. Espen Løe KOL 1936
9. Øyvind Myhre KOL 1831
10. Harald Kvisli NOL 1829

Klubbmesterskap
Årets klubbmestere normaldistanse ble:
D 11-12 Jannike Tveitane Skogen
H 11-12 Sondre Kvisli
D 13-16 Iris Fossøy
H 13-16 Sveinung Aas
D 17 Heidi Schatvet
H 17 Hugo Christensen
H 50 Dag Sørlie

Åpent klubbmesterskap langdistanse
Herrer lang løype Harald Kvisli NOL
Damer kort løype Randi Wold NOL

Natt cup
Nattløpene er også i år en suksess da hele 51 løpere har deltatt på tilsammen 211 starter.
Utdrag fra sammenlagt lista.
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Trinn 1

O-karusell har denne sesongen vært arrangert 7 ganger, annenhver onsdag – samtidig med trinn 2 og 3,
med treningsløp onsdagen i mellom.
Totalt 16 barn har deltatt på o-karusell, hvor 11 har deltatt 3-6 ganger. Det har vært 3-12 deltagere pr
gang, med ett gjennomsnitt på 7,6. For å få krus på års-avslutninga må løperne på trinn 1 delta minst 5
ganger på o-karusell/treningsløp. Det var 8 av deltakerne på trinn 1 som klarte dette.

Kristin Sandven

Rapport fra sportslig komité 2005

Trinn 2 og Trinn 3
Sesongen 2005 har vært vårt sjette år med o-karusell. Da vi startet opp i 2000 var vi klar over at det
ville ta tid å etablere en gruppe av en viss størrelse med o-løpere mellom 10-16 år. Vi ønsket å jobbe
langsiktig. Målet vårt den gang var å ha ca. 4 løpere på hvert av de 7 aldertrinnene. Det vil si til
sammen ca. 28 løpere. Vi har nesten nådd målet vårt. I overkant av 20 o-løpere har jevnlig vært med på
trening og terminfestede løp.
Vi har ikke rekruttert mange nye løpere denne sesongen. To nye o-løpere har blitt veldig ivrige og noen
andre har sporadisk vært på o-karusell. Med mye fokus på NOM og et opphold i treningsløpssesongen
i den perioden var det vanskelig å holde på nye rekrutter.
I forbindelse med NOM arrangerte vi to skolekonkurranser. Først en konkurranse hvor alle barnesko-
lene i Notodden deltok. Det var en vellykket dag hvor Håkon Engstu og hans idrettsstudenter,  sammen
med NOL, arrangerte Gilde sprint. Torsdag under NOM ble det arrangert en regional Gildesprint for
Buskerud, Vestfold og Telemark. Disse to arrangementene gav mange barn gode o-opplevelser. Vi
hadde håpet at noen av disse barna ville ta kontakt med NOL senere, men det har ikke skjedd.
Klubbleir i Østfold 30.april-1.mai
I år arrangerte vi for første gang klubbleir i forbindelse med vårløp i Østfold. Vi var litt over 30 løpere
som var med på turen. Lørdag deltok vi på Lørdagskjappen i Moss. Etter løpet fant vi oss en hyggelig
spisested, før vi overnattet på en koselig gård noen kilometer fra Mysen. Søndag deltok vi på o-løpet
Smaalenene i Trøgstad.
O-karusell Trinn 2 og 3
I år som i fjor hadde vi annenhver uke organisert trening og annenhver uke vanlig treningsløp. 22
løpere har vært med på 5 eller flere onsdager. Disse 22 løperne har til sammen 205 starter på 15
onsdager. Trinn 2 er fortsatt en stabil og ivrig gruppe på ca.15 løpere. Trinn 3 er også en stabil gruppe
på 6-7 løpere.
Mandagstrening
Et av målene i år var å lage et godt treningstilbud på alle mandager i vårsesongen og høstsesongen.
Treningene skulle ha fokus på o-teknisk trening, men også fysisk trening. Målgruppen var Trinn 3 og
litt erfarne 12 åringer. Jørn Myrland ble ansatt som trener.
Ferdighetsmerker
I år fikk løperne i Trinn 2 og Trinn 3 tilbud om å ta ferdighetsmerket i bronse, sølv eller gull. Onsdag
14. september var dagen for merketaking. For å klare merket måtte løperne gjennom både en muntlig
teoretisk test og en praktisk test.
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Disse løperne klarte ferdighetsmerket:
Bronse: Eirin Fossøy, Aasmund S. Groven, Tonje Jonassen, Halvard Lia, Lene Therese Myrland, In-
grid Nygård, Lene Rauland, Emil Sten Hestvik, Sturla Aas, Torgrim Aas
Sølv: Vebjørn Kvisli, Simen Wästlund, Sindre Sandven og Stein Arne Folserås.
Gull: Ida Hestvik Sten, Jannicke Tveitane Skogen, Sondre Kvisli.

O-løp
Et av de viktige målene i år var å få flest mulige NOLere med på mange o-løp. Vi valgte derfor  26
terminfesta løp som vi skrev inn i terminlista til Trinn 2 og 3. Noen av løpene var prioriterte løp. På 5
av de 26 løpene stilte NOL med voksne instruktører som kunne hjelpe til. Disse løpene var spesielt
egnet for nye løpere. Her er en oversikt over hvor mange NOL -løpere under 17 år som deltok på de
ulike løpene.

Dato Løp For hvem Antall 
fra NOL 

Prioritert Instruks. 

