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Neste utgave av Sjekk KODEN
Kommer ut i september. Bidrag til dette
nummer må derfor leveres innen 15. au-
gust til Sjekk KODEN v/Åge-Geir Skat-
ter, Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden.
E-post:
aagegeir@online.no

Til deg som vil
bli medlem:

Familier  500,-
Enkeltmedlem: under 17 år  200,-

over 17 år  300,-
Støttemedlemskap  100,-

Informasjon om navn, fødselsdato,
adresse og medlemstype sendes til
Håvard Sten, Liv Gohlis vei 10, 3684
Notodden.
Tlf. 350 19389
Kan bruke innmeldingsskjema nest
siste side eller internett:
http://home.online.no/~notod/

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

Det er satt opp følgende tidspunkt for
utgivelse av «Sjekk KODEN»:
«Sjekk Koden nr. 3.06» 01.09.06
«Sjekk Koden nr. 1.07» 15.01.07
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På mange måter kan jeg nå ønske dere alle velkommen tilbake til ”hverdagen” i NOL.
2005-sesongen  med NOC og markering av NOLs 60 års jubileum, ble en helt spesiell og minnerik sesong.
Et år som uten tvil i ettertid vil framstå som et av høydepunktene i NOLs lange historie. Mellomdistansen
under NOC i Høgås med storskjerm, TV-sending og hele verdenseliten på plass, vil nok i ettertid framstå
som høydepunktet for oss her på Notodden i 2005-sesongen. Ved kåring av årets o-kart for 2005 har NOL
mottatt diplom for bronse-plassering. Denne utmerkelsen gjelder NOC-kartet Nybuåsen / Høgås.
NOLs handlingsplan som har vært retningsgivende for driften av laget i perioden 2000 til 2005 har blitt
historie.  I forkant av denne sesongen har vi i styret derfor definert noen mål for aktiviteten i NOL i perioden
videre fram mot 2010. Handlingsplan for perioden 2006 til 2010 er i ferd med å ta form. Planen omfatter som
tidligere både noen konkrete hovedmål, og noen tanker om hvordan vi skal komme fram til disse målene.
Forslag til den nye handlingsplanen ble presentert i årsmøtet, hvor hovedmålene ble diskutert og godkjent.
Styret fikk i oppdrag å videreutvikle handlingsplanen på bakgrunn av de kommentarene som kom fram i
møtet og de tilbakemeldinger som vil bli mottatt fram mot påske. Forslaget som også skal inneholde detaljer
i en ny handlingsplan, vil bli framlagt på et medlemsmøte i forkant av o-sesongen.
Vi håper at den nye handlingsplanen skal speile de ønsker og forhåpninger som et flertall av medlemmene i
NOL har i forhold til lagets videre drift. Prosessen rundt en slik plan kan for øvrig alltid bli bedre. Vi er
derfor åpne for alle kommentarer, også etter ” høringsfristen”.
Det har nå blitt mange år for meg som leder i NOL. Dette er den 12. året på rad i denne rollen. Årsaken til at
jeg fortsatt har motivasjon i dette tillitsvervet, har sin årsak i at jeg leder et lag med mange motiverte og
positive medlemmer, og en organisasjon med mange dyktige personer i alle ledd. 12 år som leder er vel nok
både for meg og NOL. Jeg kan derfor anbefale lederjobben til alle som ønsker en ny meningsfylt oppgave på
fritiden i 2007.
Når dette skrives er det ingen ting som tyder på at en ny o-sesong er like om hjørnet. Meterhøy snø og bedre
skiforhold enn vi har opplevd på lenge. Kun kalenderen viser at en ny sesong på barmark er like om hjørnet.
Denne nye sesongen skal forhåpentlig bli en ”hverdag” full av store og små høydepunkter. Vi står foran en o-
sesong med fortsatt stor lokal aktivitet, og vi ser fram til at NOL-løpere skal bidra både med bredde og topp
i de o-løpene vi skal delta i.
Nytt av året er at ungdomsgruppa vil stille i egne designete løpsdrakter. Som det vil framkomme på disse
draktene, er denne satsingen støttet av Eek Transport, Terra og Hjartdal og Gransherad Sparebank.  Banken
er fortatt NOLs hovedsponsor og gode støttespiller.
Sesongen har allerede kommet godt i gang når dette leses. 30 o-løpere har deltatt på 2 løp i Danmark, NOL
løpere har deltatt på o-løp i Portugal og o-sesongen her hjemme har også så vidt startet opp.
Som det framkommer videre i denne utgaven av ”Til Deg fra NOL” er det en svært innholdsrik sesong vi nå
sammen går inn i. Det legges opp til å videreføre og videreutvikle innholdet fra de siste sesongene. Dette gir
et rikholdig tilbud gjennom hele den lange o-sesongen.
Den største utfordringen i 2006-sesongen blir videreføring av satsingen på ungdomsgruppa og rekruttering,
samt fortsatt vekst i deltakerantallet på terminfestede o-løp.
Vi håper du her finner mange tilbud som kan være av interesse. Skal sesongen bli vellykket for NOL, er vi
avhengig av at også du stiller opp!
Derfor ønsker jeg dere alle velkommen til en ny o-sesong med NOL!

Harald W.
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NOLS STYRE FOR ÅR 2006
Leder:
Harald Wold
tlf. p 35 01 24 81

a 35 01 50 82
m 970 53 326

harawo@online.no
Kontaktperson for:
-Anleggskontakten
-VDG – kontakten

Sekretær:
Åge-Geir Skatter
tlf. p 35 01 37 44

a 35 02 75 39
m 906 41 756

aagegeir@online.no
Kontaktperson for:
- Redaksjon
- WEB-side
- Pressekontakt
Har ansvaret for styrereferatene,
skriv til krets og forbund.

Sportslig leder:
Heidi Schatvet
tlf. p 35 01 43 99

m 920 67 893
heidi.schatvet@nameplanet.com
Kontaktperson for:
- Trinn 1, 2 og 3
- Trener

1. Varamedlem:
Inger-Lill S. Thorbjørnsen
tlf. p 35 01 32 68
odd-a-th@online.no

Nest leder:
Elin Rauland
tlf. p 35 01 25 05

m 481 25 833
elinrauland@hotmail.com
Kontaktperson for:
-Hyttekomite
-Festkomite
-Utdanningskontakt

Kasserer:
Håvard Sten
tlf. p 35 01 93 89

m 971 89 449
haavard.sten@eektransport.no
Kontaktperson for:
- Materialforvalteren
- Økonomikomiteen
- Revisorer
Har ansvaret for regnskapet,
budsjett-arbeidet, medlems-
kartoteket og medlemskontingen-
ten.

Styremedlem:
Odd Ivar Paulsen
tlf. m 932 10 896
odd.ivar.paulsen@inova.no
Kontaktperson for:
- Trening/UK
- Tur-O komite
-  Statistikk treningsløp
Har ansvaret for treningsløpene

2. Varamedlem:
Elin Slokvik
tlf. p 35 01 16 63
elin.slokvik@notodden.kommune.no
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER

Materialforvalter -Arve Paulsen 35014632/97507466 arvpau@frisurf.no
Anleggskontakt -Harald Wold 35012481/97053326 harawo@online.no
Økonomikomite - (styret)
Sportslig komite
Trinn 1 (7-9 år) - Ellen Thygesen 35014446 ellenthy@online.no

- Torgeir Aas 35013940/48147633 taas@telnett.no
Trinn 2 og 3 (10-16 år) - Heidi Schatvet 35014399/92067893 heidi.schatvet@nameplanet.com

- Harald Kvisli 35014399/93404305 harald.kvisli@exchangemail.no

- Ole Christian Johnsen 35013334/99263944 ol-c-joh@online.no
- Malin Westlund 35013334 malin.wastlund@bshf.no
- Britt Fossøy 35012432/48006431 bfosso@frisurf.no
- Kristin Sandven 35014121 ksandv1@online.no

UK - Jørn Myrland 35958231/93674544 j-myrlan@online.no
- Petter Løe 35019872/95885095 petter.loe@kongsberg.com
- Heidi Schatvet 35014399/92067893 heidi.schatvet@nameplanet.com

Påmelding - Jørn Myrland 35958231/93674544 j-myrlan@online.no
Statistikk - Dag Sørlie 35097210/97195575 bisi.dag@c2i.net
Tur-o komite - Trond Eriksen 35012348/98878980

- Ingebjørg Bakko 35013172/99266625 bakko@tele2.no
- Arnulf Rulnes 35013172/41313172 rulnes@tele2.no

Fest og kake kordinatorer - Elin Raulan 35012505/48125833 elinrauland@hotmail.com
VDG-kontakt - Sveinung Rekaa 35022938/90653811 sveinung.rekaa@hydro.com
Revisorer - Hans Hafskolt 35014119 hafskolt@online.no

- Sveinung Rekaa 35022938/90653811 sveinung.rekaa@hydro.com
Hyttestyre - Jan Erik Skogen 35010242/90187233 jeriksko@online.no

- Irene Skogen 35010242
- Eldbjørg S. Halvorsen 35012622 eldbjorg.sandnes@skatteetaten.no

- Arne Berge 35014057/48134711 bergearne@c2i.net
Valgkomite - Aasne Midtbø Aas 35013940 taas@telnett.no

- Harald Kvisli 35014399/93404305 harald.kvisli@exchangemail.no

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold  og Elin Rauland
Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold og Odd Ivar Paulsen
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ÅRSPLAN FOR STYREMØTER

Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2006-sesongen:

Møte 03/06 - Mandag 03.04.06 kl. 18.00
Møte 04/06 - Mandag 08.05.06 kl. 18.00
Møte 05/06 - Mandag 12.06.06 kl. 18.00
Møte 06/06 - Mandag 28.08.06 kl. 18.00
Møte 07/06 - Mandag 02.10.06 kl. 18.00
Møte 08/06 - Mandag 06.11.06 kl. 18.00
Møte 09/06 - Mandag 04.12.06 kl. 18.00

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

Påmelding til løp

Permen med løpsinnbydelser finnes på samlingsplass på treningsløpa.
Bruk den og meld dere på til løp.
Du kan selv melde deg på til hvert løp direkte på Internet. Dette gjøres på sidene til n3sport
eller Webentry.
Har du spørsmål om løp eller trenger hjelp til påmelding, kan du kontakte:
Jørn Myrland
tlf 35 95 82 31
e-post: j-myrlan@online.no

