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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  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, mob. 97189449
Kan også bli medlem via internett:
http://www.nolweb.org/

Til de som ikke får tilsendt
Sjekk KODEN:
Gi beskjed til Åge-Geir Skatter,
Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden eller 
på tlf. 350 13744, mob. 90641756.   
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Godt Nytt År og velkommen til et nytt og spennende år i Notodden Orienteringslag.
Dette nummeret av Sjekk Koden er i stor grad viet 2006-sesongen med årsmelding. Denne skal opp 
til behandling på årsmøtet som er lagt til onsdag 31. januar. 
I år har årsmeldingen fått en ny struktur, tilpasset lagets handlingsplan for perioden fram til 2010. 
Hovedpunktene i handlingsplanen er brukt som innledning til årsmeldingen. Videre er årsmeldingen 
delt opp i kapitler etter en fast mal med samme hovednummerering som du finner i handlingsplanen.
Styret håper med dette å kunne presentere en årsmelding for medlemmene som gir en oversiktlig status 
for lagets aktiviteter i året som har gått. Med en standardisert utforming vil det være lettere å få innsikt 
i om utviklingen i aktivitetene harmonerer med vedtatt handlingsplan. Dette kan også gi styret nyttig 
og oversiktlig informasjon.  
2006-sesongen kunne fort ha blitt en liten ”Blåmandag” for NOL. Med NOC og lagets 60 års jubileum 
i 2005 og for øvrig stor aktivitet i laget, var det med stor spenning jeg ved forrige årsskifte tok fatt på 
det nye året. Det har i etterkant vist seg at 2006 har vært et meget godt år for NOL. 2006-sesongen kan 
ikke en gang betraktes som et hvileskjær.
Vi kan se tilbake på et år med stor aktivitet på alle fronter. Dette bekreftes ved en lesing av årsberet-
ningen som viser en enorm lokal aktivitet. I tillegg har vi i 2006-sesongen vært representert på mange 
løp. Spesielt har de yngre løperene markert seg på resultatlistene.
I denne forbindelse vil jeg takke alle som har bidratt til at også 2006-sesongen har blitt en suksess. I 
realiteten er dette alle lagets medlemmer. Som jeg har sagt tidligere i flere sammenheng, det er neppe 
noe lag i Notodden hvor så mange nedlegger en så stor innsats som igjen genererer så stor aktivitet. 
En aktivitet som foregår ute i naturen, året rundt. Den lokale aktiviteten har vært enorm. Treningsløp 
med over 100 deltakere, 7 nattløp med 45 deltakere i snitt og ny deltakerrekord på Ribbeløpet med 
over 50 startende.
Alt tyder på at 2007 sesongen skal bli en videreføring av den positive trenden vi som lag er inne i. Vi 
bør derfor ha mye å glede oss til i 2007.
Det er viktig å presisere at den positive utviklingen de foregående årene ikke har kommet av seg 
selv. Det er heller ingen enkeltpersoner som alene er årsaken. Målrettet arbeid gjennom flere år i en 
organisasjon hvor mange tar et ansvar for deler av driften, er mye av bakgrunnen for at vi sammen har 
lykkes. Det finnes uten tvil en del nøkkelpersoner i organisasjonen, men det er bredden av engasjerte 
medlemmer som er hovedårsaken til det positive resultatet. 
Når vi nå nærmer oss årsmøte og nytt valg, har valgkomiteen en krevende og viktig oppgave.  Med en 
stor organisasjon som teller rundt 45 ulike tillitsverv, er vi helt avhengig av mange positive medlemmer 
som er villige til å gjøre en innsats. Det er viktig å beholde kontinuitet i organisasjonen, samtidig som 
det gis plass for nye personer. Dette er viktig for at vi skal videreutvikle oss som lag.   
Som det framgår av NOLs handlingsplan satser vi mye på bredde og topp innen de aldersbestemte 
klasser og junior. Her er det to viktige forutsetninger som vi fortsatt må ha fokus på. Dette krever en 
fortsatt satsing på en bred rekruttering og en videreutvikling av det godt sosialt miljøet i NOL. Vi må 
allikevel bli enda mer flinke til å inkludere nye medlemmer i laget. 
Til slutt vil jeg igjen takke for en innholdsrik sesong og ønske dere alle velkommen til en ny og spen-
nende sesong på jakt etter mange nye o-poster hjemme og ute. 

Harald W.
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VINTERTRENING 2007
Vintertreninga i år som i fjor blir på Tveiten. Vi vil lagge vekt på forskjellige tren-
ingsformer. Eksempler vil være langtur, fartslek, naturlig intervall, minuttsintervall og 
skiorientering. Inne trener vi basistrening og leker oss med ballspill. Treninga starter 
opp onsdag 10. januar. Vi starter presist kl 18.00. Dvs at du er på plass 17.55.

Jørn

O-troll leir i Høgås 30. september - 1. oktober

Deltagerne fra O-troll leiren
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ÅRSMELDING FOR NOL 2006
HOVEDMÅL I HANDLINGSPLAN 2006 – 2010.

-  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.

-  Vidreutvikle 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.

1.00 - Organisasjon
1.01 - Styrets sammensetning
Leder   Harald Wold
Nestleder   Elin Rauland
Sekretær   Åge-Geir Skatter
Kasserer   Håvard Sten
Sportslig leder  Heidi Schatvet
Styremedlem  Odd Ivar Paulsen
1.Varamedlem  Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen
2. Varamedlem  Elin Slokvik

1.02 - Styrets arbeid
Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 100 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte etter 
forrige årsmøte og ble avsluttet januar 2007.