16. april Norwegian spring, Halden Trinn 3 5   
17. april Norwegian spring, Halden Trinn 3 2   
30. april Lørdagskjappen Trinn 2 og 3 18 JA  
1. mai Smaalenene Trinn 2 og 3 18 JA  
5. mai Eikerløpet Trinn 2 og 3 13 JA JA 
7. mai Kretsløp i Bø Trinn 2 og 3 2   
14. mai Pinseløp, Kongsberg Trinn 2 og 3 14 JA JA 
15. mai Pinseløp, Kongsberg Trinn 2 og 3 13 JA  
16. mai Pinseløp, Kongsberg Trinn 2 og 3 10 JA  
21. mai Skien,KM sprint Trinn 3 4   
22. mai IL Vind, KM mellom Trinn 2 og 3 0   
28. mai NOM, publikumsløp Trinn 2 og 3 17 JA JA 
29. mai NOM, publikumsløp Trinn 2 og 3 20 JA JA 
5. juni Kretsløp i Drangedal Trinn 3 4   
24. juni O-festivalen Trinn 3 4   
25. juni O-festivalen Trinn 2 og 3 2 JA  
26. juni O-festivalen Trinn 2 og 3 4 JA  
3-9 juli Sørlandsgaloppen Trinn 2 og 3 11   
31. juli Hovedløpet 14-16 år 3 JA  
20. aug. KM, Langdist. (normal) Trinn 2 og 3 16 JA  
21. aug. KM, stafett Trinn 3 9 JA  
28. aug. Østlandssmesterskapet Trinn 2 og 3 8 JA  
16. sept. KM natt, Bø Trinn 3 0 JA  
18. sept. U-2’ern Trinn 2 og 3 16   
24. sept. Park-o, Notodden Trinn 2 og 3 22  JA 
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O-toll leir 24-25 september
NOL arrangerte denne helga o-kretsens o-troll leir på Høgås skole. Vi var i alt 40 barn og ungdom
mellom 10 og 14 år som var med på parkløp, trente og ellers hadde det mye gøy sammen. Av de 40
løperne var 20 fra NOL. I tillegg var vi 7 voksne medhjelpere fra NOL.

Heidi Schatvet

Rapport fra 13-16-årsgruppa sesongen 2005.
Sesongen starta med trening midt i januar. Vi hadde Tveiten skole som utgangspunkt. Kvelden var
onsdag og treninga foregikk både ute og inne. Ute hadde vi treninger med høy puls og stor innsats.
Inne var det styrke og ballspill som stod på programmet. Når påska nærmet seg hadde vi både gateløp
og forskjellige o-tekniske økter. Denne treninga deltok treningssugne folk fra 12-60 år. Vi var ca 10 i
snitt på denne treninga.

Etter påske starta vi opp med o-tekniske økter fra Tinnemyra på mandager. Her fikk gruppa trent seg på
teknikker som har gjort utøverne til sikrere o-løpere. Deltakertallet har ligget jamt på ca 10 løpere. Den
o-tekniske treninga holdt fram til ei uke før høstferien. Det ble satt opp en glassvase i premie til den
som deltok på flest treninger. Etter en flott innsats fra løperne tok Iris Fossøy til slutt denne innsats-
pokalen. Gruppa har blitt en sammensveiset og flott gjeng. Vi ser fram til å fortsette dette gode samar-
beidet med Orientekspressen også i sesongen 2006.

3 løpere deltok på Hovedløpet for yngre og O-landsleir i Bergen i månedsskifte juli-august. Disse var
Anne Marthe Thorbjørnsen, Mia Endresen og Iris Fossøy. Britt Fossøy var med som leder for Tele-
mark o-krets. Iris og Anne Marthe var med på Telemark sitt første lag i kretsstafetten.

Gruppen har i år deltatt med to jentelag i KM- stafett, det ene laget fikk sølvmedalje i Telemark.

6 løpere deltok på Interkretsleir i Arendal i juni. Malin var med som leder.

Åtte ungdommer og to voksne løpere deltok på dagssamling i Langesund i det nye Telemark-Vestfold-
samarbeidet 3.desember. Dagen startet med deltagelse i Røsskleiva-løpet med etterfølgende bading og
pizzaspising i badeparken i Langesund.

Sindre Sandven fikk
Jørgen Schultz
vandrepokal for
høyeste samenlagte
poengsum i
sørlandsgaloppen
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EKT
I løpet av sesongen har vi solgt 6 nye løperbrikker til medlemmer og de aller fleste har nå egen person-
lig brikke. NOL har fortsatt et lite sett med brikker til utlån og brikker til salgs.

Vi har fått en såkalt Gildepakke med utstyr fra NOF. Denne inneholdt blant annet et klassesett med 30
løperbrikker. Dette er rimeligere brikker som ikke kan brukes på terminfestede løp, men som er fine til
treningsløp og andre lokale arrangementer. Klassesettet var i bruk under nordisk mesterskap og har
vært utlånt til blant annet HiT Notodden, HiT Bø og skolen i Hjartdal.

Det har blitt kjøpt inn 12 nye komplette bukker med EKT-enheter. Vi ble forespeilet tilskudd fra
spillemidler via NOF til dette, men det viste seg at det ikke var nok midler til alle. De klubbene som
hadde fått Gildepakke ble derfor ikke prioritert. Vi har nå bra med postenheter, 2 treningsløpssett à 30
enheter i snor, og ett sett med ca 30 enheter på bukk til bruk på trening og lokale løp.

Vi har videre kjøpt inn en ny avleser (MTR4) og fått nytt batteri til den som ble kjøpt i fjor (MTR3). Vi
har da 2 gode avlesere med skrivere.

Harald Kvisli

Turorientering  2005
2005 var NOL’s 36. sesong med tur-o. I år ble det solgt 84 konvolutter og 46 ekstrakort.
43 av deltakerne leverte kortene til registrering og var med i trekningen av en stor tursekk.
Årets tur-o ble avviklet på følgende kart:
Tinnemyra ( 25 poster)
Tovestul (Elgsjø) (   7    ”     )
Tovestul (Fjelltjønn) ( 15    ”     )
Jerpetjønn (   5    ”     )
Eikeskard ( 18    ”     )
Tilbakemeldingene på årets opplegg har vært positive, deltakerne har hatt mange fin turer i områdene
rundt Notodden. Men – vi ( eller turgåerne) fikk noen ”problemer” med 3-4 poster som ble fjernet i
området vest for Slåttemyr.
Sesongavslutningen ble holdt på klubbhytta i slutten av oktober. Årets jubilant var Birgit Fossøy. Hun
har oppfylt kravet til gullmerket i 20 år. Vi gratulerer denne spreke jubilanten!
Årets tursekk ble vunnet av Gunnbjørg Landsverk.