Notodden OL

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

Telefonnummer klubbhytte: 35 02 24 02
Telefonnummer utleie: 91 37 40 61
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ER DET DEILIG Å VÆRE NORSK I DANMARK?
Nå har jeg opplevd noe jeg aldri hadde trodd var mulig! Reise til Danmark for å møte våren i mars.
Løpe på barmark på slutten av en lang og snørik vinter i Norge.
Men hva møtte de 30 våryre o-løpere fra Notodden denne våren? Et Danmark i full vintersnø. Under
treningsøkta på fredagen like sør for Hirtshals, opplevde jeg noe utrolig. Nordmenn som i stor frustra-
sjon over å ha glemt skiene hjemme, løp i dyp snø og tråkket i stykker skiløyper som de blide danskene
hadde greid å få i stand. Her var det skiløyper som langt overgikk de vi i vinter har hatt på Tinnemyra.
Ja, jeg har fortsatt dårlig samvittighet. Det er en dårlig trøst for meg at danskene kan dra til Norge på
ski!
Bortsett fra dette var årets Danmakstur en udelt suksess. Stor deltakelse fra NOL og rekorddeltakelse
på løpene. Nærmere 2000 deltakere begge dager gav store klasser og hard konkurranse. Det er også
moro og registrere at de største klassene nå blir klassene mellom 11 og 16 år. På denne bakgrunn var
det mange imponerende resultater blant årets NOL-løperene i Danmark.
Det ble nok to arrangementer som tross alt favoriserte de mest løpssterke. Med 30 cm snø i løpsom-
rådet, ble det etter hvert mange stier i terrenget. Langt flere enn de som var vist på kartet. Det som for
mange fort kunne bli vanskelig, var at store tråkk kunne oppstå på steder det ikke var noen sti, og
samtidig kunne store stier under snøen bli oppfattet som uberørte snøflater. Når terrenget i tillegg er
forholdsvis flatt kan dette fort bli vanskelig.
På tross av mye snø og lite som kunne oppfattes som en tidlig vår, ble årets tur en sportslig og sosial
suksess. Et klubbarrangement som kan anbefales tross dansk vinter!
Ps. Dersom noen lurer på hva som er grunnen til at jeg var så lenge ute under løpene, har jeg ikke noe
godt svar.
hw
RESULTATER :

D-12B 22 delt.
7. Ingrid Nygård 21.27
D11-12A 29 delt.
17. Eirin Mari Fossøy 26.13
D13-14A 44 delt.
22. SiljeWestlund 46.52
37. Ida Hestvik Sten 1.02.28
Ingvild Jonassen DSQ
D15-16A 36 delt.
25. Anne M. Thorbjørnsen 1.03.09
D15-16B 9 delt.
1. Mia Endresen 47.54
D21C 15 delt.
9. Hege Endresen 1.05.29
D35B 25 delt.
4. Kristin Sandven 50.42
D40A 31 delt.
8. Heidi Schatvet 1.04.06
11. Britt Helene Fossøy 1.05.13
Malin Westlund DSQ
D45B 33 delt.
9. Ingebjørg Bakko 52.10

H-12B 27 delt.
23. Per A. Thorbjørnsen 28.45
H11-12A 33 delt
2. Sindre Sandven 17.28
11. Simen Westlund 19.57
19. Vebjørn Kvisli 23.17
25. Emil Sten Hestvik 25.36
H13-14A 63 delt.
7. Sondre Kvisli 39.08
H13-14B 24 delt.
11. Mats Endresen 21.57
H21AM 17 delt.
8. Arve Paulsen 1.40.39
H35B 38 delt.
28. Håvard Sten 1.01.02
H40A 60 delt.
24. Harald Kvisli 1.23.37
27. Petter Løe 1.25.19
H45A 72 delt.
18. Åge-Geir Skatter 1.12.34
H45AK 45 delt.
25. Arnulf Rulnes 1.11.49
H55A 67 delt.
58. Harald Wold 1.23.23

D-12B 19 delt.
5. Ingrid Nygård 22.04
D11-12A 28 delt.
9. Eirin Mari Fossøy 19.13
D13-14A 39 delt.
5. SiljeWestlund 31.04
26. Ingvild Jonassen 41.40
D15-16A 35 delt.
31. Anne M. Thorbjørnsen 1.02.19
32. Iris kristine Fossøy 1.05.19
D15-16B 5 delt.
4. Mia Endresen 41.57
D21C 10 delt.
4. Hege Endresen 46.16
D35B 21 delt.
3. Kristin Sandven 48.05
D40A 33 delt.
1. Malin Westlund 35.41
10. Heidi Schatvet 41.09
31. Britt Helene Fossøy 1.50.24
D45B 27 delt.
13. Ingebjørg Bakko 44.48

H-12B 22 delt.
13. Per Arne Thorbjørnsen 24.04
H11-12A 32 delt.
2. Sindre Sandven 15.28
7. Simen Westlund 16.14
15. Vebjørn Kvisli 18.39
26. Emil Sten Hestvik 22.10
H13-14A 61 delt.
1. Sondre Kvisli 35.55
H13-14B 22 delt.
12. Mats Endresen 17.46
H35B 34 delt.
24. Håvard Sten 1.01.10
H40A 51 delt.
10. Petter Løe 56.10
Harald Kvisli DSQ
H45A 68 delt.
37. Åge-Geir Skatter 1.03.04
H45AK 40 delt.
19. Arnulf Rulnes 50.39
H55A 60 delt.
Harald Wold DSQ

Lørdag 11.03.06 Søndag 12.03.06
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Dekningsmodell for startkontingent og reiser

Startavgifter
Laget dekker alle startavgifter i stafetter.
Laget dekker alle startavgifter for løpere under 17 år i terminfestede løp
De tre først løpene må imidlertid dekkes av løperen.
For å starte i o-løp ute må man være medlem av et o-lag.

Startavgift ved fravær og etteranmelding
Løpere som har meldt seg på til o-løp, men som av en eller annen grunn ikke møter til start,
må selv dekke startavgiften. Dette gjelder også ved sykdom. Ved påmelding etter påmel-
dingsfrist må løperen selv dekke etteranmeldingstillegget.
Disse avgiftene vil bli fakturert etter at sesongen er over og fakturaene fra løpene er mottatt.

Reiseutgifter
Styret har vedtatt at alle passasjerer ved kjøring til løp skal betale 2 kr. pr mil til sjåføren.
Kretslagsløpere dekker selv reise til treningsleirer.
Reiser til testløp, NM, norgescoup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av laget. Reise-
opplegget skal være godkjent av sportslig leder før avreise.
Reiseregningsskjema skrives etter reisen og attesteres av sportslig leder før utbetaling.
Reiseregningsskjema vil bli lagt ut for utskrift/nedlasting på internettsiden til NOL.

Medlemskontingent
Husk at denne må være betalt før du kan delta i løp, ref NOL’s lover. Dette gjelder ikke
treningsløp.

Heidi og Håvard
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Utdrag terminliste for sesongen 2006
Det finnes en rekke o-løp over hele landet hver helg gjennom hele seson-
gen. Sjekk evnt. http://www.orientering.no, hvor det finnes en komplett
terminliste.

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

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

Oppføringer med uthevet skrift er løp som Notodden o-lag prioriterer å delta på
Start Dato Måned Arrangør Arr. Navn Kommune

01.04.2006 April Sandefjord OK Vestfold 2-dagers Sandefjord
02.04.2006 April Larvik OK Vestfold 2-dagers Larvik

08.04.2006 April Halden SK/Sarpsborg OL Vårspretten Halden
09.04.2006 April Halden SK/Sarpsborg OL SOL-renningen Halden

22.04.2006 April Moss, OK Lørdagskjapp Våler i Østfold
23.04.2006 April Indre Østfold OK Smaaleneløp Eidsberg
29.04.2006 April O-klubber i Örebro Län 10-mila Sverige

30.04.2006 April Skeidi, OK KM Telemark/Vf Bamble
01.05.2006 Mai Skien OK Hjalmarløp, KM mellom Skien

06.05.2006 Mai Tønsberg og omegn, OL Skjærgårdløpene Nøtterøy
07.05.2006 Mai Tønsberg og omegn, OL Skjærgårdløpene Nøtterøy

13.05.2006 Mai Porsgrunn OL Vealøsgampen Skien
14.05.2006 Mai Hedrum OL Vårløpet Larvik
21.05.2006 Mai Bø OL Kretsløp Telemark

25.05.2006 Mai Eiker OL Eikerløpet Øvre Eiker
28.05.2006 Mai Sandefjord OK Kretsløp Lardal

30.05.2006 Mai Hedrum OL Vårcup Larvik
03.06.2006 Juni Kongsberg OL Pinseløp Kongsberg
04.06.2006 Juni Kongsberg OL Pinseløp Kongsberg

05.06.2006 Juni Kongsberg OL Pinseløp Kongsberg
09.06.2006 Juni Ringerike OL Nasjonalt løp Ringerike

10.06.2006 Juni Ringerike OL Ringeriksløpet Ringerike
10.06.2006 Juni Porsgrunn OL U2-ern Drangedal

11.06.2006 Juni Ringerike OL Jonsokløpet Ringerike
11.06.2006 Juni Drangedal OL Drangedalsløpet Drangedal
23.06.2006 Juni Akershus og Oslo orienteringskrets Norsk O-Festival 2006 Bærum

24.06.2006 Juni Akershus og Oslo orienteringskrets Norsk O-Festival 2006 Bærum
25.06.2006 Juni Akershus og Oslo orienteringskrets Norsk O-Festival 2006 Bærum

13.07.2006 Juli Imås, IL Sørlandsgaloppen Grimstad
14.07.2006 Juli Imås, IL Sørlandsgaloppen Grimstad

15.07.2006 Juli Imås, IL Sørlandsgaloppen Grimstad
15.07.2006 Juli Imås, IL Sørlandsgaloppen Grimstad
16.07.2006 Juli Grane, IK Sørlandsgaloppen Arendal

26.07.2006 Juli Markane IL Nordvestgaloppen Stryn
27.07.2006 Juli Markane IL Nordvestgaloppen Stryn

29.07.2006 Juli IL Veten Nordvestgaloppen Stryn
29.07.2006 Juli Porsgrunn OL Fjelløpet i Vinje Vinje

30.07.2006 Juli IL Veten Nordvestgaloppen Stryn
30.07.2006 Juli Porsgrunn OL Fjelløpet i Vinje Vinje
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05.08.2006 August Frol IL O-landsleiren Levanger

06.08.2006 August Modum OL Modum 2-dagers Modum
06.08.2006 August Frol IL Hovedløpet Levanger

12.08.2006 August Konnerud IL Drammen 2-dagers Drammen
13.08.2006 August Sandefjord OK Sandefjord OK Sandefjord
13.08.2006 August Konnerud IL Drammen 2-dagers Drammen

19.08.2006 August Porsgrunn OL KM lang Te/Vf Porsgrunn
19.08.2006 August Kongsberg OL KM Buskerud Kongsberg

20.08.2006 August Porsgrunn OL KM staffett Te/Vf Porsgrunn
20.08.2006 August Kongsberg OL KM Buskerud Kongsberg

26.08.2006 August Kristiansand OK NM publikumsløp Bykle
03.09.2006 September Trollo, OL Trollosprinten Re
07.09.2006 September Konnerud IL Konnerudnatta Drammen

09.09.2006 September Skien OK Veteranmesterskapet Skien
10.09.2006 September Skien OK Veteranmesterskapet Skien

13.09.2006 September Eiker OL KM natt Buskerud Nedre Eiker
19.09.2006 September Skeidi, OK KM natt Telemark Bamble

19.09.2006 September Sturla, IF Sturlanatta Drammen
24.09.2006 September Tønsberg og omegn, OL Blåbærløpet Tønsberg

30.09.2006 September Lierbygda OL Liersprint/Råtass,KM Lier
21.10.2006 Oktober Fredrikstad SK Blodslitet Fredrikstad
29.10.2006 November Sandefjord OK Marummila Sandefjord

12.11.2006 November Skien OK Skienmila, KM ultralang Skien

Stafetter 2006

Notodden o-lag ønsker å delta på en del stafetter i år. Vi ønsker å stille flest mulig lag i
både ungdom og voksenklasser. Stafettene vi ønsker å prioritere er:

· Vårstafetten, lørdag 8.april
· Tio-mila, lørdag 29.april
· U2’ern, lørdag 10.juni
· O-festivalen, lørdag 24.juni
· KM-stafett, søndag 20.august

Veivalg er et offisielt magasin for Norges Orienteringsforbund
som blir utgitt av Sportmedia. Det blir utgitt 7 utgaver i året, i
utgave nr. 2 kommer O-kalenderen med terminlister, adresser,
lovverk og landslag.
Abonnementet koster kr. 340,- pr. år. (7 utgaver).
Bestilling av abonnent på tlf. 69 81 97 01 eller
www.sportmedia.no
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Se http://www.kongsberg-o-lag.no/ for oppdatert info

Kongsberg o-lags treningsløp 2006

Løypetilbud: 3, 4 og 6 km (normalt), enkelte spesialløp. 2 km C/N-løype på torsdager uten spesialløp. Sist oppdatert: 28.02.06

 Fleksistart 17:30 – 19:00.