1.03 - Representasjon
Representanter til TOKs kretsting i 2006 var Harald Wold og Odd Ivar Paulsen.
Representanter til Notodden idrettsråd i 2006 var Harald Wold og Elin Rauland.
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1.04 - VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere)
I ’Til Deg Fra NOL’ Nr 2 2006 (vårnummeret), presiserte vi ansvaret vi har som O-løpere i forhold til 
vegetasjon, dyreliv og grunneiere. Vi oppmodet også O-løperne om å melde fra ved funn av skadde 
eller døde dyr, eller andre uheldige episoder.
Vi er ikke kjent med at det har inntruffet uheldige VDG-episoder i inneværende sesong. Meldinger om 
døde eller skadde dyr har vi heller ikke fått inn.
Vi jobbet i vår med å få oversikt, og adresser til rettighetshavere som vi skal melde fra til, om NOL 
sine planlagte aktiviteter for sesongen. Siden dette arbeidet ikke kom helt i mål, droppet vi meldingen 
i vår. Dette må vi gjennomføre igjen fra neste sesong.

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

1.05 - Utdanning
Det har ikke vært noe utdanning i år.

1.06 - Medlemsoversikt
Medlemstall: 
Alder 2003 2004 2005 2006 
0 – 5 år 15 11 6 6
6 – 12 år 41 46 33 39
13 – 19 år 19 18 26 34
20 – 25 år 4 4 5 6
Over 26 år 103 114 100 105
Sum 182 193 170 190

1.07 - Festkomite
Det ble ikke valgt noen egen festkomite på årsmøtet i 2006. En provisorisk komite bestående av tre 
av styrets damer, har derfor etter beste evne, forsøkt å sørge for at tradisjonene med kaker og andre 
festelige arrangementer har blitt gjennomført.

  .01 - Salg på treningsløp
  Treningsløpssalget av kaker, kaffe og saft, har gått sin skjeve gang. På enkelte løp har det vært for  
 lite kaker, og på andre alt for mye. Gjennomgående, har det vært en god del kaffe til overs, og med  
 tre bakere, er det nok i overkant å ta med to kanner kaffe hver. Dette vil bli justert for neste sesong.
  
  .02 - Årsavslutning
 Det blei arrangert årsavslutning på aulaen på Sætre onsdag 27. september.
  
 .03 - Årsfest
 Det ble årsfest i år også. På menyen sto spekemat med det vi valgte å kalle ”eksotisk tilbehør”.  
 Det var 23 feststemte mennesker som koste seg med mat og hyggelig selskap den 4. november. 
 Det var tradisjonen tro, utdeling av premier etter langdistansen og Bamsemumspris.
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2.00 - Rekruttering
2.01 - Markedsføring
Det ble gitt ut en O-karusell brosjyre i farger som utgis samtidig med Til Deg  fra NOL, som blir brukt 
for å rekruttere løpere til trinn 3.

2.02 - Kurs

2.03 - O-karusellen
  .01 - Trinn 1
 Ca. 25 barn har deltatt på trinn 1 dette året.
 Det ha vært arrangert O-karusell 7 ganger, ca. annenhver onsdag – samtidig med trinn 2 og 3. 
 Onsdagene imellom har det vært vanlig treningsløp. Mange av barna har også deltatt på dette. 
 Hver trening har startet med en lekeøkt som Ellen har hatt ansvar for. Etterpå har det vært ulike 
 o-aktiviteter, som EKT-løype, snorløype, labyrint, retningsorientering. Ansvarlig for det o-tekniske  
 har variert fra gang til gang. Det har fungert bra. Et populært innslag var utdeling av t-skjorter til 
 de som hadde deltatt på tre treninger eller flere. Vi håper å se mange igjen til neste sesong!

  .02 - Trinn 2
 2006 har vært den sjuende sesongen med o-karusell. Det har også i år deltatt mange på 
 aktivitetene til Trinn 2 og Trinn 3.
 I år som i fjor hadde vi annenhver uke organisert trening og annenhver uke vanlig treningsløp. 
 Det har i år vært en stabil og ivrig gruppe på ca. 15 løpere på Trinn 2.
 
 Ferdighetsmerke
 Også i år var det mange som klarte ferdighetsmerket i bronse, sølv eller gull.
 Disse løperne klarte ferdighetsmerket:

  Bronse: Magnus Sandven og Per Arne Thorbjørnsen
  Sølv: Eirin Fossøy, Lene Therese Myrland, Tonje Jonassen, Ingrid Nygård,   
   Lene Rauland og Torgrim Aas.
  Gull: Vebjørn Kvisli, Sindre Sandven og Simen Wäslund.

 Leirer etc.
 I januar var vi på samling med Kongsberg o-lag på Rajehytta. Det har blitt arrangert to o-troll 
 leirer, en leir i Drangedal og en på Notodden. På begge leirene har det vært god deltagelse 
 fra NOL.

 .03 - Trinn 3
 Vintertrening 
 Vi har i år hatt vintertrening fra Tveiten skole fra januar til Påske. Dagen var onsdag. Her trente   
 vi på forskjellige treningsformer. Inne hadde vi basistrening og ballspill. Etter Påske starta vi med  
 mandagstreninger. Disse dagene har det vært lagt vekt på o-teknikk og intervalltrening. Det har i 
 år vært godt frammøte. Vi har vært 15 personer i snitt.
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 Sommertrening
 For Trinn 3 har det også vært organisert trening annenhver onsdag og vanlig treningsløp de andre   
 onsdagene. I tillegg har det vært mandagstrening med Jørn som hovedtrener. Trinn 3 har i år vært 
 en gruppe på 12-13 løpere hvorav 3 er nye løpere som begynte i år. Det har vært god deltagelse 
 både på onsdager og mandager.