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

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
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Rapport fra kartleder
I likhet med 2004 har 2005 vært et aktivt år, også på kartfronten.
Slik en nå vurderer kartsituasjonen vil vi nok nå gå inn i en periode med noe mindre kartarbeid.
Vi bør nok ved kartlegging av nye områder satse på kart som kan defineres som nærmiljøanlegg.
Kart som dekker mellom 1 og 2 km2 i områder hvor det vil foregå lite hogst i neste 10 års periode, bør prioriteres.
Jeg etterlyser fortsatt innspill om aktuelle områder.
NYE KART I 2005:
Kartarbeidet i 2005 har i stor grad vært preget av NOC.
Hele kartbasen «Østmarka» har blitt oppgradert. Løpsområdene for NOC har blitt resynfart, mens de øvrige områ-
dene har blitt ajourført i forhold til hogster, stier etc. Kartbasen har blitt noe utvidet mot øst.
Disse kartene samt et micr-o kart sør for skolen i Høgås, ble ferdigstilt til NOC.  Omfattende tynningshogst på
Vesle Nybuåsen i løpet av sommeren, har medført at store områder av den nye kartbasen allerede er uegnet til
orienteringsaktiviteter.  Det blir nå spennende å se hvor omfattende hogst som vil bli gjennomført i Høgås i løpet
av vinteren.
Reshjemkartet ble ajourført i forbindelse med at lørdagens publikumsløp under NOC, ble flyttet fra Høgås til
Reshjem. Dette kartarbeidet som var direkte knyttet til NOC-arrangementene, ble finansiert over dette regnskapet.
NOL har fortsatt en positiv dialog med Notodden kommune om et investeringstilskudd knyttet til kartarbeid utført
i forbindelse med NOC.
PLANLAGT KARTARBEID I 2006:
Det er i høst sendt inn en søknad om tilskudd for et mindre kostnadskrevende anlegg ved Elgsjø.
Dette blir et kart fra badeplassen og østover til jernbanelinja. Areal ca. 0,9 km2. Dette kartet vil kunne brukes til
sprintløp og treningsløp. Her er det en fin samlingsplass og tilgang til parkering.
Dersom vi får tilskudd vil dette kartet bli utgitt i løpet av sommeren.
Det er ingen øvrige aktuelle planer for nye kart i 2006.
TURKART:
Meheiakartet, som er en utvidelse av Notodden Øst i målestokk 1:25.000, ble utgitt i sommer.
Med denne utvidelsen har NOL fullført sin målsetting om å bidra til utgivelse av moderne turkart over alle aktuelle
turområder i Notodden kommune med tilliggende friluftsområder.
Videre kartarbeid innen dette feltet vil begrense seg til rehabilitering og nyutgivelser.
Vi har nå følgene digitale kartbaser for turkart :
- Blefjell 1:30.000.
- Lifjell 1:30.000.
- Tuddal / Gaustatoppen 1:30.000.
- Meheia 1:25.000.
- Sentrumskart med bynære områder 1:15.000.
Vi har her digitale kartbaser som dekker mer enn 1500 km2. Det er viktig at disse blir vedlikeholdt.
Dette er kartbaser som egner seg godt for fjell-orientering. Her ligger det muligheter!
KARTPLAN FOR PERIODEN 2007 TIL 2010:
Det er viktig å tenke bruksmuligheter, parkering og samlingsplass, når nye kartområder skal vurderes. På bak-
grunn av vi i tillegg har et ønske om «bynære» områder, ar det til nå ikke framkommet forslag om nye kartområder.
NOL bør legge opp til et årlig kartarbeid i perioden som inneholder følgende :
- Nyutgivelse av et mindre kostnadskrevende anlegg - Ca 1,0 km2.
- Nyutgivelse av et nærmiljøanlegg - Inntil 3 km2.
- Rehabilitering av et nærmiljøanlegg - Inntil 3 km2.
Bakgrunnen for dette forslaget er at rammene for ordinære idrettsanlegg er meget begrenset, samtidig som det i
denne perioden vil være mange og store prioriterte idrettsanlegg som fremmes i Notodden.

Harald Wold
Kartleder.
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Rapport fra materialforvalter
Nok en aktiv sesong er over  og utstyret vårt har vært i flittig bruk  Denne sesongen er det kjøpt inn ny
brikkeavleser som er oppgradert til dagens standard. Så langt jeg har oversikt over har lite utstyr
forsvunnet.  Men om du har noe liggende vil det være fint om det blir lagt opp på lageret.
Nordisk førte blant annet med seg flere oppgraderte kart. Vi har hatt en ordenlig opprydning blant våre
kart og bidratt godt i papircontaineren på Goasholtmyra. Men for en aktiv klubb, er det viktig at
standarden på de kart vi har er god
Klubbens utstyrbeholdning begynner å bli stor. Lagerkapasiteten er nå på bristepunktet. Etter nordisk
har jeg ikke fått ryddet og  skapt orden slik det burde være. Det er rett og slett ikke plass. Den planlagte
garasjen  vil føre til at vi igjen kan få det ryddig og få orden. Denne må  vi prøve å ha klar til vår-
sesongen. Materialforvalter vil takke alle for den gode jobben som gjøres for å ta vare på utstyret vårt.

Arve Paulsen

Økonomi
Økonomien i laget er fortsatt god. Regnskapet for 2005 viser et greit overskudd. Bluesfestivalen inn-
brakte omtrent like mye som i fjor .
Salg av turkart har også vært veldig bra. Det er tre kart som har solgt veldig bra; Tuddal-Gaustatoppen,
Lifjell og det nye Meheia-kartet. Utleie av klubbhytta har gitt et godt bidrag. Vi har også møtt stor
velvilje hos vår største sponsor som er Hjartdal og Gransherad Sparebank. Dette gjelder støtte både til
laget og til Nordisk Mesterskap.

Det er ikke tatt noen inntekter fra Nordisk inn i dette regnskapet. Tallene derfra er ikke klare ennå, men
inntekten blir nok en god del mindre enn forventet. Dette vil komme på 2006-regnskapet.

Regnskap for 2005 og budsjett for 2006 blir lagt fram på årsmøtet.

Håvard.