Startkontigent: Medlemmer kr. 20, ikke-medlemmer kr. 30, medlemmer t.o.m 20 år gratis

Dato Sted / merket fra Kart og målestokk Kommentarer

to.06.04 (Notodden arrangerer) Sprint
on.19.04  (Notodden arrangerer) Sprint
to.20.04 Telemarkssvingen Langekjenn (1:10000) Uttaksløp Tio
ti.25.04 Kongsgårdsmoen Kongsgårdsmoen (1:6000) KOLK1

to.27.04 Skrubbemoen Gamlegrendåsen-Skollenborg (1:10000)

ti.02.05 Madsebakken skole Nye crossbanen (1:10000) KOLK2
to.04.05 Gamlegrendåsen Sør / Rundkjøring ved krematoriet Gamlegrendåsen, liggende (1:10000)
ti.09.05 Efteløt skole Efteløt (1:5000) Sprint, KOLK3

to.11.05 Skogen, grusplass Aspesetra (1:10000) Uttaksløp, interkretskamp+15-stafett

ti.16.05 Crossbanen Nye crossbanen (1:10000) KOLK5, Merkebånd på ståltråd?

to.18.05 Pukkverket Langeid (1:10000)

ti.23.05 Funkelia KOLMila, KOL4

on.24.05 (Notodden arrangerer)

ti.30.05 Gamlegrendåsen skole Gamlegrendåsen (1:7500) Sprint, KOLK6

ti.06.06 Korbu / skytebanen eller Brath (velteplass)? Utsnitt pinseløp (1:10000) poengløp

to.08.06 Lauervann Lauervann (1:15000)

ti.13.06 Majorplass Haurevann (1:10000) KOLK7

to.15.06 Idrettsparken Funkelia (1:7500)

ti.20.06 Grønli (Aspesetra) Aspesetra (1:10000) KOLK8, Kongsbergmesterskap

to.22.06 Kisgruva Ertstjern (1:10000)

ti.27.06 Hannibal gruve Kampenhaug (1:15000)

to.29.06 Skogskolen, Saggrenda Utsnitt (1:10000)

ti.04.07 Pråmvika Pråmvika(:15000)

to.06.07 Sangerheimen/Trondhjemmeren Funkelia(1:7500)

ti.01.08 Skuddheim Ertstjern (1:10000)

to.03.08 Brånabekk Korbu(1:10000)

ti.08.08 Rajehytta Bjørndalssetra(1:12500)

to.10.08 Grønntjern/Hestedalen Aspesetra(1:10000)

ti.15.08 Beverlokalet Bevergrenda(1:10000) KOLK9

to.17.08 Basserudåsen Gamlegrendåsen-krekling(1:15000)

ti.22.08 Madsebakken skole Madsebakken (1:5000) KOLK10, Sprint

to.24.08 Sachsen Korset (1:10000) Langdistanseløp

ti.29.08 Majorplass Brannmyr (1:10000) KOLK11

to.31.08 KV-hytta Kisgruveåsen(1:15000)

sø.03.09 Skilekområdet, Gamlegrendåsen Langekjenn(1:10000) Grendestafett

ti.05.09 Funkelia Funkelia Opp, KOLK12

to.07.09 Bråten Primskottåsen (1:10000)

ti.12.09 Jondalen, Idrettsplassen Jondalen (1:10000) KOLK13

to.14.09 Gamlegrendåsen skole Gamlegrendåsen-Skollenborg (1:10000)

lø.23.09 Funkelia Kongens gruve (1:10000)

lø.30.09 Kongsgårdsmoen Kongsgårdsmoen (1:6000)

lø.07.10 Knutehytta Utsnitt (1:10000)
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20.04 OK Skeidi GK, sprintcup1
27.04 Porsgrunn OL GK, sprintcup2
30.04 OK Skeidi KM sprint
01.05 Skien OK KM mellom
04.05 IL Hauken GK, sprintcup3
11.05 Skien OK GK, sprintcup finale
13.05 Porsgrunn OL Vealøsgampen
18.05 Porsgrunn OL GK, poengjakta
21.05 Bø OL Kretsløp
01.06 Melum IL GK, vanlig
08.06 OK Skeidi GK, Skeidimila
10.06 Porsgrunn OL U-2`ern
11.06 Drangedal OL Drangedalsløpet
15.06 Skien OK Spesialsprint
29.07 Porsgrunn OL Fjelløpet i Vinje
30.07 Porsgrunn OL Fjelløpet i Vinje

NÆRLØP I TELEMARK
10.08 Skien OK GK, vanlig
17.08 IL Hauken GK, høstcup 1
19.08 Porsgrunn OL KM lang/-normal
20.08 Porsgrunn OL KM stafett
24.08 OK Skeidi GK, høstcup 2
31.08 Porsgrunn OL GK, høstcup 3
07.09 OK Skeidi GK, høstcup finale
09.09 Skien OK Veteranmesterskapet
10.09 Skien OK Veteranmesterskapet
14.09 Skien OK GK, fellesstart
19.09 OK Skeidi KM natt
12.11 Skien OK KM ultralang
18.11 Skeidi OK Rørholtmarka Rundt

KLUBBMESTERSKAP I ULTRALANG OG
ÅRSFEST PÅ KLUBBHYTTA LØRDAG 4.
NOVEMBER.
Det har blitt en god tradisjon at avslutningen av årets elg-
jakt betyr ”startskuddet” for åpent klubbmesterskap i ultra-
langdistanse med etterfølgende årsfest.
RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 4. NOVEMBER.
Petter tar igjen ansvaret for løyper.

Etter løpet sørger festkomiteen igjen for trivelig årsfest på klubbhytta.
VELKOMMEN TIL HØSTENS VAKRESTE EVENTYR LØRDAG 4. NOVEMBER.

Klubbmesterskap 2006

Klubbmesterskap lang (normal) på Reshjem 16. august.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.

Klubbmesterskap sprint (parkløp) på HIT 30. september.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.

Klubbmesterskap ultralang på klubbhytta 4. november.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.
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Det blir o - kurs for nybegynnere for dem som ønsker å delta på treningsløp eller
tur - orientering torsdag 4. og torsdag 11. mai.
Mer info på side 31.

BRIKKER OG KOMPASS
Det aller viktigste utstyret for en o-løper er den elektroniske løperbrikka og et tommelkompass.
Klubben holder et lite lager av dette som du kan kjøpe eller låne.

Tommelkompasset klubben har er av type Silva 6 Nor Spectra, koster kr. 345,- og passer for
de fleste. Dersom ønsker en superstabil nål eller et «høyrekompass» koster det kr. 629.-, men
da må du bestille det direkte fra Trimtex på www.trimtex.no. Er du ny o-løper har klubben
kompass du kan låne i første omgang.

Løperbrikka er av type 2 og har en levetid på 8-10 år og koster kr. 409,- Det finnes også en
mer avansert brikke med display (versjon 3) som koster kr. 584,- men denne har ikke blitt
særlig populær. Løperbrikker er personlige med et unikt brikkenummer. Er du usikker på om
du vil investere i egen brikke, er det greit å vite at du om nødvendig kan levere brikka tilbake
til klubben mot et fratrekk i kjøpsprisen på 20% per sesong du har hatt brikka. På treningsløp
er det utlån av brikker for nye løpere.

Du kan kjøpe brikke eller kompass på de første treningsløpa eller bestille av Harald Kvisli på
telefon 93404305 eller e-post harald.kvisli@exchangemail.no

NB: Ny strikk til kompass får du til kr. 15.-
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Sprintcup 2006
«Det eneste o-løp med positivt omtale av premiene».

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

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

Tre av løpene teller i sammendraget.

Flotte sammenlagtpremier til vinnerne.

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

DATO STED KART SAMLINGSPLASS

Torsdag, 6.4 Notodden Nybuåsen (Avlyst pga snø) Klubbhytta

Onsdag, 19.4 Notodden Finnelia 500 m øst for Elgsjø

Tirsdag, 9.5 Kongsberg Efteløt skole Efteløt

Tirsdag, 30.5 Kongsberg Gamlegrendsåsen Gamlegrendsåsen skole

KLASSER og LØYPER

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

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

Notodden: hugochr@powertech.no

Kongsberg: arne.sorli@kongsberg.frisurf.no

Første start kl 18.00.

PREMIERING

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

STARTKONTINGENT

kr 20.

VELKOMMEN!

Notodden O-lag - Kongsberg O-lag
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VINTERTRENING 2006
Vintertreninga er nå godt i gang. Det har vært over 25 personer som har benyttet seg av tilbudet til nå
i vinter. I vinter har vi lagt vekt på å lære hva forskjellige treningsformer er. Vi har trent langtur,
fartslek, naturlig intervall, minuttsintervall og skiorientering. Inne har vi trent basistrening og lekt oss
med ballspill. Det er utrolig gøy å få lov til å trene så mange iverige utøvere. Siste trening i vinter på
Tveiten blir onsdag 29. mars.

Jørn

Mandagstrening
Vi starter opp med o-tekniske treninger fra klubbhytta mandag 24. april. Opplegget kommer å bli
forholdsvis likt fjoråret. Treninga starter presist kl.18.00. Det er viktig at de som kommer på treninga
er der for å trene. Her vil dere få utfordringer som er utfordrende for både hode og kropp. Treninga er
for dere mellom 13-16 år. 12-åringer som har lyst til å teste seg selv er også velkommende til å trene
med oss. Juniorer som finner opplegget spennende ønsker jeg også velkommen. Seniorer kan også
komme, men dere vil jeg da gi oppgaver som kan gjøre våre yngre løpere til enda bedre o-løpere.