 De fleste på Trinn 3 har også deltatt på mange løp utenfor klubben, både på individuelle løp 
 og stafetter. Nytt av året var deltagelse på ungdommens 10-mila. Tolv av løperne våre deltok her. 
 Vi stilte to Notodden-lag. Førstelaget, med Silje, Sveinung, Iris og Sondre, kom på 84. plass. 
 Andrelaget, med Mads, Lene, Anne Marthe og Ingvild, kom på 205. plass. Simen, Ida, Mia og 
 Jannike deltok på blandede klubblag. Det var i alt 343 lag med i ungdomsstafetten. 
 NOL stilte også gutte- og jentelag i O-festivalen og KM. 
 Hovedløpet i Trøndelag og Hovedlandsleiren i etterkant ble en flott opplevelse for Lene F., 
 Mia, Anne Marte, Iris, Ingvild, Silje og Sveinung. 

 Telemark og Vestfold krets startet i år et ungdomssamarbeid. Opplegget har fått navnet MOT. TV   
 som står for Miljø, Orientering, Trivsel, Telemark og Vestfold. Vi har hatt deltagere på nesten 
 alle samlingene. Det har vært samlinger i Rauland, Brunlanes, Østfold, Sverige (10-mila), 
 Drangedal, Sandefjord og Langesund. Samlingene har vært et høydepunkt for mange av 
 våre løpere.

 I år valgte vi å lage nye løpsdrakter til ungdommene våre. Vi har fått god sponsorhjelp fra Hjartdal  
 og Gransherad sparebank og Eek transport. Draktene har et nytt design og nytt snitt og 
 ungdommene veldig fornøyd med resultatet.

2.04 - Gildesprinten
Gildesprinten som er et samarbeid med HIT blei arrangert fredag 5. mai.

2.05 - Junior
Kretslaget
Vi har denne sesongen ikke hatt deltagere på kretslaget, men Randi er med i trenerteamet. Det er heller 
ingen fra NOL med neste sesong, men vi kommer sterkere tilbake i 2008.

3.00 - Aktiv O-idrett
3.01 - Deltagelse i løp
Det har vært en bra oppgang på antall starter i år 2006. 660 starter i år mot 510 i fjor og 521 året før.
Sondre Kvisli har flest starter med sine 30. Deretter har Silje Westlund 27, Harald Kvisli 26, IrisFossøy 
25 og Vebjørn Kvisli og Sindre Sandven 23. Det er 28 løpere som harmer enn 10 starter. I år har 65  
av klubbens løpere deltatt i 52 ulike terminfestede arrangementer.

3.02 - Resultater
  .01 - Individuelle løp
 Kretsmesterskap sprint
 Det deltok 3 deltagere fra NOL. 
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 Klasse D11-12:  1. Iris Fossøy
 Klasse H11-12:  1. Sindre Sandven
 Klasse H17:  17. Anders Fossøy
 
 Pinseløpet
 Det deltok 41 løpere med tilsammen 105 starter.
 Utdrag av noen plasseringer.
 Dag 1.
 1. plass Sondre Kvisli i H13-14, Malin Westlund i D40 og Torgrim Aas i H11-12N.
 2. plass Sindre Sandven i H11-12.
 3. plass Eirin Mari Fossøy D11-12 og Simen Westlund i H11-12.
 Dag 2.
 1. plass Simen Westlund i H11-12 og Sondre Kvisli i H13-14.
 3. plass Silje Westlund i D13-14.
 Dag 3.
 1. plass Heidi Schatvet i D40.
 
 O-festivalen
 Det deltok 29 løpere med tilsammen 68 starter.
 Utdrag av noen plasseringer.
 Mellom - fredag 
 4. plass Simen Westlund i H11-12 og Ingvild Jonassen i Dir C.
 5. plass Sindre Sandven i H11-12.
 Lang lørdag
 1. plass Malin Westlund i D40 AL.
 4. plass Lene Therese Myrland i D11-12 N og Tor Jørgen Klevar i H13-16 C.

 Sørlandsgaloppen
 Det deltok 33 løper med tilsammen 137 starter.
 Utdrag av sammenlagt plasseringer.
 1. plass Sindre Sandven i H12 med 4000 poeng og Sondre Kvisli i H13 med 3962 poeng.
 2. plass Britt Helene Fossøy i D40 med 3736 poeng.
 Sindre Sandven i H12 med 4000 poeng fikk da Jørgen Schultz vandrepokal for høyeste poeng 
 sammenlagt i årets sørlandsgalopp.
 
 Nordvestgaloppen
 Det deltok 7 løpere med tilsammen 28 starter.
 Utdrag av sammenlagt plasseringer.
 3. plass Sindre Sandven i H11-12 med 2852 poeng og Britt  Fossøy i D40 med 2828 poeng.
 5. plass Eirin Fossøy i D11-12 med 2530 poeng.
 6. plass Kristin Sandven i D35 med 2384 poeng.

 Blodslitet
 Det deltok 14 løpere med tilsammen 14 starter.
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 Utdrag av noen plasseringer. 
 8. plass Sondre Kvisli i H13-14.
 12. plass Simen Westlund i H11-12.
 13. plass Sindre Sandven i H11-12.
 14. plass Ingvild Jonassen i D13-14.
 18. plass Silje Westlund i D13-14.
  