Medlemstall:
Alder 2002 2003 2004 2005

0 – 5 år 15 15 11 6
6 – 12 år 35 41 46 33
13 – 19 år 21 19 18 26
20 – 25 år 5 4 4 5
Over 26 år 108 103 114 100
Sum 184 182 193 170
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VDG
O-lagets organ som steller med spørsmål som gjeld vekst- dyreliv og grunneier-forhold, kan melde at
en for sesongen 2005 har sendt ut de pålagte meldinger til rettighetshaverne, om lagets planlagte
aktiviteter for året.

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

Meldinga omhandler lagets kartarbeid og kartareal, turorientering og større o-arrangement, - de
terminfesta løp.
I dette ligger også arrangementet av NOC 2005 samt eit nasjonalt og eit regionalt løp arrangert
fra Høgås, HiT og Svevet, alle disse løpa var tidlig klarlagt med de berørte VDG parter.

Meldinga ble sendt 18. mars 2005.

Gjennom meldinga blir rettighetshaverne oppfordra til å melde fra til VDG-kontakten ved eventuelle
brudd på bestemmelsene (o-idrettens plikter og ansvar) eller andre forhold de måtte ønske å melde fra
om, eller kommentere.
VDG-kontakten har for sesongen 2005 ikke mottatt noen reaksjoner fra de vi har meldeplikt til - eller
fra andre.

Til meldinga var lagt ved: - Kartoversikt
- VDG-instruks
- Påminnelse til lagets løypeleggere og medlemmer gjennom Til
  Deg fra NOL
- Avtala om retningslinene for o-idrettens forhold til naturmiljø
  og rettighetshavere.

VDG-kontakten i Notodden O-lag Olav Mårdalen

I klubbavisa Til Deg fra NOL legger vi inn dette innslaget for å minne aktørene våre på de pliktene vi
har i forhold til grunneiere og naturmiljø:

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 Orienteringsforbund
gjort avtale med skog- og grunneierorganisasjoner, miljøvernet og en del andre interessenter 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 2004 meldt om uheldige hendinger av noe slag. Et omdømme vi vil beholde -
og gjerne forbedre.
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Derfor presiserer vi vår plikt til og:
- holde en avgrensa og låg aktivitet i yngletida (15. mai -15.juni), særlig i gode yngleområder
- innhente løyve til samlings-/startplass, også til treningsløp når det arrangeres på privat 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 (innmelte) plantesamfunn og leveområder for dyr.

Spor etter døde dyr - kadaver og beinrester
O-løpere og tur-o-folket er en gruppe mennesker som gjennom sine skogsaktiviteter: turorientering,
løp, trening, løypelegging og synfaring, samla farer over store skogsareal i løpet av en sesong. Dermed
har vi stor sjanse for å komme over skadde dyr, eller rester etter døde dyr. Viltnemnda 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 skadde - eller 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.
Helsing frå VDG – kontakten.

Utleie hytte

59

54

63

55

45

50

55

60

65

Antal l  ut l ei e

2002

2003

2004

2005

Rapport fra hyttekomiteen
Hytta ved Tinnemyra har blitt leid ut 63 ganger i 2005 og den har vært et lokale som har blitt populært
å leie. Både for medlemmer og ikke medlemmer.
Antall utleiedøgn har økt siden i fjor og dette fører naturlig til en større slitasje på lokalene. Det bør
kanskje være et mål for hyttestyret i 2006 å tenke på om man trenger en liten oppussing her og der.
Leiligheten i annen etasje har og vært leid ut i skoleåret 2005 - 2006. Leietaker forteller at han er noe
plaget av mus så det bør være et prioriteringsområde å finne ut hvordan musene kommer inn og
hvordan forhindre dette.
Det begynner og å minke på ved til hytta og en kan kanskje vurdere om man skal holde leietakere med
ved når de leier den fine hytta til en ikke urimelig pris.
Hyttestyret vil til slutt takke for dugnadsinnsatsen som har vært foretatt inne i hytta og ikke minst på
uteområdet som har blitt svært bra.

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

1. Medlemskontingenten
Forslaget til medlemskontingent for 2006 blir lagt frem på årsmøt.
Er ikke behandlet i styret.
Familier kr. 300,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 150,- og over 17 år kr. 200,-.
Støttemedlemmer kr. 100,-.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2005 og budsjett for 2006.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte mandag 30. januar
kl. 19.00 på klubbhytta

2. Handlingsplan 2006-2010
Forslag til handlingsplanen blir lagt frem på årsmøte, se hovedpunktene på side 23.
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9,2 km kort
1. Sondre Kvisli 1:34:42 NOL
2. Randi Wold 1:34:50 NOL
3. Sølvi Fossøy 1:35:09 NOL
4. Malin Westlund 1:38:35 NOL
5. Torgeir Aas 1:41:50 NOL
6 Harald Wold 1:41:55 NOL
7 Heidi Schatvet 1:42:03 NOL
8. Britt Fossøy 1:42:29 NOL
9. Arnulf Rulnes 1:46:05 NOL
10. Håvard Sten 2:39:47 NOL
11. Torbjørn Barikmo 2:51:08 KOL
Jan Erik Jonassen Deltatt NOL

15 km lang
1 Harald Kvisli 2:24:24 NOL
2 Arve Paulsen 2:29:04 NOL
3 Hugo Christensen 2:37:52 NOL
4 Anders Fossøy 2:38:33 NOL
5 Odd Ivar Paulsen 2:40:54 NOL

Resultater fra klubbmesterskap lang
3,4 km N
1 Andreas Stenerud 46:14 OTO
2 Benjamin Dolva 1:01:14 OTO
3 Joacim Thorn 1:01:21 OTO
4 Magnus Øen 1:03:49 OTO
4 Espen Vinsand 1:03:49 OTO
6 Magnus Farnes 1:05:33 OTO
7 Aleksander Sæter 1:07:24 OTO

6 km C
1 Kristian Stenerud 46:11 OTO
2 Anna Ulvensøen 52:17 OTO
3 Fredrik Steinsvik 52:20 OTO
4 Silje Westlund 53:24 NOL
5 Sindre Sandven 57:25 NOL
6 Simen Westlund 57:46 NOL
7 Vebjørn Kvisli 58:16 NOL
8 Iris Fossøy 1:03:55 NOL
9 Ingvild Jonassen 1:04:12 NOL
10 Marta Ulvensøen 1:06:07 OTO