Jørn

Vareopptelling på Rimi:
Vi har nå hatt vareopptellingen på Rimi i forholdsvis mange år. Mitt inntrykk er at de som er med på
dette,synes det er en grei dugnadsjobb. Det blir antagelig to tellinger i 2006, en på våren og en gang
ved nyttår.
Nyttårstellingen vil trolig foregå i ny butikk på Tinfos- området. Butikken blir større, men varebehold-
ningen skal omtrent være lik den som er nå.
Jeg kommer nærmere tilbake når dato foreligger for vareopptelling.

Arve Paulsen

Neste vareopptelling blir 30. april.
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TOYOTA

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

Syklisten, Gary B. Turner
Heddalsvn. 24. Telefon: 350 12170
3674 Notodden Fax: 350 18592

Web: www.syklisten.no
E-post: post@syklisten.no

Din naturlige
samarbeidspartner
på inneklima

Tlf. 35 02 58 50
Faks: 35 02 58 51
Merdeveien 12 B, 3676 Notodden
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Postboks 103, 3671 NOTODDEN

Ca. 30% av energikostnadene dine går til lys og elektriske apparater.
En enkelt 60W lyspære som står på døgnet rundt, koster deg 300
kroner i året - bare i strømutgifter.
Her har du store sparemuligheter!
Hvis sistemann som forlater huset om morgenen husker å skru av alt
av lys, og hvis dere har minst mulig lys på om natten - er det penger
å spare.

Dette er bare ett av mange tips om hvordan du kan spare penger i
vinter - og samtidig ta vare på miljø og ressurser.

Ring oss på telefon 35 02 50 50 hvis du ønsker mer informasjon om
hvordan du kan redusere energiforbruket.
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UTLEIE AV KLUBBHYTTA

Ikke medlemmer Medlemmer
Fredag - søndag: kr. 1800,- kr. 1000,-
Fredag - lørdag: kr. 950,- kr. 400,-
Lørdag - søndag: kr. 950,- kr. 400,-
Søndag - mandag kr. 950,- kr. 200,-
Mandag - torsdag pr. dag: kr. 500,- kr. 200,-

Vask: kr. 250,-

Hytta skal være ryddet og vasket til kl. 12.00 neste dag.

1 ukes avbestillingsfrist, full pris hvis ikke overholdes.

Alle henvendelser angående utleie:
Hyttestyret

Tlf. 91 37 40 61

Eek Transport AS
Hjuksebø

3683 Notodden
Tlf. 35959090
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NOTODDEN ORIENTERINGSLAG.

INVITASJON TIL

KLUBBMESTERSKAP I FJELLORIENTERING
15 -17. SEPTEMBER 2006

AVREISE FRA KLUBBHYTTE FREDAG 15.SEPTEMBER KL. 17.00.
ANKOMST «BEKKESTUA» KL. 19.00.
OVERNATTING FOR INNTIL 16 PERSONER INNE. HUSK SOVEPOSE.
VI TAR MED LAVO DERSOM DELTAKELSEN BLIR STOR.

Løpene går på et noe bearbeidet ØK , 1:10.000 / 1: 20.000.

PÅ GRUNN AV FORTSATT BEGRENSET OVERNATTINGSKAPASITET ER
FØLGENDE KLASSE PRIORITERT :

           H 21-
DET ER INGEN ALDERSBEGRENSNING OPPOVER.

FORELØPIG OPPLEGG :
FREDAG 15. SEPTEMBER
KL. 21.00 PROLOG / NATTLØP Ca. 4 km.
Kl. 22.00 BADSTU, SPEKEMAT OG TILHØRENDE DRIKKE.

LØRDAG 16. SEPTEMBER
KL.10.00 FELLES FROKOST.
KL.12.00 START KLUBBMESTERSKAP I FJELLORIENTERING
KL.18.00 BANKETT MED MIDDAG.
KL.20.00 TANKER OMKRING 2006 SESONGEN OG ERFARINGER FRA TILBAKELAGT

SESONG.
KL.21.30 BANKETTEN FORTSETTER.

SØNDAG 17. SEPTEMBER
KL.09.00 FELLES FROKOST.
KL.10.00 START PÅ RESTITUSJONSØKT. FJELLTUR MED STØVLER OG NISTE.
KL.15.00 MIDDAG FØR AVREISE.

VI DELER PÅ KOSTNADER TIL INNKJØP AV FELLES MAT.
HVER ENKELT TAR MED DRIKKE UT OVER KAFFE, MELK OG LØPERDRIKKE.

PÅMELDING TIL UNDERTEGNEDE SNAREST MULIG, MEN SENEST 1 TIME FØR
FØRSTE START.
NB ! - Det er ingen «Løpstvang».
VELKOMMEN TIL HØSTENS FØRSTE «HØYDEPUNKT» I NOL.

Harald W. Tlf. 35012481.
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Nattløp høsten 2006

Onsdag 4. oktober
Onsdag 18. oktober
Onsdag 25. oktober
Onsdag 1. november
Onsdag 8. november
Onsdag 15. november
Onsdag 22. november

Sted og arrangør vil bli opplyst senere.
Om du kan tenke deg å arrangere/ være medarrangør på et av nattløpene,
tar du kontakt med Anders Fossøy (tlf. 350 12432).

Thorbjørnsamling på Raje 14. og 15. januar
Lørdag 14. januar reiste Heidi, Kristin og Jørn av gårde fra Notodden med forventningsfulle ungdom
i sine biler. Fra NOL var Jannike, Lene Therese, Sondre, Vebjørn, Simen og Sindre med. Kongsberg
stilte med ca. 15 ungdommer og 4 ledere.

Lørdagen startet med innlosjering og lunsj på Rajehytta. Etter lunsj bar det ut på skitur. Turen gikk
rundt Ravalsjøen. Føret var isete og vi måtte smøre om flere ganger under veis. Runden som vi gikk
var 16 kilometer.

Etter kun ei lita pause bår det ut til aking og skilek. Sissel fra Kongsberg hadde laget hopp og moro.
Ungene koste seg der de hoppet, bygde snøhuler og akte.

Så kom de til slutt inn, da ble de delt inn i grupper som skulle løse 10 oppgaver og deretter lage
underholdning etter middagen. Det var 4 guttegrupper og 1 jentegruppe. Gruppene jobbet godt. Imens
gruppene jobbet, så var vår eminente kokk Thorbjørn i gang på kjøkkenet. Han laget finbiff med ris og
salat. Til dessert var det is.

Underholdningen startet opp etter middagen. Vi fikk se det ene opptrinnet etter det andre. Her var
fantasien stor og pågangsmotet imponerende. Det var alt fra miming til sang. Dette virket til å være
utrolig samlende for de som var med. Klokken 11.00 gikk vi til sengs og alle sovnet etter kort tid.

Søndag startet med frokost og skismøring. Vi gikk nesten samme rute som lørdag. Turen var 1 kilome-
ter lengre. Vi hadde bedre ski denne dagen. Etter skituren var det rydding, niste og bildetaking. Slitne
etter 2 flott dager på Raje reiste vi hjem igjen til Notodden.

Jørn
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TINFOSLØPET 2006
Fredag 12.mai kl. 18.00

Fredag 12. mai arrangeres Tinfosløpet for åttende gang. I 2005 ble løpet ikke gjennomført siden NOL
arrangerte NOM og siden det samtidig var anleggsarbeid på Tinnesøyren.

Vi vil i år arrangere Tinfosløpet på kvelden i en ukedag. Det er et eksperiment, som vi håper vil
resultere i minst like mange deltakere som tidligere, ca.150. Det er mange ”røde” dager i mai/juni som
gjør at mange familier reiser bort i helgene, noe som også gjelder NOL som arrangør. Datoen passer
også bra ut ifra O-terminlista.

Arrangementet.
Også i år vil løpet ha premier som trekkes ut til idrettslag som deltar i lagkonkurransen.
Vi utfordrer i år som i tidligere idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere i lagkonkur-
ransen som mulig. Kravet er at komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må være påmeldt
innen fristen onsdag 10.05.  Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen.

Lagoppsettet blir slik:
Kort løype – Et lag bestående av 10 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.
Lang løype- Et lag bestående av 5 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag.

Det kan stilles ubegrenset antall lag fra et idrettslag.

Følgende pengepremier trekkes ut blant lagene:
Tinfos AS, Telen AS og Hjartdal og Gransherad sparebank sponser kr 30.000 i gavesjekker.
Kort løype:   4 x kr 5.000
Lang løype:  2 x kr 5.000
(Med forbehold om annen fordeling)
Pengepremiene vil gå inn som direkte sponsorstøtte til de idrettslagene som blir trukket ut.

I tillegg deltar lagsløperne på lik linje med de øvrige deltakerne i kampen om distanseseieren i kort og
lang løype. Vinneren i begge klassene (gutter og jenter) i kort og lang løype premieres.

I denne konkurransen må NOL stille så mange lag som mulig.

Bakgrunn
Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonister til aktive løpere, og for alle aldersgrupper.
Arrangementet er et samarbeid mellom Telen, Tinfos, og Hjartdal og Gransherad sparebank, og hvor
NOL er teknisk arrangør. Nytt av året er at sponsorene betaler inn et likt beløp til NOL og at vi må
organisere løpet innenfor denne rammen.

NOL får inntekten av startkontingent og eget kiosksalg.  Det er derfor viktig for oss at arrangementet
får en så stor oppslutning som mulig.  Alle NOL’ere kan påvirke dette med å drive egen PR ovenfor
familie og venner til å stille til start i en passende løype.
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Løyper
Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Tinfoshallen.  Kort løype er ca. 5,5 km
– (over Lienfoss) og lang løype ca.12 km går langs Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss.
På samme måte som i tidligere legges det opp til to barneløyper.  450 m for barn opp til 7 år, og 850 m
for barn fra 8 år.

Startkontingent
Startkontingenten fastsettes til kr 60 kort og lang løype, etteranmeldte – kr 80. For start i barneløypene
kr 25.

Påmelding
Påmeldingsfristen er frem tom. onsdag 10/5.  Påmelding og betalig sendes Notodden Orienteringslag
(NOL) v/Håvard Sten, Liv Gohlis vei 10, 3684 Notodden.  Bankgirokonto 2699.54.82427

For å gjennomføre arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekreteriat, salg o.l.  Vaktliste
kommer senere, men hold av ettermiddagen 12/5 til TINFOSLØPET 2006.

Torgeir

Sørlandsgaloppen
Sørlandsgaloppen er ferieløp som i år går ved Grimstad med stevnesenter og o-camp på
bibelskolen. Det er til sammen 5 løp. Selve Galoppen starter torsdag kveld og avslutter søn-
dag. Det er kort kjøring til alle løp fra campen. Nytt av året er 2 løp på en dag. På lørdag
arrangerer de først mellomdistanse tidlig på dagen, så på kvelden er det sprint i Grimstad
sentrum. 4 av 5 løp teller sammenlagt. Notodden o-lag har tradisjon for å være mange på
Galoppen. Vi skal vel klare det i år også?
Se hjemmesiden for mer info: www.sorlandsgaloppen.no/2006

Påmelding til Jørn Myrland eller meld deg på selv.