  .02  - Stafetter
 10mila
 Ungdom (343 lag)
 Notodden OL 1: 84. pl.     Silje Westlund, Sveinung Aas, Iris Fossøy og 
      Sondre Kvisli.
 Notodden OL 2: 205. pl.     Mads Endresen, Lene Friis, Anne-Marte Thorbjørnsen og 
      Ingvild Jonassen.
 Blandede klubblag:    Simen Westlund, Ida H. Sten, Mia Endresen og 
      Jannike Skogen.
 Damer (366 lag)
 Notodden OL 1: DSQ.    Randi Wold, Britt Fossøy, Kristin Sandven, 
      Heidi Schatvet og Malin Westlund.
 Herrer  (344 lag)
 Kongsberg/Notodden OL 1: 261. pl. Mali Fjogstad, Harald Kvisli, Jan Vidar Nilsen, 
      Petter Løe, Thorstein Kaldahl, Magnar Thorrud, 
      Eirik Corneliussen, Mathias Myrling, Hugo Christensen   
      og  Åge-Geir Skatter.
 Norsk O-festival
 D/H-12 (58 lag)
 Notodden OL 1: 4. pl.   Sindre Sandven, Simen Westlund og Tonje Jonassen
 Notodden OL 2: 26. pl.   Eirin Fossøy, Lene Therese Myrland, Lene Rauland og 
     Magnus Sandven.
 D13-16 (43 lag)
 Notodden OL 1: 30. pl.   Silje Westlund, Ingvild Jonassen og Iris Fossøy.
 H13-16 (80 lag)
 Notodden OL 1: DSQ.   Sondre Kvisli, Tor Jørgen Klevar og Sveinung Aas.
 H135 (108 lag)
 Notodden OL 1: 37. pl.   Jørn Myrland, Harald Kvisli og Dag Sørlie.
 Notodden OL 2: 55. pl.   Anders Fossøy, Sølvi Fossøy og Jan Erik Jonassen.
 D-åpen (55 lag)
 Notodden OL 1: 46. pl.   Randi Wold, Kristin Sandven og Elin Rauland.

 Kretsmesterskap stafett
 D13-16 (9 lag)
 Notodden OL 1: 1. pl.   Silje Westlund og Iris Kristine Fossøy.
 Notodden OL 2: 6. pl.   Anne-Marte Thorbjørnsen og Ingvild Jonassen.
 Notodden OL 3: 7. pl.   Jannike Tveitane Skogen og Ida H. Sten.
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 H13-16 (10 lag)
 Notodden OL 1: 4. pl.   Sondre Kvisli og Sveinung Aas.
 H17 (16 lag)
 Notodden OL 1: 9. pl.   Petter Løe, Malin Westlund og Harald Kvisli.

  .03 - Hovedløp/O-landsleir
 Notodden O-lag stilte i år med 8 løpere og vi fikk følgende resultater på hovedløpet.
 Hovedløpet: 
 D14 7. plass  Silje Westlund
  38. plass Ingvild Jonassen
 H14 81. plass Sveinung Aas
  DSQ Mats Endresen
 D15 9. plass Iris Fossøy
  35. plass  Anne-Marte Thorbjørnsen
 D16 43. plass  Mia Endresen

 Sprintløp:
 D14 13. plass  Silje Westlund
 H14 37. plass Mats Endresen
  75. plass Sveinung Aas
 D16 37. plass  Mia Endresen

 Kretsstafett damer: 
 Telemark lag 1: 27. plass Silje Westlund, Ingvild Jonassen og Iris Kristine Fossøy.
 Telemark lag 4: 45. plass Mia Endresen, Lene Friis og Silje Borge Hovi.
 Kretsstafett herrer:
 Telemark lag 2: 63. plass Torgrim Soterud, Mats Endresen og Sveinung Aas.  

4.00 - Markedsføring og økonomi
4.01 - Klubbavis
Det har blitt utgitt 3 utgaver av Sjekk KODEN der ett av numrene var Til Deg Fra NOL.

4.02 - Hjemmeside
NOLs nettside har fått ny organisering og lay-out. Der ligger det informasjon om nyheter, resultater, 
aktiviteter, innbydelser og påmeldinger.

4.03 - Annonsering
Vi har gjennom hele 2006-sesongen annonsert all lokal aktivitet i Telen. Dette utgjør nær 50 annonser 
i løpet av året. Etter avtale med Hjartdal og Gransherad Sparebank, blir bankens logo bare lagt inn på 
de annonser som ikke gjelder treningsløp og nattløp.  
NOL vurderer annonseringen som en god presentasjon av en stor lokal aktivitet i laget.
Vi må i 2007 få en bedre rutine som sikrer at annonse blir satt i forkant av alle treningsløp.
Klubbavis og hjemmeside er nok for medlemmene viktigere enn annonser i Telen.
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4.04 - Økonomi
Økonomien i laget er fortsatt god. Regnskapet for 2006 viser et greit overskudd. I år hadde vi ikke 
dugnad under Bluesfestivalen, men fikk et overskudd etter Nordisk Mesterskap  inn  i regnskapet. 
Salg av turkart har også vært veldig bra. Utleie av klubbhytta har gitt større inntekt enn før. Vi har også 
møtt stor velvilje hos vår største sponsor som er Hjartdal og Gransherad Sparebank. 
Tinfosløpet i 2006 må sies å være en suksess og gir litt dugnadskroner i tillegg til et bra arrange-
ment. 
På utgiftssiden er det ungdomssatsingen som har hatt en gledelig stor økning på grunn av stor deltagelse 
både i Tiomila og hovedløpet/o-landsleiren og diverse andre leirer og samlinger.

Regnskap for 2006 og budsjett for 2007 blir lagt fram på årsmøtet.

4.05 - Medlemsmøter
Vi har i 2006 sesongen ikke gjennomført noen form for medlemsmøter.
All informasjon har skjedd gjennom klubbavis, hjemmeside, annonsering og ved oppslag og direkte 
kontakt på klubbarrangementene.

4.06 - Sponsorer, samarbeidspartnere etc.
Hjartdal og Gransherad Sparebank er fortsatt hovedsponsor for NOL. Det er primært rekrutteringsar-
beidet som støttes av banken.
Sammen med Eek Transport AS og Terra, har banken også støttet de nye løpsdraktene for trinn 3. 
I tillegg er det en rekke bedrifter som gjennom støtteannonser i ”Til Deg fra NOL”, støtter trykking 
av klubbavisa vår.