NOL’s klubbmesterskap i langdistanse lørdag 5.november 2005

Det var hele 34 løpere som trippet rundt NOL-hytta denne lørdags formiddagen. Det var ikke så
mange hardhauser som skulle løpe den egentlige langdistansen på 15 km i år. Det var Hugo
Christensen, Arve Paulsen, Odd Ivar Paulsen, Anders Fossøy og Harald Kvisli. Starten gikk fra
Elgsjø, nordover på Tovestulkartet, videre over Litjønnåsen med kartbytte i vegskillet nedenfor
Kroktjønn.
Feltet var samlet frem til 4.post ca 14 minutters løping, da begynte Arve å dra fra de andre. På det
meste var ledelsen oppe i 2 minutter. På den 12.posten får Harald kontakt og de løper sammen til
det gjenstår 5 poster på Sætreåsen, da sier Harald takk for følget og kommer i mål 4,5 min. før
Arve på tiden 2.24.24.

Starten for de som skulle løpe kort langløype på 9,2 km var lagt til vegskillet nedenfor
Kroktjønn.Den yngste deltakeren i feltet, var i år Sondre Kvisli. Han blei utropt til en mulig
vinner  allerede ved start. Feltet delte seg etter 2.post. Det var ganske jevnt, men spurten vant
Sondre! Gratuler!

Torgeir
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Vilt, vakkert og mørkt 2005

Vi må bare vedgå det. Natt-o-løp er for spesielt interesserte. Særlig når det
trekker ut i november. Men i NOL er det mange spesielt interesserte. Over
førti NOLere har vært med på årets nattløp. I tillegg kom det elleve over heia
fra Kongsberg. Jeg har hatt gleden av å følge ”sirkuset” både fra innsiden
som løper, men også fra utsiden fra mitt krypinn i København. Her kommer
noen av mine personlige opplevelser.
Det første løpet, som var et sprintløp i Sætreåsen, gav meg en god start med
seier i den lengste løypa. Jeg tror det må ha vært de andre som var litt trege med å få stilt inn natt-synet.
For i de andre løpa var jeg sjanseløs. Men jeg var ikke alene om å erfare hvor vanskelig det kan være.
Hele 12 løpere har knallet til og sikret seg minst en løypeseier. Det sier vel noe om at det er mye som
skal klaffe om natta, og hvor lett det er å tulle seg bort. Den eneste som virkelig løp stabilt var vel
Sondre.
Det andre løpet gikk meg hus forbi, men det tredje husker jeg godt. Skrålia nedenfor Lille Nybuåsen er
nok det vanskeligste terrenget vi har i Notodden. Selv om dagen er det vanskelig å finne fram der.
Anders hadde lagt gode løyper, men de tøyde virkelig grensene for hva som er mulig å klare om natta.
Geir Ottar og Sølvi fiksa det veldig bra og vant hver sin løype. Og så Arve da, som gjorde et kanonløp
og var storfornøyd inntil han oppdaget at han hadde løpt nybegynnerløypa.
Under det fjerde løpet satt jeg i København når resultatene tikket inn elektronisk. Bare 4 løpere klarte
å gjennomføre med kilometertid under 20, og det i nydelig Tinnemyra-terreng. Jeg har ennå ikke fått
noen god forklaring på hva som egentlig skjedde i Notodden-skogen den natta?
Det femte løpet fra Leivstein var det løpet da Kristin måtte stå over. Hun ville være på den sikre siden
og ta det med ro noen dager etter fødselen. Sikkert en fornuftig avgjørelse som vi bare får respektere.
Det sjette løpet hørte jeg gikk på Askemyra, mens på det syvende og siste hadde jeg selv lagt løypene.
Ja, det er moro å løpe nattløp, men du verden hvor hyggelig det er å legge ut løypene selv. Og sitte godt
i sofaen i peisestua mens de andre løser oppgavene der ute i mørket. Sveinung løp med gul brikke for
anledningen, og den gikk 2 minutter for seint. Men Sindre hadde full kontroll og visste hvor lang tid
Sveinung hadde brukt. Så alt ordnet seg. Kanskje et tips til sommerens treningsløp; ta en gul brikke og
legge den litt i fryseren i god tid før treningsløpet?
Ellers er jeg veldig stolt av 12 unge natt-o-løpere som er noen ordentlige tøffinger, både i par og stadig
flere også helt aleine mot mørket. Jeg kommer til å nevne alle. Eirin, Ida, Ingvild, Iris, Lene Therese,
Silje, Simen, Sindre, Sondre, Sveinung, Tonje og Vebjørn.
Sammenlagtpremiene i år gikk fortjent til Sølvi, Eivind og Sondre. Til sammen 34 deltagere fikk krus,
og Simen, Arnulf, Harald og Audun fikk gavekort hos Intersport.
Stor takk til Andres som er mannen bak arrangementet. Disse nattløpa har en mystisk appell. Kanskje
noe å bygge enda videre på?

Harald Kvisli

Oversikt over trening finnes også på NOLs hjemmeside.
http://home.online.no/~notod/
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Aalborg Orienteringsklubb
arrangerer Nordjysk 2-Dages 

2 individuelle O-løp 11. og 12. mars
Danmarkstur: Rekord, vi er nå 42 påmeldte + de 4 Ann-helen-deltagerene. samme opplegg som før,
prøver å lage en egen trening fredag morgen da det er så langt til treningsløpet.

Avreise torsdag ettermiddag, båt fra Oslo 19.30. Vi fordeler oss i 4-manns-lugarer. Fredag kl. 8.00
ankomst Hirtshals. Frokost og trening i dansk skog. Kosedag i Hjørring/Hirtshals/Lønstrup/Skallerup
Klit. Bading i badeland for alle og romersk bad (nytt av året) for de voksne. Vi innstallerer oss i 8-12-
sengs luksushytter med 4 soverom og 2 bad. Lørdag o-løp i Dronninglund Storskov, middag og felles
hygge om kvelden. Søndag tidlig avreise til Dronninglund og avreise fra Fredrikshavn 15.15, framme
i Larvik kl. 21.30.
Det er mulig å leie sengetøy og håndklær på Skallerup Klit.
 