Dato Start kl. Løpstype Sted Avstand fra o-campen 

On 12.  Treningsløp Østerhus 0 km 

To 13. 18.00 Mellom Rosholt 7 km 

Fr 14. 10.00 Lang Rosholt 7 km 

Lø 15. 10.00 Mellom Ericsson 3 km 

Lø 15. 18.00 Sprint Grimstad sentrum 3 km 

Sø 16. 10.00 Lang Myra, Arendal 20 km 

 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 24
http://home.online.no/~notod/

Tio-Mila

Siste helgen i april (28-30/4) drar vi på Tio-Mila (www.10mila.se) med tre ungdomslag (D/
H 13-16) og et damelag (D17-). Dette forgår ved Hallsberg omtrent midt i Sverige. Ungdom-
mene løper fire etapper der to løpere må være jenter. Stafetten foregår i et lettløpt terreng
som likner på moen på Nordagutu. Vi stiller også med et damelag (fire etapper). På kvelden
og natta følger vi herrestafetten før hjemreisa starter søndag formiddag. Vi reiser sammen
med andre lag fra Telemark og Vestfold og satser på at vi slipper å måtte bruke truger.

Ole Chr.

Hovedløpet/O-landsleir

Dette arrangementet for klassene D/H 14-16, går av stabelen 5-9 au-
gust i Verdal, Nord-Trøndelag. Hovedløpet (www.hovedlopet2006.no) arrangeres søndag 6.
august. På leiren vil det være mange ulike aktiviteter for ungdommene. Etter planen blir det
et reiseopplegg sammen med Vestfoldklubbene med fly fra Torp til Værnes.

Ole Chr.

Vi utfører alt innen:

VANN - VARME OG INDUSTRIANLEGG

NOTODDEN RØRLEGGERFORRETNING A/S

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



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 25
http://home.online.no/~notod/

VI KAN GI GODE RÅD INNEN HELE BYGNINGSFAGET.

ARKITEKTOPPDRAG:

O. H. HOLTASGATE  29, 3678 NOTODDEN TLF. 35029500 FAX 35029501

BYGNINGSTEKNISKE KONSTRUKSJONER:

STORGATA  30, 3674 NOTODDEN TLF. 35013333 FAX 35013270

ELEKTROTEKNISK RÅDGIVNING:

O. H. HOLTASGATE 29, 3678 NOTODDEN TLF. 35027450 FAX 35027455

VARME- VENTILASJON OG SANITÆR:

DET FINNES INGEN GRENSER FOR HVA VI KAN UTRETTE SAMMEN.
MEN VI ER OGSÅ GODE HVER FOR OSS.

Tlf. 3504444
3840 Seljord
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TRENINGSLØP  

For å vAlle løp på onsdager + 1 løp på mandag

Måned Dato Kart, Sted Merknader
APRIL 5 Klubbhytta, Sætreåsen

Torsdag 6 Klubbhytta,Nybuåsen Sprint cup løp 1 NOL (Avlyst)

19 Klubbhytta, Sætreåsen Sprint cup løp 2 NOL

26 Klubbhytta, Tinnemyra

MAI     3 Lisleherad skole

9 Efteløt, Efteløt skole Sprint cup løp 3 KOL

10 Klubbhytta, Nybuåsen

Mandag 15 Klubbhytta, Sætreåsen

24 Høgås skole

30 Gamlegrendåsen Sprint cup løp 4 KOL

31 Tovestul, Speiderhytta

JUNI 7 Aalamoen

14 Damtjønn

21 Askemyra Forenklet løypetilbud

AUGUST 9 Litjønnåsen,Dipilen Forenklet løypetilbud

16 Reshjem Grønkjær skistadion Klubbmesterskap lang

 23 Klubbhytta

30 Tinnemyra nord "NOL-stafetten"

SEPTEMBER 6 Tovestul

13 Høgås, skytebanen

20 Reshjem Grønkjær skistadion

Lørdag 30 HIT, Notodden Klubbm. sprint (parkløp)

NOVEMBER 4 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang

DESEMBER 26. Sætreåsen, Klubbhytta Ribbeløpet
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 SESONGEN  2006

ære med i kampen om NOL kruset må du ha vært med i 14 av 17 løp og for løpere til og med 16 år gjelder 10 av 17 løp.

Merket fra Arrangører Bakere
E 134 ved Tinnemyra Fossøy Elin R, Ellen L

E 134 ved Tinnemyra Hugo Christensen

E 134 ved Tinnemyra Hugo Christensen Gjertrud Sc, Britt F, Ingebjørg B

E 134 ved Tinnemyra Harald Wold Ingvild S, Ellen T, Eldbjørg S

Lisleherad Petter Løe Åse K, Ellinor E, Magne H

KOL

E 134 ved Tinnemyra Åge Geir Skatter Veslemøy E, Britt H, Malin W

E 134 ved Tinnemyra Jørn Myrland/Håvard S Elin S, Anita L

Høgås skole Reidar S. /Bjørn Carlsen Gro V, Margrethe L, Beate GS

KOL

E-134 mot Kongsberg Ingebjørg og Arnulf Heidi Sc, Eli T, Sveinung R

E 134 mot Seljord Dag Sørlie Inger Lill T, Arne B, Aasne M

Fylkesvei 602 Lisleherad Hugo Christensen/Jostein Elin R, Gunhild S, Astrid L

RV 360 forbi Hjuksebø Odd Ivar Paulsen Ta med mat selv!

Lisleherad Odd Ivar Paulsen Hugo C, Bibbi F

Fylkesvei til Bø over Reshjem Jon Kvisli/Thomas Wenche D, Britt H, Hege E

E 134 ved Tinnemyra Arve Paulsen/Jan E. J Beate GS, Janike S, Dag S

E-134 mot Kongsberg Ole Christian/Torgeir Aida W, Ingebjørg B, Åge Geir S

E-134 mot Kongsberg Hugo og Josten Chri. Gunnvor B, Elin S, Inger Lill T

Høgås Harald Kvisli/Jostein S. Gro V, Vibeke B, Grete L

Fylkesvei til Bø over Reshjem Fam. Rekaa Ingvild S, Ellen T, Margrethe L

Sætre, Fylkesvei 602 Harald W/Anders/Håvard S

E 134 ved Tinnemyra Petter Løe

E 134 ved Tinnemyra Harald W.
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Treningsløpsinformasjon
Her følger informasjon om treningsløpene; lengder og vanskegrad, hvordan treningsløpet skal arrangeres og hva
som må gjøres av arrangør før og etter løpet.
Det bør være to personer til stede under avviklingen av selve arrangementet. Det er viktig at du som arrangør setter
deg godt inn i tenkingen rundt treningsløpene. Søk hjelp om du er usikker på noe. Ring Jørn Myrland 35958231
eller Åge Geir Skatter 35013744. Ta kontakt med anvarlige for Trinn 2/3, Harald K./Heidi S. 35014399 eller Ole
C. Johnsen/Malin Westlund 35013334 for info om deres opplegg. Trinn 1 vil i stor grad benytte seg av N-løypene
under treningsløpet. Spørsmål angående dette kan rettes til Ellen Thygesen 35014446.

LØYPENE
På treningsløp skal det være tilbud til flest mulig kategorier av løpere. Det er viktig å være bevisst på de ulike
vanskegradene (nybegynner, viderekomne og erfarne). I år vil vi allikevel redusere anbefalte løyper til 4 løyper
pluss småtroll-poster. Når det gjelder løypelengden vil denne kunne være noe avhengig av terrengtype og mulig-
heter for å få lagt gode løyper.
Det er naturlig at de to A-løypene har en del felles strekk og poster. Det er også mulig for andre løyper å ha felles
poster, men da må det tas hensyn til den enkleste løypen når det gjelder postens (strekkets) vanskegrad.
Når det gjelder O-karusellen for barn under 12 år viser vi til egen side i dette bladet.
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Utstyr
Det blir delt ut to sett (esker) til treningsløp. Disse
inneholder postflagg, stiftetenger. EKT-poster og en
liten digital klokke.
Esken med innhold skal leveres de som skal ha løp 14
dager senere. Vær nøye med at esken er komplett.
Manko meldes mat. forvalter som vil komme med nytt.
Viktig at EKT til nybegynner løypene blir lagt ut
samme dag.

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

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

Tittelen skal inneholde dato og sted for samlingsplass. Merkingen skal gå fra kjent hovedvei eller kjent sted som f.
Eks veien mot Skien v/ Hjuksebø eller på Nordagutu. At det er O-karusell (gjelder dem løpa som har O-karusell),
småtroll- og nybegynnerløype skal også være med i annonsen.
Ved klubbmesterskap skal det stå Treningsløp/klubbmesterskap sprint-, lang- eller ultralang. Ellers skal annonsen
være lik den over.
Annonsen kan leveres, sendes, fakses eller ringes inn til:
Telen, postboks 83, 3670 Notodden, tlf. 35025700, annonsefax: 35025710
Telen holder til i Heddalsveien, og har kontortid 08.00 - 16.00. Etter stengetid kan man bruke postkassen på
veggen. (Dersom du ikke har personlig kontakt med Telen, bør du kontrollere om annonsen har kommet fram.)
Resultater
Alle resultatene føres opp på utdelte lister som Åge-Geir samler inn, viktig å føre opp rett brikkenummer på løpere
som låner brikke eller bruker en annen en den som står på lista. Åge-Geir sender resultatene videre til Telen og Dag
Sørlie.

Bytte
Dersom du ikke kan ta ansvar for treningsløpet i følge oppsatt dato, må du enten bytte med en annen på listen eller
finne en annen stedfortreder. Stedet for treningsløp er fastlåst ifølge listen, og ved bytte av dato må du dermed også
bytte sted.

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

Innhold treningsløpeske

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

Arrangør bør også ha med seg 2 bord og 2-3 stoler til løper registrering og salg av kaker, kaffe og saft.
EKT-kofferten blir brakt ut til hvert løp av Åge-Geir eller Arve. De av dere som ikke selv henter kart på hytta gir
beskjed til materialforvalter som vil levere ut disse. Småtrollkart leverer Anders Fossøy ut. Trenger du annet utstyr,
ring materialforvalter Arve Paulsen på tlf. 35014632.
Før ferien og etter siste løp om høsten skal alt utstyr leveres inn til mat. forvalter.
OBS: Det blir arbeidet med å anskaffe en tilhenger som skal inneholde nødvendig utstyr for å arrangere et treningsløp.
Det vil bli gitt informasjon når denne kan tas i bruk.

Eksempel på annonse
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Info fra kasserer.
Ikke sett inn kontanter på bankkontoen uten at jeg får bilag. Setter du inn kontanter så vennligst opplys
hva det gjelder, feks ”Treningsløp 15/5-05” Bruk aller helst en overføring til bankkontoen vår slik at
jeg får et bilag fra banken. Husk å skrive hva innbetalingen gjelder.

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

Når noe handles hos Rimi, så husk å gi meg kassalappen med påskrift av hvilket arrangement det er
kjøpt inn til. Hvis jeg ikke får den blir ikke dette ført riktig i regnskapet.