4.07 - Dugnader
Vi har i 2006 ikke hatt dugnad under Bluesfestivalen. Vi regner med å være tilbake her i 2007 i sa-
marbeid med Snøgg Allianse.
Vi har gjennomført 3 vareopptellinger på Rimi i 2006.
For øvrig legges det ned utallige timer dugnad knyttet til drift av hytta, bygging av garasje, rekrutter-
ingsarbeid, planlegging og gjennomføring av lokale arrangementer, turorientering etc.

4.08 - Tilskudd
Lokale aktivitetsmidler (LAM) er et viktig tilskudd til driften. Dette tilskuddet var på kr. 22.000- i 
2006.  Det ble heller ikke i 2006 delt ut kommunale aktivitetsmidler.
Det ble søkt om kr. 10.450 i momskompensasjon for 2005. Denne søknaden ble innvilget. 
Tilskudd i form av spillemidler til turkartet Meheia, ble utbetalt i 2006.
NOL har også mottatt tilskudd på kr. 3.000- fra NOF for innkjøp av utstyr.

4.09 - Regnskap
Kommer på årsmeldingen til årsmøte. 

4.10 - Budsjett
Kommer på årsmeldingen til årsmøte.
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5.00 - Idrettsanlegg
5.01 - Status kart
NOL har mange og gode o-kart til de fleste formål. For ca 10 år siden ble analoge kart erstattet av digitale 
kartbaser.  Som en følge av etablering av klubbhytta på Tinnemyra samtidig med endret teknologi, 
har mye av arbeidet med digitale kartbaser de senere årene vært konsentrert om hyttas nærområder. 
Østmarkabasen omfatter også Litjønnåsen, Tovestul, Nybuåsen og Høgås i tillegg til Sætreåsen.   
Mye av Østmarkabasen ble oppgradert til NOC 2005. Dessverre har mye av kartområdet blitt forringet 
på grunn av omfattende hogst og rydding.
Etter utvikling av mange store o-kart, er vi nå inne i en periode hvor vi vil satse på kart som dekker 
mindre områder. 
Årsaken til dette ligger i både økonomiske og tilskuddstekniske forhold. 

5.02 - Konkurransekart
Gode konkurransekart er kostbare både å utarbeide og ajourføre. Utarbeidelse av nye konkurransekart 
bør derfor knyttes til større arrangementer.  
Vi har i dag følgende aktuelle konkurransekart :
- SÆTREÅSEN  
- HØGÅS / NYBUÅSEN
- RESHJEM
- TOVESTUL

5.03 - Trenings- og instruksjonskart
Vi har allerede mange kart for trening og instruksjon. Det er viktig å opprettholde en tilfredsstillende 
kvalitet på disse kartene.
Dette er kart som også kan benyttes til treningsløp og turorientering.
For å sikre en god kvalitet bør det avsettes en fast sum i budsjettet for oppdatering av kartbaser og 
trykking av aktuelle kartutsnitt.
Denne summen bør ligge i størrelsesorden kr. 10-20.000-.

5.04 - Turkart
Østmarka var NOLs første turkart. Dette kartet som i stor grad var bygd på lagets o-kart, ble gitt ut i 
1988.
NOLs turkartserie består i dag av følgende kart :
TURKART GAUSTATOPPEN  1:25.000 Nyutgivelse i 2006.
TURKART MEHEIA  1:25.000 Utvidelse av Østmarka, utgitt i 2006.
TURKART BLEFJELL  1:30.000 Utgitt i 2000.
TURKART LIFJELL  1:30.000 Nyutgivelse i 2005. 
BYKART NOTODDEN  1:10.000 Utgitt i 1999.

Turkartet Heddalsåsen – Gransherad er planlagt utgitt høsten 2007. Med utgivelse av dette turkartet, 
er hele kommunen med tilstøtende fjellområder kartlagt. Dette kartet vil bli utgitt i samarbeid med 
Notodden kommune og kartfirmaet Anders Fossøy. NOL disponerer med dette en enorm digital kartbase 
som dekker et areal på over 1500 km2. 
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5.05 - Nye kart
Det eneste nye o-kartet som er utgitt i 2006, er et lit sprintkart på ca. 1 km2 mellom Elgsjø og jern-
banelinja. Badeplassen ved Elgsjø er her en egnet samlingsplass.

5.06 - Kartplan
Det er søkt om tippemidler for turkartet Heddalsåsen-Gransherad. Ved tildeling av tilskudd våren 2007, 
vil kartet bli utgitt høsten 2007. Dette er det siste turkartet i tidligere utarbeidet plan for turkart. 
Det er innvilget spillemidler for digitalisering og rehabilitering av o-kart over Aalamoen.
Dette kartet vil foreligge i ny utgave våren 2007.
Kartplan skal behandles av årsmøtet.
Viktige forutsetninger for å finne nye aktuelle kartområder er gode samlingsplasser med tilstrekkelig 
parkeringskapasitet. Det må også være et terreng med gode ledelinjer som muliggjør gode nybegyn-
nerløyper. Det er ikke mange slike områder i kommunen hvor det ikke allerede er kart.
Følgende forslag til kartplan framlegges :
2007 – Aalamoen. Rehabilitering.
2008 – Meheia / Jerpetjønn Øst  3 km2. 
2009 – Mjaugetjønn / Jondalen. Ca 10 km2. Eventuelt i samarbeid med Kongsberg O-lag.
2010 – Storemyr, utvidelse av Litjønnåsen mot nord. 3 km2 utvidelse.

6.00 - Lokale O-aktiviteter og konkurranser
6.01 - Målsetting
Både lagets lover og handlingsplanen har føringer som legger opp til stor lokal aktivitet.
Dette er viktig både med hensyn til rekruttering, utvikling av o-løpere i laget og videreføring av det 
gode sosiale miljøet i NOL.   