Kom igjen, meld deg på!! Har du spørsmål, ta kontakt.
 
Hilsen Britt

D10
1 Eirin Fossøy NOL 13:28
2 Tonje Jonassen NOL 16:53
3 Lene Therese Myrland NOL 18:08
4 Lene Rauland NOL 18:22

D11-12
1 Thea Grande Østby POL 12:40
2 Guro Vassend POL 13:06
3 Jannike Tveitane Skogen NOL 13:52
4 Ingrid Nygård NOL 15:35
5 Ida Hestvik Sten NOL 17:43
6 Stine Bakke POL 18:07
7 Else Marit Mathisen POL 20:01
8 Aurora Fossøy Lia IL 22:17

D13-14
1 Iris Fossøy NOL 27:27
2 Kjersti Westin POL 28:16
3 Ingvild Jonassen NOL 34:47
4 Silje Westlund NOL 35:45
5 Maja Knudsen POL 1:03:43

D15-16
1 Mia Endresen NOL 33:40

D17
1 Randi Wold NOL 23:54

2 Tone Grande POL 30:45
3 Hilde Vassend POL 36:55
4 Anniken Ausen POL 39:51
5 Gyrid Kvaale Bø OL 41:36
6 Elin Rauland NOL 45:55

H10
1 Magnus Sandven NOL 12:47
2 Emil Sten Hestvik NOL 13:04
3 Paul Martin Remme POL 14:05
4 Hallvard Lia NOL 20:53

H11-12
1 Sondre Kvisli NOL 10:27
2 Sindre Sandven NOL 12:31
3 Trym Høiset POL 12:53
4 Simen Westlund NOL 14:18
5 Gunnar Johannesen POL 16:27
6 Erlend Grønvold POL 18:36
7 Jarand Fredheim POL 19:03
8 Eirik Solvi POL 20:30
Vebjørn Kvisli NOL DSQ

H13-14
1 Torgrim Soterud Bø OL 25:45
2 Håvard Gatevold POL 26:24
3 Lars Steinar Hefre Bø OL 27:07
4 Christian Bakke POL 29:47

5 Sveinung Aas NOL 39:46
6 Stein Arne Folserås NOL 51:59
Hans Petter Mathisen POL DSQ

H17
1 Knut Mathisen POL 17:57
2 Helge Fossøy Lia IL 18:56
3 Geir Ottar Kvernstuen NOL 19:19
4 Harald Kvisli NOL 20:41
5 Hugo Christensen NOL 22:36
6 Petter Løe NOL 27:05
7 Robert Fredriksen KOL 27:40
8 Åge-Geir Skatter NOL 29:35
9 Jon Kvisli NOL 32:44
Lars Johannesen POL DSQ

H50
1 Dag Sørlie NOL 26:16

N-åpen
1 Beate Berg Skeidi 18:19
2 Rune Rauland NOL 20:58
3 Kristine Ausen POL 22:00
4 Tonje Vassend POL 22:08
5 Ole Kristian Myrland NOL 22:46
6 Synne Fossøy Lia IL 23:01

Terreng Dronninglund storskog

Resultatliste Parkløp Sætre 24.09.2005
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Sesongkavalkade 2005

Klubbsamling i Østfold i 1. mai - helga

Studerer kart på Nordjysk 2-dagers Studerer kart på Nordjysk 2-dagers

Ungdomsgruppa på trening

Sveinung Aas ved siste post i Gildesprinten Premie seremoni under Nordisk.
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Anne Marte, Iris og Mia på Hovedløpet Fra hovedløpet

Skadet Silje på leir i Høgås Ferdighetsmerker 2005

Heidi, Britt og Malin fikk gull i KM stafett i
klasse D17

Silje og Iris fikk sølv og Ingvild og Mia fikk
bronse i KM stafett i klasse D13-16
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Jubileumsfest på sangerheimen

5.november slo Nol til med stor jubileumsfest på sangerheimen. Siden klubben fylte 60 var det viktig
å markere dette med en fest for alle medlemmene. I tillegg ble alle dugnadsarbeiderne under Nordisk
mesterskap i mai invitert.

Vi ble ca. 50 personer som hadde en hyggelig kveld med deilig kyllinggryte og Thunhovd-molter
plukket av Harald og Aida. Arrangementskomiteen bestående av Britt Hestvik, Elin Rauland og Ellen
Thygesen, med hjelp av kjentmann på sangerheimen Inger Lill Thorbjørnsen, hadde gjort en flott jobb.
Salen var pyntet som seg hør og bør med furutrær og o-klær. Underveis i middagen fikk vi taler av
Harald Wold og leder for hovedkomiteen under Nordisk mesterskap Dag Ausen. Dag overrakk et flott
bilde som minne fra Nordisk mesterskap til NOL.
Odd Arne Thorbjørnsen ledet det hele som toastmaster og underholdt med en nydelig sang i fra musi-
kalen Chess. NOL-sangen skrevet av Trond Eriksen til 40-års jubileumet for 20 år siden, ble også
sunget av alle rundt bordet.
Midt under desserten ble vi overrasket av Solberg og Borgen fra ”Heilt Nils”-revyen som underholdt
med flere sanger og en del sleivspark til o-sporten og lokalpolitikken. Spesielt opptatt var de av alle
dem som bare har ”deltatt” i våre arrangementer. En hyggelig overraskelse var det.
Harald W. hadde en runde med blomster og utmerkelser, og i år igjen gikk bamsemums-prisen til en
mann.
I stua fikk vi se en hel serie med bilder tatt under Nordisk mesterskap og på scenen spilte 3 musikere
opp til dans. De meste hardbarka holdt ut til langt ut i de små timer. Hadde de ikke tatt seg nok ut under
langdistanseklubbmesterskapet samme dag eller hadde de rett og slett ikke deltatt?

Jubileumsfesten 2005 vil bli husket som en av de store og festlige i o-lagets historie.

Britt Fossøy (har vært på 3 jubileumsfester i NOL).