Dere kan kontakte meg på tlf. 350 19389 / 9718 9449 eller sende e-post til haavard@sten.name ved
spørsmål og annen info.

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

NOL
v/ Håvard Sten
Liv Gohlis vei 10
3684 Notodden

SELVBETJENINGSSALGET

Årets treningsløp nærmer seg og bakejobbene er nå fordelt.

I år satser vi som tidligere, på tre bakere på de aller fleste løpene.

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

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

Dersom du ikke kan bake den gangen du er satt opp, må du bytte med en annen på lista. Adresseliste får
dere sammen med den skriftlige oversikten.

Er det noe du lurer på, kan du ringe:

Elin Rauland  tlf: 35012505 eller  48125833

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!
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TURORIENTERING  2006
Vi skriver 20. mars og det ligger mye snø i terrenget rundt byen. Men – vi regner med at alt er forsvun-
net innen den første helga i mai. Vi tar sikte på sesongåpning enten lørdag 6. eller søndag 7. Endelig
avgjørelse blir tatt senere, og da blir åpningsdagen annonsert i Telen.

Komiteen ønsker velkommen både til deg som er veteran, og til deg som ønsker å prøve trim-
tilbudet vårt for første gang. I år skal vi benytte følgende kart/områder:
TINNEMYRA/DAMTJØNN (45 poster)
RESHJEM (10 poster)
LISLEHERAD (  5 poster)
DÅRSTUL (10 poster)

Postene i Tinnemyraområdet henger ute fra sesongåpningen, postene i de andre områdene henger ute
fra 10. juni. Grunnen til at vi venter med å legge ut disse, er hensynet til viltlivet.
Alle postene henger ute til 20. september. Da er det bare en uke igjen til elgjakta starter.
Postene nærmest Tinnemyra er de letteste å finne. Derfor bør du velge disse på de første turene dersom
du er nybegynner og usikker på o – ferdighetene dine.

I år vil vi tilby et o – kurs for nybegynnere over to kvelder, med tanke på folk som har lyst til å være
med på tur – o eller treningsløpene våre. Vi starter opp torsdag 4. mai og avslutter torsdag 11. mai.
Nesten hele kurset vil foregå utendørs, og den siste kvelden prøver vi å ”plukke” flest mulig av tur – o
– postene som da er lagt ut. Det kan hende at vi trenger hjelp av en del NOL – medlemmer hvis mange
nye melder seg på.
Nytt av året er også kart med ferdig påtrykte poster, i tillegg vil det ligge ved et ”rent” kart fra hvert
område. Da har familier i alle fall to kart tilgjengelig når de legger ut på tur. Trenges flere, kan dere
henvende dere til en i komiteen.

Salg av tur – o – konvolutter skjer på klubbhytta åpningsdagen. Da tilbyr vi enkel servering og mulig-
heter for gode tips og veiledning for ferske turorienterere. For øvrig blir det salg av konvolutter på
Sport 1 Tuven og Sentrum. Vi prøver også å få til en salgsavtale med Prix på Toppen og Rimi. Inge-
bjørg og Arnulf tar med konvolutter på treningsløpene utover våren.

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

Igjen velkommen til en innholdsrik  tur – o – sesong i regi av Notodden o – lag.

Hilsen Ingebjørg, Arnulf og Trond.
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Materialforvalter:
Klubben har etter hvert anskaffet seg et rikholdig utvalg av utstyr som er tilpasset et forholdsvis stort
aktivitetsnivå. Etter avviklingen av nordisk mesterskap i 2005, har det vært vanskelig å få orden på
lagerene våre på grunn av plassmangel.
Dette skal bedres ved oppføring av en garasje våren 2006.
Materialforvalter har ikke tenkt noen spesielle innkjøp for året 2006. Dersom andre ser noen behov, vil
jeg svært gjerne ha beskjed.

Gode råd som skal følges:
For at jeg skal ha oversikten, er det viktig at materialforvalter får beskjed når utstyr
lånes ut eller er i bruk over lengre tid.
Dersom du kommer over ødelagt utstyr, gi meg beskjed.
Utstyr som blir borte under trening / treningsløp må meldes fra om.

Materialforvalter
Arve Paulsen

Salg av drakter og løpsutstyr:
Materialforvalter tar over denne jobben dette året. Klubben har en stor beholdning av dette. Jeg føler
det er riktig at dette låses inne for å ha en viss kontroll. De som trenger utstyr, kan ta kontakt med
materialforvalter eller Heidi Schatvet som har tilgang til dette.

Dugnad rundt klubbhytta:
Våren nærmer seg og når snøen forsvinner, har vi igjen arbeid på Tinnemyra å gjøre. Vi  trenger mere
plass og en etterlengtet garasje skal bygges. Så fort vinteren har sluppet taket, vil vi begynne med
støpearbeidet.
Taket på hytta fikk endelig etterlengtet torv på i fjor. Nå gjenstår det å få på grassfrø.
Sandvolleyballbanen trenger nett. Vi  setter en bolt i dammen med en vinsj under. På andre siden av
banen står en furu som gjør nytten for feste.
Brygga skal legges på plass med tilhørende lodd i hjørnene. Vi må trolig lage et fundament på land  for
landgangen. Brygga skal være tigjengelig for rullestolbrukere , slik at  stien må gruses helt opp.
Jeg tror klubbhytta i løpet av  denne sesongen vil fremstå som et unikt område med det  særpreget og
bruk som vi ønsker. Jeg håper nå at mange vil ta i et tak for å sluttføre arbeidet  rundt hytta Vi vil
komme nærmere tilbake til datoer for dugnadsarbeid.

Arve Paulsen
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Telegt. 17
3674 Notodden
Tlf.: 350 11309

Skiltplater Bildekor Fasadedekor Skilt
Silketrykk Tekstiltrykk Arenareklame Reklametrykk

Merdevegen 14, 3676 Notodden

Telefon: 32 01 18 15  www.tele-trading.no

Sport 1 Notodden
Avd. Tuven Tlf. 35 01 17 40
Avd. sentrum Tlf. 35 01 00 89

SKILT- OG REKLAMETRYKK
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OVERSIKT OVER IOF-SYMBOLENE

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

Hode I. Klasse II. Løypelengde III. Samlet stigning

Terrengformer

Jordskrent

Skjerp/grustak

Jordvoll

Platå

Nese/utspring

Rygg

Søkk

Renne

Uttørket grøft

Kolle

Høydepunkt

Sadel

Senkning

Grop

Hull

Stup  og steiner

Stup/skrent

Berg i dagen

Hule

Stein

Blokkfelt

Ur

Røys

Vann og myr

Vann

pytt

Vannhull

Bekk

Grøft

Myr

Liten myr

Fast mark

Brønn

Kilde

Vegetasjon

Åpent område, åker, eng

Halvåpent, voll

Skogshjørne

Lysning, glenne

Tett skog, kratt

Hogstflate

Vegetasjonsgrense

Treklynge

Postdetaljer

Sydligste

Nord-østre

Øvre

Nedre

Midtre

Mellom

Hvilken detalj

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

Dyp

Bevokst

Åpen

Steinete

Bløt

Sand/grus

Nåletrær

Løvtrær

Høyde i meter

Flate i meter

Nordsiden

Nordvest-kanten

(I)  østre hjørne

(Ved) sydvestre hjørne

(Ved) sydspissen

Vestre delen

Oppe i/øvre del

Nede i/nedre del

Oppe på

Søndre fot

Ved foten (uten retningsangivelse)

Drikke

Radiopost

Klippekontroll

Sanitet

Merkeløype

Merket fra siste post

Oppfangende merking

Ingen merke løype

Kombinasjoner

Sti-kryss

Sti krysser branngate

Vei-skille

Bekk møter grøft

Bekke-kne

Enden (begynnelsen)
av uttørket grøft

Presisering/beskrivelse Skjermens plassering

Dimensjoner

Andre viktige opplysninger

Kultursignaturer

Vei

Sti

Branngate

Mur

Gjerde

Bro, klopp

Hus

Ruin

Tårn
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NOTODDEN BIL
og Speed Shop A/S

Telefon:35 02 74 74
Fax: 35 02 74 79
Postboks 522, Tuven
3673 Notodden
E-post: notbil@online.no
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Nordvestgaloppen 2006 i Stryn

Løp 1: onsdag 26.juli Markane IL Ullsheim Skisenter. 18 km vest for Stryn sentrum. Merka
Løp 2: torsdag 27.juli Markane IL frå Stryn/O-camp og frå rv 15 & 60

Løp 3: laurdag 29.juli IL Veten Vangen Aktivitetssenter. 20 km vest for Stryn sentrum.
Løp 4: søndag 30.juli IL Veten Merka frå Stryn/O-camp og frå rv 15 & 60

http://nvg2006.dagendin.com/

Stryn er et naturskjønt og flott område for noen dagers sommerferie. Flere av NOL-
famliene vurdere å delta i Nordvestgaloppen til sommeren. Blir du og din familie med?
Kontakt Britt hvis du lurer på noe: bfosso@frisurf.no

O-festivalen
O-festivalen, Norges største o-løp går i år fra Gardermoen. Her konkurrerer eliten og bredden på
samme sted. Skal du bare være med på noen få store løp i år bør du i hvert fall få med deg o-festivalen.
O-festivalen starter fredag kveld 23. juni med mellomdistanse (kort). Lørdag er det stafett for alle fra
13 år og eldre. I ungdomsklassen er det lag for D 13-16 og H 13-16. Håper vi klarer å stille mange lag
i år. For 11 og 12 åringene er det lagkonkurranse. O-festivalen avsluttes med langdistanse (normal) for
alle klasser søndag. Du kan selv velge om du vil være med på ett, to, eller tre løp.

Barnas o-festival er ville, vakre og rå aktiviteter på samlingsplass. Tilbudet gjelder alle barn opp til og
med 13 år. Barn under 9 år må ha følge.

Vi har også i år fått leie Garderåsen skole til klubbovernatting. Skolen er koselig og ligger i trivelige
omgivelser på Fetsund. Vi får låne SFO avdeling til spising og det er god plass til soving på klasserom.
Selv de som ikke er begeistret for å sove på skole har kost seg her. Klubben dekker utgifter til overnat-
ting, så dette blir en billig tur med mange opplevelse.

Påmeldingsfrist er 12.juni. Meld deg på selv eller i god tid før fristen til Jørn Myrland.