6.02 - Terminfestede løp
NOL har i 2006-sesongen ikke arrangert terminfestede løp. Vi har i 2006 valgt å prioritere den store 
lokale aktiviteten i laget.
Det er søkt om 2 kretsløp i 2007.

6.03 - Tinfosløpet
170 deltok i Tinfosløpet
Fredag 12.05.2006 deltok hele 170 løpere i i Tinfosløpet – og det ble satt rekorder i både kort og lang 
løype for gutta. Men ikke alle kjempet en kamp mot klokka.
Av enkeltløperne imponerte Thomas Tjønnås fra Gransherad. Han smadret løyperekorden med nærmere 
fem minutter – tiden hans ble 15.44 på kort løype over Lienfoss (2004-tiden var 20.37). Nå må det 
nevnes at start og mål for første gang var lagt til plassen framfor Telemarksgalleriet mot tidligere 
nede på fotballbanen ved Tinfoshallen. Løypene blir derfor 7-800 m. kortere. I kort løype var det 
forhåndspåmeldt ti lag.
I lang løype løp nok en gang Helge Dimmen fra Horten raskest på tiden 40.43 (2004-tiden var 44.11). 
Lang løype damer ble vunnet av Hege Bakken 46.34 og kort løype Signe Hordvei 24.05. Det var fem 
lag forhåndspåmeldt.
Det var Heddal IL Skiskyttergruppe som stilte med flest deltakere -3 lag og dermed hadde de også 
mange lodd i kurven når det gjaldt trekning av sponsorpremier på kr 5 000.
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De som vant kr 5 000 i sponsorpremier var:
Lang løype:
Heddal IL Skigruppe og Hjartdal IL
Kort løype:
Snøgg fotball G-11 år, Hjartal IL, Snøgg friidrett og Heddal IL SSG.
Arrangementmessig.
Årets Tinfos-løp ble for første gang arrangert på en fredag. Vi var derfor spente på om deltakelsen ville 
gå ned. Det gjorde den ikke og løpsdagen bør gjentas. Den andre endringen som ble gjort var å flytte 
start og mål til plassen utenfor Telemarksgalleriet pga. byggingen av nye Tinfosbadet. Det fungerte 
også godt i og med at intimiteten ble bedre ivaretatt. Arrangementmessig var det også lettere med kort 
vei til strømuttak og sekreteriatet. Serveringen fra kafeen ville også ha fungert godt i dårlig vær.

6.04 - Treningsløp
Det har blitt arrangert 17 treningsløp inkludert klubbmesterskap ultralang og 2 sprintcupløp. 
Antall starter tilsammen er 1217.

6.05 - Nattløp
Nattløpene er også i år en suksess da hele 93 løpere har deltatt på tilsammen 284 starter.
Sammenlagt vinnere: Lang løype: Morten Urdal Bakke. Kort løype: Randi Wold. 
Nybegynnerløype: Sindre Sandven.
Vinnerene av gavekort til en verdi av kr. 750.- ble:
Petter Løe, Heidi Schatvet, Eirin Fossøy og Anders Fossøy.

6.06 - Klubbløp
  .01 - Sprintcup
 Ble også i år arrangert i samarbeid med Kongsberg OL.
 Det var tilsammen 131 løpere  som deltok på tilsammen 187 starter.
 Vinnere sammenlagt:
 D-17: Christina Kasin, KOL  D17-: Tine Hjelseth Larsen, KOL
 H-17: Simen Teigen Søgård, KOL  H17-: Øyvind Drage, KOL

  .02 - Klubbmesterskap
 Årets klubbmestere langdistanse ble:
 D 11-12 Eirin Fossøy  H 11-12 Sindre Sandven
 D 13-14 Silje Westlund  H 13-14 Sondre Kvisli
 D15-16 Iris Fossøy 
 D 17 Malin Westlund  H 17 Håkon Wold
 D50 Ingebjørg Bakko  H 50 Arnulf Rulnes

 Årets klubbmestere sprint ble: 
 D10 Marie Folserås Håtveit H10 Magnus Sandven
 D 11-12 Lene Therese Myrland H 11-12 Sindre Sandven
 D 13-14 Silje Westlund  H 13-14 Sondre Kvisli
 D 15-16 Iris Fossøy
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 D 17 Malin Westlund  H 17 Harald Kvisli
 D50 Ingebjørg Bakko  H 50 Arnulf Rulnes

 Åpent klubbmesterskap ultralangdistanse ble:
 Herrer lang løype  Helge Fossøy Lia IL
 Damer kort løype  Randi Wold NOL

  .03 - NOL stafett
  .04 - Parkløp
 Parkløp på Sætre 62 startende
  .05 - Ribbeløpet
 Ribbeløpet 48 startende

6.07 - Turorientering
2006 var NOL`s 37. sesong med tur-o. Årets opplegg ble avviklet på følgende kart:
Tinnemyra/Damtjønn  (45 poster)
Reshjem    (10    ”     )
Lisleherad   ( 5     ”     )
Dårstul    (10    ”     ) 
Nytt av året var kart med påtrykte poster. Vi prøvde med to nye salgssteder for konvolutter.
Tilbakemeldingene fra deltakerne har vært positive, de har hatt mange fine turer i områdene rundt 
Notodden. Noen syns at det var litt for mange poster på Tinnemyrakartet.
Det ble solgt 69 konvolutter og 44 ekstrakort. 42 av deltakerne sendte kortene til registrering og var 
med i trekningen av en fin tursekk. Vinneren ble trukket ut på sesongavslutningen som ble arrangert 
på klubbhytta i slutten av oktober. En mangeårig deltaker, Roar Uglem, stakk av med sekken.
Årets jubilant var Aashild Syftestad, som har oppfylt kravet til gullmerket i 25 år. Vi gratulerer den 
spreke jubilanten. Turorienteringens ”Grand Old Lady”, Frida Johnsen, klarte sitt 37. gullmerke i en 
alder av 91 år!!!! 