Fra premiutdelingen
på stafetten søndag
under Nordisk
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Handlingsplan for perioden 2006 til 2010
NOL har siden 1996 hatt en handlingsplan som et retningsgivende dokument for lagets drift.
Handlingsplanen som skal godkjennes av årsmøtet, blir utarbeidet for 5 år av gangen.  Planen har hatt
noen hovedmål for lagets aktiviteter, i tillegg til en kort definering av hvert aktivitetsområde.
Handlingsplanen for 2001 til 2005hadde følgende hovedmål som ble definert ved årsskiftet 2000-
2001:
- VIDEREUTVIKLE TURORIENTERINGSTILBUDET OG STABILISERE DELTAKER-

ANTALLET PÅ MIN. 250.
- VIDEREFØRE TRENINGSLØPET SOM ET VIKTIG LOKALT ARRANGEMENT, OG ØKE

GJENNOMSNITTLIG DELTAKERANTALL TIL 100.
- TREDOBLE ANTALL STARTER I TERMINFESTEDE LØP/ÅR I FORHOLD TIL NIVÅET I

1999.
- ETABLERE EN TRENINGSGRUPPE FOR LØPERE MELLOM 13 OG 16 ÅR. I LØPET AV

PERIODEN SKAL DENNE GRUPPA BESTÅ AV MIN. 15 MOTIVERTE  LØPERE.
- ETABLERE SEG SOM DET LAGET I TELEMARK SOM STILLER MED FLEST LØPERE I

HOVEDLØP FOR 14 TIL 16 ÅRINGER.
Dette var svært ambisiøse mål ut fra lagets aktivitet i 2000.
Selv om vi fortsatt har en vei å gå når det gjelder enkelte hovedmål, har vi kommet langt og vi er uten
tvil på rett vei.
Under konkurransetilbud ble følgende mål definert i 2000:
- Det legges opp til at NOL i løpet av planperioden skal arrangere et stort løp.
Dette målet ble realisert i periodens siste år.  NOC 2005 var vel det største arrangementet som kunne
bli arrangert i Norge i denne planperioden.
Styret har arbeidet med å definere noen hovedmål for den nye planperioden fra 2006 til 2010.
Vi har foreløpig kommet fram til følgende 6 hovedpunkter :
- VÆRE DET LEDENDE LAGET I TELEMARK INNEN ALDERSGRUPPEN 10 - 16 ÅR OG

JUNIOR.
  BYGGE OPP EN BREDT SAMMENSATT UNGDOMSGRUPPE SOM BÅDE SPORTSLIG OG

SOSIALT MARKERER SEG NASJONALT.
- FÅ FRAM FLERE LØPERE SOM INDIVIDUELT KONKURRERER BLANT DE 10 BESTE I

HOVEDLØP OG JR-NM.
  ETABLERE STAFETTLAG SOM KONKURRERER BLANT DE 15 BESTE I UNGDOMMENS

10-MILA OG BLANT DE 10 BESTE I JR-NM.
- OPPRETTHOLDE ET BREDT REKRUTTERINGSTILBUD GJENNOM TRINN 1, 2 OG 3 I

O-KARUSELLEN.
- VIDREUVIKLE DET UKENTLIGE TRENINGSLØPET SOM ET VIKTIG LOKALT

ARRANGEMENT OG ØKE DET GJENNOMSNITTLIGE DELTAKERANTALLET TIL 100.
- VIDEREUTVIKLE TURORIENTERINGEN SOM ET VIKTIG LOKALT AKTIVITETSTILBUD,

OG ØKE DET ÅRLIGE DELTAKERANTALLET TIL MIN. 250.
- VIDEREUTVIKLE KLUBBHYTTA OG OMRÅDET RUNDT SOM ET ATTRAKTIVT

UTGANGSPUNKT FOR FRILUFTSAKTIVITETER FOR HELE NOTODDENS BEFOLKNING.
Styret vil fram mot årsmøtet gjennomføre en oppdatering og ajourføring og av handlingsplanen slik at
denne blir mest mulig i tråd med definerte hovedmål.
Handlingsplanen vil bli lagt fram til behandling på årsmøtet.

Harald W.
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Fjellorientering Tunhovd 16-18 september. (med og uten poster)
Det var seks stykker av oss som reiste fra klubbhytta fredag ettermiddag for å tilbringe helgen med
orientering i høstfjellet. I tillegg hadde løypelegger, tidtager, starter, vertskap, løpsleder og jury, det vil
si Harald Wold, ankommet tidligere på dagen. Været var upåklagelig, fint og klart høstvær.
Fredag var det duket for nattløp på 4,6 kilometer. Eneste klasse på denne turen var H21++. Det var
fellesstart og arrangøren hadde lagt inn et liten ekstra test på om løperne var våkne etter en lang biltur
oppover Numedal. Postbeskrivelsen var nemlig satt opp-ned i forhold til det som er vanlig. Dette førte
til en viss usikkerhet om retningen ut fra start. Siden de aller fleste i feltet er meget erfarne løpere ble
dette raskt korrigert. Utviklingen i løpet etter post 1 er ikke jeg den rette til å si noe om siden det var
stort sett siste gangen jeg så de som lå i teten. Åge Geir kom først i mål 25 sekunder før Petter. Deretter
fulgte Jørn, Anders, Arve og undertegnede som fikk status «deltatt» (kan ofte tolkes som disket).
Resten av fredagskvelden ble tilbragt i badstu med spekemat og sportsdrikk.
Lørdagen opprant med strålende sol fra klar himmel. Det var denne dagen selve Løpet skulle gjøres. 13
km i fint fjellterreng med åpen fjellskog, myrer og snaufjell. For en relativt fersk o-løper med begrenset
kondis virket dette litt i overkant, særlig når post 2 lå 350 meter høyere enn starten. Det ble vel også
signalisert før start at sistesløyfa på et par km kunne komme til bli i overkant for undertegnede. Det var
også denne gangen fellesstart. Jeg tok dette som en fin tur i strålende høstvær og prøvde å ta det i mitt
eget (rolige) tempo helt fra start. Post 2 lå på toppen av fjellet Skarpenor 1214 moh. Her var det en
fantastisk utsikt som kanskje ikke alle tok seg tid til å nyte. Heretter var det veldig mye nedover og det
passet bra. Ved post 8 ble det plutselig vanskelig med orienteringen. Etterhvert ble jeg 100 % sikker på
at jeg var på rett sted. Ingen post. Dette var første post på siste sløyfa og enkelte syntes det var greit å
ta med seg posten siden sistemann allikevel ikke kom til å komme så langt. Jeg skjønte da at dette
kunne være tilfelle også med de to siste postene og returnerte derfor til hytta. Overraskelsen ble stor  da
de så hvilken retning jeg kom fra. Og dermed var det med ett klart hvem som skulle ta oppvasken den
dagen.
Vinneren denne dagen ble Anders som spurtet fra Åge Geir og slo han med 11 sekunder. Deretter kom
Arve, oppvaskerne og undertegnede.
Kokken Harald hadde denne dagen fyrt opp røykeriet og tilberedte nydelig røkt ørret til middag. Re-
sten av dagen ble det sol, badstu og oppfylling av et lavt væskenivå.
Søndag gikk med til innhenting av de få postene som var igjen i terrenget, før hjemreise tidlig ettermid-
dag.
En stor takk til Harald som stiller hytte og arrangørstab til rådighet.
Dette bør bli et årlig arrangement !