Se hjemmeside for mer info: www.o-festivalen.com/2006/
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NOLs idrettsanlegg:
Kart er orienteringsfolkets idrettsanlegg. Inntil begynnelsen av 70-tallet hadde NOL kart kun ved Tinne-
myra, på Reshjem og Vassend. Disse 3 kartene i målestokk 1:15.000 ble brukt til lagets aktiviteter.
I dag nærmer vi oss et antall på 40 spesialkart i ulike målestokk, areal og kvalitet.
På neste side er det satt opp en kartoversikt som viser i hvilke områder NOL har orienteringskart, samt
hvor vi har turkart etc.
Er du interessert i o-kart for egentrening, turer etc, kan du ta kontakt med materialforvalter eller kart-
leder.
Her er en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, med henvisning til kartoversikt:
1 – ØSTMARKA  1:15.000. Området er oppdelt i 6 1:10.000 kart og et tilsvarende antall kartutsnitt

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

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

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

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

Oversikt øvrige kart:
Dette er kart hvor NOL eier grunnlaget.
10 – TURKART NOTODDEN ØST - MEHEIA 1:25.000
11 – TURKART  LIFJELL 1:30.000.
12 – TURKART BLEFJELL 1:30.000.
13 – TURKART TUDDAL – GAUSTATOPPEN 1:25.000.
14 – BYKART MED NÆROMRÅDER 1:10.000.
Alle turkart og bykart er digitalisert.

NOLs TURKART:
Gode turkart er et viktig element i planlegging av turer i skog og fjell!
Vi har nå gitt ut moderne turkart i målestokk 1:25000 / 1:30000 som dekker nær sagt hele kommunen
med tilliggende skog- og fjellområder. Dette er kart trykt på bakgrunn av digitale kartbaser som NOL
eier. Dette gir oss stor frihet til også å benytte kartbasene ved ulike opptrykk av kartutsnitt for bruk ved
ulike arrangementer som fjell-løp etc.
Alle turkartene er utgitt etter årtusenskiftet og er derfor godt oppdatert. Vi ønsker allikevel tilbakemel-
ding dersom du finner feil eller mangler ved noen av kartene våre. Med et kartlagt område som omfatter
et areal som nærmer seg 2000 km2, vil det alltid være noe som kan bli bedre. Tilakemeldinger kan
sendes til Anders Fossøy eller til undertegnede.
Alle turkartene kan kjøpes i bokhandel og sportsforretninger på Notodden. Kartene kan også bestilles på
e-postadresse notod@online.no.
Harald Wold.



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 39
http://home.online.no/~notod/



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 40
http://home.online.no/~notod/

NOC 2005 HAR BLITT HISTORIE!
2006-sesongen har startet opp med o-løp i Danmark. Vi har lagt 2005-sesongen med NOC bak oss.  Vi sitter
tilbake med mange gode minner som det er viktig å ta vare på.
Jeg vil takke alle som bidro til at NOC 2005 ble en suksess. Sammen la vi ned en kjempeinnsats i dette
arrangementet. Uten dette enorme engasjementet hadde vi ikke lykkes. Samarbeidet med POL var også en
forutsetning for et vellykket arrangement. Det er viktig at den frustrasjon som oppstod i innspurten under
arrangementet ikke får prege historien. En stor takk til POL for et interessant og utfordrende samarbeid.
Sportslig ble hele arrangementet en stor suksess. Kart, løyper og samlingsplasser holdt høyt nivå. Alle
tilbakemeldinger har vært udelt positive.
BAKGRUNN FOR AT VI BLE TILDELT DETTE STORE ARRANGEMENTET:
I handlingsplanen for 2000 til 2005 var det bl.a. satt som mål at NOL i løpet av planperioden skulle arran-
gere et større o-arrangement.
Våren 2003 overlot Danmark NOC 2005 til Norge på grunn av at Danmark var blitt tildelt VM i 2006.  NOF
sendte ut en forespørsel til norske o-lag.
POL tok initiativ mot de øvrige lagene i Telemark for å finne en mulig samarbeidspartner.
Etter gjennomført 15 stafett våren 2003 var det undertegnede som i samtale med Dag Ausen konkluderte
med at NOL kunne være interessert dersom hovedvekten av arrangementet ble lagt til Notodden.  Dette tok
Dag som et utgangspunkt for en søknad til NOF.
I konkurranse med lag fra Drammensområdet og Røros ble vi tidlig på høsten 2003 tildelt arrangementet.
En av hovedgrunnene var det utfordrende o-terrenget på Notodden.
POL, NOL og Dagfinn Øksenholt ble tildelt NOC 2005.
NOC SOM ARRANGEMENT:
NOC er det eldste internasjonale o-mesterskapet. NOC ble arrangert for første gang i 1955. Arrangementet
i Telemark i 2005 markerte derved 50 års jubileum for NOC.
NOC arrangeres hvert 2.år og går på rundgang mellom de 4 nordiske land. Arrangementet har blitt et åpent
mesterskap, hvilket innebærer at løpere utenfor Norden kan delta på lik linje.
Mesterskapet som fra starten i 1955 var et løp bare for senior herrer, omfatter nå både junior og senior-
klasser for kvinner og menn. Mesterskapet består nå av 3 individuelle distanser og stafett.
I løpet av de 50 årene som har gått siden det første internasjonale mesterskap ble arrangert, har Norge kun
arrangert 10 mesterskap. NOC 2005 var mesterskap nr. 10 i Norge!
PROFILERING OG MARKEDSFØRING:
Vi fikk god hjelp av lokale aktører for utforming og utgivelse av forhåndsinnbydelser, plakater, annonser
etc.
Med god støtte fra NUAS og Telen ble en framside for arrangementet utformet av ”Kreativ i Notodden”.
Telen redigerte innbydelsen og trykking skjedde hos Telemark Trykk.
Dette var nyttig hjelp som resulterte i en meget god kvalitet på markedsføring av arrangementet og det
resulterte samtidig til at arrangementet ble spart for store utgifter.
Som det framkommer nedenfor fikk vi også nyttig hjelp fra HIT til utforming av ulik profilering.  Dette
gjaldt også bannere som ble brukt i Notodden sentrum.
ORGANISASJON OG SAMARBEIDSPARTER:
Under ledelse av Dag Ausen ble det nedsatt en organisasjonskomite som hadde det overordnede ansvaret for
arrangementene.
Lokalt ble det nedsatt en markedsgruppe med representanter for NUAS, Notodden kommune, Telen, Notod-
den i Sentrum, Notodden Bluesfestival, Byfesten, Bilbransjen og NOL.
Denne gruppa skulle jobbe for å skape lokalt engasjement rundt arrangementet og sikre økonomien knyttet
til bl.a. en ønsket fjernsynsproduksjon.
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Det ble etter hvert etablert en lokal hovedkomite som gjennom etablerte undergrupper
planla og gjennomførte de mange og store arrangementene som inngikk i NOC. Dette
ble organisert og gjennomført på en meget god måte.
Nær sagt hele Notoddensamfunnet deltok i dette arrangementet, og bidro til resultater.
INNKVARTERING OG TRANSPORT:
Notodden ble alt fra starten valgt som stevnesenter. Det ble tidlig klart at Bolkesjø-
hotellene var et naturlig sted å legge et stevnesenter og samtidig kunne samle innkvarte-
ring av løpere og støtteapparat. Etter å ha etablert en god dialog med Lars Søreide, ble
Bolkesjøhotellene også valgt som plass for banketten. Som et ”billigalternativ” ble det også lagt opp til
innkvartering på Mjaugetjønn og i Idrettshallen på Sætre.
Nødvendig transport ble organisert med bl.a. innleide minibusser.
SAMARBEIDET MED HIT:
HIT ble en svært sentral og viktig samarbeidspart under mesterskapet. Samarbeidet gjaldt langt mer enn at
stafetten ble lagt til Sætreåsen med Høgskolen som arena.
I utforming av den visuelle profileringen av mesterskapet var HIT sentral. Under dyktig ledelse av Jostein
Sandven var det en studentgruppe som bidro til utforming av mesterskapets logo.  De stod også for desig-
ning av begge arenaer på Notodden med speakertårn, start- og målportaler etc. Mesterskapslogoen dannet
også grunnlaget for utforming av medaljer, diplomer og bannere.
Samarbeidet med idrettslinja om en lokal og en regional Gildesprint, samt et opplæringsopplegg over 3
dager på alle kommunens barneskoler, ble også en stor suksess.
Samarbeidet med HIT var svært viktig og av stor betydning for et vellykket arrangement.
KART:
Østmarkabasen ble valgt som aktuelle kart for arrangementet. Med arena lagt til idrettsbanen i Høgås på de
to individuelle arrangementene, og til Høgskole for stafetten, ble det Høgås/ Nybuåsen og Sætreåsen som
ble valgt til løpsområde.  Det var behov for en fullstendig gjennomgang av hele kartgrunnlaget. Etter gjen-
nomført anbudsrunde ble kartarbeidet bestilt fra Kristen Trekrem. Ved kåring av ”årets kart” for 2005 ble
dette mesterskapskartet tildelt ”bronsemedalje”. En god bekreftelse på at vi her har fått et kart som holder
høy kvalitet.
GRUNNEIERE OG VILT:
Det ble helt fra starten på planleggingen etablert en kontaktgruppe med sentrale grunneiere og representan-
ter for viltforvaltningen. Alle berørte grunneiere ble invitert til informasjonsmøte og fikk tilsendt informa-
sjon om arrangementet.
Arrangementtidspunktet kunne i utgangspunktet skapt noen problemer i forhold til viltinteressene.  Vi hadde
en god dialog gjennom hele planleggingsperioden og dette førte til at det ikke oppstod noen form for kon-
flikter, verken før-, under- eller etter arrangementene.
Alle grunneiere var positive til dette store og prestisjetunge arrangementet.
LØYPER  OG LØYPELEGGERE:
Det ble lagt opp til en løypelegger fra hvert lag til hvert av de 3 løpene på Notodden. I tillegg skulle vi ha
løypeleggere til publikumsløp og gildesprint.
Geir Ottar Kvernstuen, Helge Fossøy og Jørn Myrland var lagets NOC-løypeleggere.
Disse la ned et kjempearbeid som i etterkant har resultert i mange lovord om løyper, kart og terreng.
JUBELUKA 2005:
Jubeluka 2005 omfattet flere kultur- og o-arrangementer i tillegg til NOC.
Konserter på torvet ble arrangert torsdag-, fredag- og lørdag kveld i forbindelse med ”Byfesten” som ble