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

6.08 - Leteaksjoner
NOL har etablert en gruppe som bidrar i lokale leteaksjoner.
Det har i 2006 ikke vært leteaksjoner hvor NOL har deltatt.

6.09 - NOC 2005
Regnskapet for NOC arrangementet ble avsluttet i høst. Takket være en kartavtale med Notodden 
kommune som sikret toppfinansiering av NOC-kartene, kan vi bokføre et økonomisk overskudd etter 
dette store arrangementet. Dersom vi tar i betraktning den enorme dugnadsinnsatsen som ble nedlagt 
snakker vi om en svært lav timepris. 
Sportslig og mediamessig ble NOC-arrangementet en stor suksess for arrangørklubbene og norsk 
orientering.
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7.00 - Klubbhytta/materiell
7.01 - Status materialforvalter
Notodden o-lag har også dette året hatt høy aktivitet som har medført mye bruk av utstyret vårt. 
Som materialforvalter har det i år vært vanskelig å holde orden på utstyret. Jeg tror dette har flere 
årsaker. 
Garasjen begynner nå å ta form. Når denne står ferdig til neste års sesong, vil det igjen være mulig 
å systematisere lagerene våre. Dagens situasjon er at vi har for liten plass, og  mister lett oversikten 
over utstyret vårt.

7.02 - Arrangementmateriell
Treningsløpene har blitt en stor aktivitet. I høst kjøpte vi en skaphenger som vi ønsker å utstyre som 
en slags arrangørhenger for treningsløp. I denne skal alt nødvendig utstyr ligge klart. Vi vil bruke 
vinteren til å utvikle denne hengeren på en fornuftig måte. 
Som materialforvalter må jeg bare beklage at lagerene har vært noe rotete dette året, men jeg lover 
at dette skal bedre seg utover vinteren.
       
7.03 - EKT utstyr
Når det gjelder utstyr til treningsløpene, har det i året som har gått vært mere svinn enn tidligere. 
Poster har blitt hengende i skogen og dukket opp igjen seinere. I skivende stund mangler vi  6 EKT 
enheter. For å ha lettere oversikt over EKT enhetene,  vil jeg prøve  å lage et oppbevaringsfuteral 
for enhetene med nummererte lommer for hver enhet. På denne måten vil en lett se om noen av 
enhetene er borte.

Materialforvalter, Arve Paulsen

7.04 - Løpstøy
Oversikt i årsmeldingen til årsmøtet.

7.05 - Nattlykter
NOL har 5 stk. nattlykter til utlån for medlemmer.

7.06 - Klubbhytta
Hytta har vært leid ut 72 døgn i 2006.
Dette er inkl. blueshelga og pinse. I pinsa  var  både hytta og uteområdet leid ut. Dette fungerte veldig 
bra. Dette burde vi også prøve på i framtida. Vi burde også prøve å leie ut til  camping i blueshelga 
i tillegg til utleie av hytta. Jeg har fått veldig mye positive tilbakemeldinger fra folk som har leid 
hytta. Veldig mange av de som leier kommer tilbake for å leie mer.
mvh
Hyttestyret  v/ Jan Erik Skogen

7.07 - Inventar og utstyr

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

1. Medlemskontingenten
 Styret foreslår at medlemskontingenten forblir uendret for år 2007. 
 Familier kr. 500,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 200,- og over 17 år kr. 300,-.
 Støttemedlemmer kr. 100,-.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2006 og budsjett for 2007.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte onsdag 31. januar 
kl. 19.00 på klubbhytta

2. Priser og mulighet for kjøp av årskort for treningsløp i NOL
 Prisen for deltakelse på NOLs treningsløp har ikke vært endret på de siste 
 20 årene.
 Samtidig har vi nå ambisjoner om i større grad å ha ferdigtrykte kart for alle 
 løyper på treningsløpene.
 I denne forbindelse har styret foreslått å heve startkontingenten for treningsløp 
 til kr. 20-/løp. Familiekontigenten blir da kr. 40-/løp.
 For medlemmer blir det mulig å kjøpe årskort for hele treningsløpssesongen.
 Prisen for årskort er av styret foreslått til kr. 150- for enkeltmedlemmer og kr. 
 300-for familier.
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12,7 km lang
1. Helge Fossøy 1:57:26  Lia IL
2. Åge-Geir Skatter 2:00:07  NOL
3. Harald Kvisli 2:00:40  NOL
 Odd Ivar Paulsen  Deltatt  NOL
 Peter Westerberg Deltatt

Resultater fra klubbmesterskap ultralang
5,3 km C
1. Magnus Sandven 01:18:31 NOL
 Aurora Fossøy Deltatt Lia IL
 Eirin Fossøy Deltatt NOL

8,5 km kort   
1. Randi Wold 1:30:39 NOL
2. Sveinung Rekaa 1:53:45 NOL
3. Heidi Schatvet  1:53:48 NOL
4. Arnulf Rulnes  1:54:00 NOL
5. Kristin Sandven 2:00:58 NOL
6. Håvard Sten  2:25:38 NOL
7. Ingebjørg Bakko 3:24:11 NOL
7. Gunvor Bergskås 3:24:11 NOL