Håvard.

4,6 km nattløp 16. september
1. Åge-Geir Skatter 49:19
2. Petter Løe 49:44
3. Jørn Myrland 51:00
4. Anders Fossøy 51:07
5. Arve Paulsen 55:26
Håvard Sten Deltatt

Resultater fra fjell løpet på Tunhovd
11,8 km lang 17. september
1. Anders Fossøy 1:55:40
2. Åge-Geir Skatter 1:55:51
3. Arve Paulsen 2:10:34
4. Jørn Myrland 2:22:50
5. Petter Løe 2:26:11
6. Håvard Sten 3:02:10
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Resultater fra Ribbeløpet 26. desember 2005
Antall deltagere: 44

1,3 km
D10-12 2 deltagere
Eirin Fossøy Deltatt
Tonje Jonassen Deltatt

H10-12 5 deltagere
1. Sindre Sandven 10:32
2. Vebjørn Kvisli 15:39
3. Magnus Sandven 20:00
4. Per Arne Thorbjørnsen Deltatt
Simen Westlund Deltatt

Trim N 1 deltagere
Åge Goberg Deltatt

3,5 km
D13-16 4 deltagere
1. Iris Kristine Fossøy 35:51
2. Anne Marte Thorbjørnsen 43:19
3. Ingvild Jonassen 43:25
4. Silje Westlund 1:02:49

H13-16 2 deltagere
1. Sondre Kvisli 28:10
2. Sveinung Aas 28:47

D17 3 deltagere
1. Randi Wold 58:19
Nicole Ragvin Deltatt
Ingeborg Skogen Deltatt

D50 1 deltagere
Marina Westlund Deltatt

H50 4 deltagere
1. Arnulf Rulnes 35:48
2. Tov Arne Bondal 15:29
Tor Kvammen Deltatt
Arne Wærdahl Deltatt

Trim Elite 13 deltagere
1. Torgeir Aas 30:06
2. Heidi Schatvet 35:51
3. Dag Nastad 39:53
4. Marie Eriksen Nastad 39:59
5. Kjersti Eriksen 49:09
5. Emil Urnes 49:09
7. Torbjørn Barikmo 53:58

8. Malin Westlund 1:02:49
Britt Fossøy Deltatt
Lise Hørtveit Deltatt
Kristin Sandven Deltatt
Gunvor Bergskås Deltatt
Gunhild Solberg Deltatt

6 km
H17 9 deltagere
1. Helge Hagen 48:35
2. Dag Steinar Ragvin 48:37
3. Håkon Wold 49:10
4. Arve Paulsen 51:43
5. Harald Kvisli 52:06
6. Petter Løe 53:18
7. Odd Ivar Paulsen 53:20
8. Åge-Geir Skatter 53:26
9. Hugo Christensen 56:49

Ribbeløpet 2005
Ribbeløpet ble igjen en verdig avslutning på et langt og aktivt orienteringsår.
I mangel av eksakt informasjon om når det første Ribbeløp ble avviklet, velger jeg å utrope 2005
utgaven til 20 års jubileum. 2005 har derved blitt et år spekket med jubileer og store o-arrangementer.
Løpsforholdene var i år meget gode. Forholdsvis lite snø, sikker is og god frost i bakken, førte til god
løpbarhet både på stier og i terrenget. Farten ble også stor, noe som straffet de løperene som tidligere
i jula hadde prioritert matbordet.
Deltakelsen var som vanlig svært god. Det er spesielt moro å registrere at stadig flere unge løpere
stiller opp og gir de gamle ”heltene” konkurranse.
I den lengste løypa var det igjen en ekte veteran som dro i land en ny seier. Helge Hagen er en av få
løpere som påstår at han har deltatt på alle de 20 Ribbeløpene som har vært arrangert. Dette er enten
skryt eller en svært imponerende bragd. Det som uansett er imponerende er at han sikret seg en ny
seier, foran en sterk løper som Dag Steinar Ragvin. I fravær av Geir Ottar ble den lengste løypa en
kamp mellom de to nevnte løperene. De øvrige på denne løypa slet nok litt med farten.
I dameklassen ble det en jevn kamp mellom to som opp gjennom årene har hatt mange interne oppgjør.
På siste sløyfa fikk Nicole Ragvin en liten luke og kunne løpe i mål som første løper i dameklassen.
Igjen måtte NOLs ubarmhjertige arrangører gå til det skritt å diske en sympatisk o-løper.
Selv i et jubileumsår bør løperene stemple på riktig post. Randi Wold kunne derved gjenta fjorårets
seier.
Det mest imponerende under årets løp var å registrere at løpere som Sveinung Aas og Sondre Kvisli
fulgte Helge og Dag Steinar på 2. og 3. sløyfa. Sondre holdt seg i tetgruppa helt til de aller siste
postene. Først her klarte de ”gamle” og rutinerte ringrevene å sikre seg et lite forsprang. Både Harald
og Torgeir måtte for øvrig se sønnene foran i mål.
Som alltid ble julelunsjen en vellykket bankett. God julemat på klubbhytta etter en tur i skogen smaker
alltid.
Vi satser på 20 nye år med Ribbeløp!
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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
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