Neste side....
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lagt til NOC-helga.  Bilens dager i sentrum bidro også til aktivitet i sentrum disse dagene.
Regional Gildesprint ble lagt parallelt med torsdagens langdistanse. Felles premieutdeling på torvet ble en
suksess.
Publikumsløp ble arrangert i tilknytning til lørdagens mellomdistanse og søndagens stafett. Dette resulterte
i at det var mye publikum tilstede på arenaen alle dagene.
ARENAER:
Det ble lagt stor vekt på at alle arenaer skulle holde høy teknisk og estetisk kvalitet.
Arenaen i Høgås og på HIT representerte uten tvil noen av de flotteste arenaene som noen gang har vært
presentert innenfor o-idretten. Vi har grunn til å være stolte av dette.
Spesielt arenaen i Høgås med storskjerm, tribuner og god oversikt over siste del av mikr-o løypa framsto
som noe nytt innenfor orienteringsidretten.
FJERNSYNSDEKNING:
Helt fra NOC 2005 ble tildelt POL og NOL ble det arbeidet for å sikre en fjernsynsdekning under dette
arrangementet. Kostnader for en egen produksjon og mulig sendeflate, ble vurdert.
Kostnadene her virket store og vanskelig å få finansiert.
Det var derfor stor entusiasme innen NOC-organisasjonen da TV2 lanserte mulighet for et nytt o-element
kalt mikr-o. Dette skulle gjøre o-idretten spennende for fjernsynsseere.
Dette konseptet ble for første gang presentert for arrangøren av NOC St-Hans 2004. Snaue 11 måneder før
mesterskapet skulle arrangeres. Det meste var uklart på dette tidspunktet. Det eneste som var på plass var
arrangørens vilje.
Olav Forberg og undertegnede var til stede på denne presentasjonen. Det var en kort med desto mer hektisk
utviklingsfase som til sist resulterte i en stor suksess for o-idretten lørdag 26.mai 2005. Vi hadde alle odds
mot oss. Kun en ubøyelig entusiasme og manglende vilje til å erkjenne alle utfordringene, førte til at
fjensynsdekningen fra NOC 2005 på Notodden vil gå inn i historien som et vendepunkt for TV og o-idrett.
Det jobbes nå seriøst for å skape en egen verdenscup basert på mikr-o og en omfattende fjernsynsdekning.
Dette startet på Notodden!
DELTAKELSE:
Vi hadde som målsetting at NOC 2005 i Telemark skulle samle o-løpere fra 20 nasjoner.
O-forbundet mente dette var vel optimistisk og dette antallet neppe var mulig.
Det ble gjort flere utspill for å sikre en bred internasjonal deltakelse. NOC har tross alt blitt et åpent mester-
skap. Vi greide 20 nasjoner, fordelt på 4 verdensdeler.
De nordiske land stilte stort sett med fulle kvoter i alle klasser. Det vil si 10 løpere pr. klasse.
De øvrige nasjonene kunne stille med maks. 6 løpere pr. klasse.
I juniorklassene var det vesentlig deltakelse fra de nordiske land. Den brede internasjonale deltakelsen var
i seniorklassene.
Det ble sagt at terrenget her på Notodden var skikkelig norsk terreng. De mange norske medaljene i alle de
4 klassene, viste at landslaget hadde gjort et godt forarbeid.
ØKONOMI:
Økonomien var det eneste som ikke ble noen stor suksess under NOC 2005. Store kostnader knyttet til kart,
arenaer og TV-produksjon, ble større enn de inntekter som det var mulig å skaffe til veie. Vi valgte kvalitet
og TV framfor overskudd. Dette var et riktig valg for o-idretten.
Vi håper fortsatt på et investeringstilskudd fra Notodden kommune til NOC-kartene. Får vi dette tilskuddet
på plass, kan vi se tilbake på dette arrangementet med bare gode minner.
Igjen mange takk til dere alle som bidro til et fantastisk resultat.

Harald W.
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LETEAKSJONER

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

Navn: Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil
Anders Fossøy 35 01 24 32 35 01 18 12 480 06 431
Arve Paulsen 35 01 46 32 975 07 466
Harald Wold 35 01 24 81 35 01 50 82 970 53 326
Harald Kvisli 35 01 43 99 934 04 305 934 04 305
Åge Geir Skatter 35 01 37 44 35 02 75 39 906 41 756
Arnulf Rulnes 35 01 31 72 413 13 172
Hugo Christensen 35 01 45 41
Torgeir Aas 35 01 39 40 35 01 78 00 481 47 633
Jan Erik Jonassen 35 01 44 46
Ingebjørg Bakko 35 01 31 72 992 66 625
Jon Kvisli 35 95 17 20 926 53 631
Britt Fossøy 35 01 24 32 480 06 431
Jørn Myrland 35 95 82 31 936 74 544
Ole Chr. Johnsen 35 01 33 34 992 63 944
Petter Løe 35 01 98 72 958 85 095
Håvard Sten 35 01 93 89 35 95 90 90 971 89 449
Sveinung Rekaa 35 02 29 38 906 53 811
Odd Ivar Paulsen 932 10 896
Dag Sørlie 35 09 72 10 971 95 575

Organisering:

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

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

Anders
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DIN TOTALLEVERANDØR TIL KONTORET

SJEKK ALLTID VÅRE PRISER PÅ BLEKK

Ledende i mer enn 100 år

Helt siden 1884 har G. Coward AS forsynt Telemark med jernvarer, verktøy og feste-
materiell. Vår visjon er å fremstå som den klart mest profesjonelle og foretrukne leveran-
døren på industrimarkedet i Telemark. Vi vet det er en ambisiøs målsetning, men gjennom
kundefokus, faglig sterke medarbeidere og en betyderlig satsning på moderne IT-tekno-
logi og logistikkforbedringer, har vi de beste forutsetninger for å lykkes.

Gjennom vårt medlemskap i TOOLS, samarbeider vi med de ledende leverandørene til
industrimarkedet, samtidig som vi tilføres verdifull kompetanse og profesjonalitet. Det er
vår klare overbevisning at vi også i fremtiden skal være i første rekke som leverandør til
industrimarkedet i Telemark

G Coward AS
Avd. Notodden Tuvenbøygen 5, 3676 Notodden

Tlf. 350 25350 Fax 350 25355
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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?
De som trenger utstyr, kan ta kontakt med materialforvalter eller Heidi Schatvet som har til-
gang til dette.

Arve Paulsen Heidi Schatvet
Tlf. 35014632 Tlf. 35014399

RESTESALG
Diverse størrelser gamle modeller igjen
av  overtrekksdresser og løpsdresser

Prisene gjelder kun for medlemmer.
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VDG
VDG er organet som tar seg av o-idrettens forhold til Vekst, Dyreliv og Grunneiere.

Orienteringsidretten er storbrukere av skogsnatur. Av den grunn har Norges Orienterings-
forbund gjort avtale med skog- og grunneierorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner og an-
dre interessenter om sin spesielle bruk av skog og mark. Denne avtalen er de enkelte
Orienteringslaga forpliktet til å følge.

Så langt en kjenner til har Notodden Orienteringslag hatt et godt forhold til disse avtale-
partnerne. Det er heller ikke for sesongen 2005 meldt om uheldige hendinger av noe slag.
Dette omdømme vi vil beholde - og gjerne forbedre.
Derfor presiserer vi vår plikt til å:

- i yngletida (15. mai – 15. juni):
o velge områder av relativt mindre betydning for dyrelivet.
o legge løyper slik at de ikke berører kjente yngle- og hekkeplasser, og andre

viktige steder for viltet.
- 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. Skogplantefelt er i nevnte avtale dyrka mark inn til plantene er
ca. 70 cm høge. En kan heller ikke legge løpsstrekk over verna områder. Slike kan
m.a. være i forbindelse med spesielle (innmedte) plantesamfunn og leveområder
for dyr.

Spor etter døde dyr - kadaver og beinrester
O-løpere og tur-o-folket er en gruppe mennesker som gjennom sine skogsaktiviteter som
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 dyr eller rester
av 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. 90 65 38 11.

Med dette ønsker vi dere en god orienteringssesong, med skånsom bruk av naturmiljøet.

Med O-hilsen Sveinung Rekaa
VDG-kontakt, Notodden Orienteringslag



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 50
http://home.online.no/~notod/

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

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

De som løste Tronds O-krysset 1-06
Blant de som klarte å løse kryssordet, ble det trukket 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: Anne-Marie Strømsbo
DE ANDRE MED RETT LØSNING: Astrid Wøllestad, Gunhild Solberg, Birgit Fossøy, Dag
Sørlie og Tull Sæther.

Løsning til Tronds O-krysset 1-06

VANNRETT:  9. ruver, 10. Avisa, 11. Blekt, 12. Par, 13. Duer, 14. Og, 15. Rødkål, 18. Inngår, 20.
Ra, 21. Ferist, 24. Klø, 26. Elgku, 28. Eske, 29. Klør, 30. Pi, 31. Aner, 33. Ur, 34. Nepe, 35. Ytring,
37. At, 38. Ve, 39. EF, 40. Øene, 41. Gule, 43. Meieri, 45. LN, 46. Ra, 48. Sir, 49. Sprek, 51. Goa,
53. Este, 58. Urne, 61. Polet, 62. Ed, 63. Unison, 66. Åle, 67. Eks, 68. Presang
LODDRETT: 1. Kuhale, 2. Over, 3. Mer, 4. MR, 5. Nalen, 6. Dverg, 7. Eik, 8. Da, 11. Bunter, 12.
Påfunn, 16. Ørliten, 17. Dag, 19. Åkle, 22. Rer, 23. Is, 25. Ørefik, 27. Kaier, 29. Kneipe, 32. Egg,
36. RN, 37. Ali, 38. Vestene, 42. USA, 44. Er, 47. Agate, 50. Fele, 52. Od, 54. Snur, 55. Spå, 56.
NOL, 57. GE, 58. UD, 59. USA, 60. Ung, 62. Es, 64. Is, 65. On
LØSNINGSORD:  KOMMENDE STORLØPERE? - HER DISKUTERER DE DAGENS
LØYPE

Kongsberg O-lag innbyr til 3 dagers pinseløp 3. - 5. juni
Samlingsplass: På gården Korbu, merket fra E-134 mellom Meheia og
Kongsberg.

Påmelding innen mandag 22. mai
Info: http://www.kolweb.no/
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Vi lager kvalitet

Det handler 
om å leve

Vi tenker fritid for deg

Vi tenker arkitektur

KAASA TERRASSE
Din leilighet – ditt otium

9 terrassehusleiligheter for salg 
i Kaasa Terrasse – nå!

NMENME Notodden
Mur- og
Entreprenørforretning a.s.

THOR H. JACOBSEN
entreprenørforretning

P.BOKS 554 - TUVEN - 3671 NOTODDEN

INGENIØR A.S

Notodden Boligbyggelag
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Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Bjønnekrev. 10, 3684 Notodden  innen 16. August 2006.

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

VANNRETT: 5. Sjødyr 8. Dumme 9. Guttenavn 11. Invitere 12. Halvøy 13. Konj. 15. Enhet 19. Svarord 20.
Forstavelse 22. Vesenet 24. Flåte 25. Anretning 26. Marg 27. Stedsadverb 29. Klesplagg 31. Lina 34. Fottøy 35.
Strøm 36. Gudinne 37. Overfall 39. Utmark (omv.) 45. Nag 48. Smerte 49. Interj. 51. Tall 53. Mold 55. Tropp/
livvakt 56. Gudinne 58. Gal 59. Kamuflert 60. Jentenavn
LODDRETT: 1. Lysne 2. Like 3. Stotrer 4. Oppdage 5. Ytret 6. Tidligere 7. Knegga 10. Småting 11. Hoved-
stad 12. Topp 14. Kroppsdeler 15. Kjøkkenredskap 16. Konj. 17. Statsbedrift 18. Trodde 21. Jentenavn 22.
Konj. 23. Fuglelåt 28. Spiste 30. Barriere 32. Tone 33. Kristen 34. Glefset 38. Prep. 40. Valg 41. Nei 42. Pjokk
43. Flokk 44. Motehus 46. Pron. 47 Jentenavn (omv.) 50. Nes 52. Spor 54. Opphav 55. Bolig 57. Drikk

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 06