NOL’s klubbmesterskap i ultralangdistanse lørdag 4.november 2006
Lørdag 4. november ble det årlige klubbmesterskapet i ultralang (tidl. Langdistanse) avholdt på klubb-
hytta med start fra Litjønnåsen for alle klasser. Det var som sedvanlig Petter som var arkitekten bak 
årets løyper. Han hadde fått med seg Hugo og Jørn til å legge ut postene. Det tekniske arrangementet 
var det Harald W. som tok seg av, med hjelp av Åge Geir til resultatene. 
På o-hytta ble deltakerne tatt i mot av Ellinor og Kjell som også i år sørget for vafler og ertesuppe 
både før og etter løpet. Dette er et like kjærkomment tilbud hvert år. Etter et langløp i høstvær smaker 
det godt med noe varmt.
Årets løp gikk i et ganske så fint vær selv om det var vått og en del snø i terrenget. Underlaget ble også 
en utfordring for noen som fikk noen mindre overtråkk på grunn av det tidvis glatte underlaget.
Siden mange av de på forhånd antatt selvskrevne deltakerne var på skiskyttersamling ble den totale 
deltakelsen noe mindre en tidligere år. I vanlig stil ble starten i år også fleksibelt forskyvet slik at flest 
mulig skulle ha mulighet til å delta. Med fire biler ble deltakerne fraktet til toppen av Ontodalen hvor 
starten gikk.
I 5,3 km løypa var det i kun 3 deltakere hvor Magnus Sandven var den eneste som fant alle postene i 
løypa. Ut i fra strekktidene måtte det nok ha blitt en bom på tredje post, men ellers en flott gjennom-
føring av en uvant lang løype.
I den mellomlange løypa på 8,5 km ble det fra start løpt jevnt i teten, men fra 4 post så var det ingen 
som kunne holde følge med Randi som til slutt vant med hele 23 minutters margin. Kampen om de 
neste plassene skulle vise seg å bli meget jevn. Heidi, Arnulf og Sveinung løp sine egne løp, men kom 
samlet inn mot slutten av løpet. I spurten kapret Sveinung 2 plassen før Heidi.  
I den lengste løypa på 12,7 km var Helge Fossøy favoritt før løpet, men det skulle vise seg at løpet ikke 
ble avgjort før halvveis på den siste sløyfa. Åge Geir og Harald løp frem til da i følge med Helge som 
viste seg for sterk på slutten. Åge Geir hadde også god kontroll på Harald fra den nest siste posten på 
slutten av løypa. I og med at det er åpent klubbmesterskap er Helge årets klubbmester i ultralang.

Odd Ivar
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Oversikt over trening finnes også på NOLs hjemmeside.
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D10
1 Tonje Vassend POL  16:19
2 Synne Fossøy Lia IL  17:44
3 Stina Sandberg  POL  18:35
4 Maria Folserås Håtveit  NOL  18:46
5 Kristine Ausen POL 21:22
6 May Helen R. Storvik NOL 25:10
7 Kristin Løndal Nilsen NOL 28:14
8 Lene Berge NOL 31:16
9 Johanne Eggum POL 31:33

D11-12
1 Lene Therese Myrland  NOL 16:05
2 Eirin Fossøy NOL  17:00
3 Ingrid Mork Nygård  NOL 19:09
4 Aurora Fossøy Lia IL   20:54
5 Lene Rauland  NOL  27:14
 
D13-14
1 Silje Westlund  NOL  23:00
2 Jannike Tveitane Skogen NOL 31:58
3 Ida Hestvik Sten  NOL  32:20
 
D15-16
1 Iris Fossøy  NOL  26:58
1 Anne Marte Thorbjørnsen NOL 26:58

D17
1 Malin Westlund NOL  27:09

2 Kristin Sandven NOL  28:26
3 Hilde Vassend POL  37:09
4 Anniken Ausen POL  38:35
5 Hege Endresen NOL  44:41
6 Anne Lene Berg SOK  48:59
7 Ingvild Fossøy Lia IL 49:44
Karin Bekkeli POL DSQ

D50
1 Ingebjørg Bakko NOL 46:33

H10
1 Magnus Sandven NOL  12:15
2 Eirik Gatevold POL  24:46
3 Jon Erlend Haavaag NOL  26:41
4 Vegard Solvi POL  28:41
 
H11-12
1 Sindre Sandven  NOL  12:17
2 Simen Westlund  NOL  13:24
3 Vebjørn Kvisli NOL  17:36
4 Emil Sten Hestvik NOL  18:36
5 Per Arne Thorbjørnsen NOL  19:53
6 Eirik Solvi POL  20:31
7 Paul Martin Remme POL  22:21
8 Lars Ryntveit POL  25:59
9 Jarand Fredheim POL 26:23
10 Jonatan Botnen POL 29:41
Torgrim Aas NOL DSQ

Håkon Haavaag NOL  DSQ
 
H13-14
1 Sondre Kvisli  NOL  19:15
2 Mats Endresen NOL  25:31
 
H17
1 Helge Fossøy  Lia IL  21:25
2 Harald Kvisli  NOL 23:58
3 Petter Løe  NOL  25:10
4 Jørn Myrland NOL  25:13
5 Hugo Christensen NOL  25:25
6 Jan Gatevold POL  27:29
7 Per Sandberg POL  30:03
 
H50
1 Arnulf Rulnes NOL  36:30
2 Egil Ronæss POL 36:53
 
N-åpen
Sander Endresen NOL 18:33
Maiken Sandberg POL  36:44
Rune Rauland NOL  27:36
Astrid Eggum POL  30:02
Nora Fink Tvetenstrand POL  30:02
Beate Berg SOK 13:45
Even Andre Thorbjørnsen NOL 34:04

Resultatliste parkløp Sætre 30.09.2006

Kort løype Klubb Sum
1. Randi Wold NOL 54
2.  Sondre Kvisli NOL 52
3. Silje Westlund  NOL 41
4. Kristin Sandven NOL 39
5. Heidi Schatvet  NOL 35
6. Harald Wold NOL 33
6. Finn Bjørtuft NOL 33
8. Sveinung Aas  NOL  32 
9. Iris Fossøy  NOL 31
10. Arve Paulsen NOL 30

Nybegynner løype Klubb Sum   
1. Sindre Sandven  NOL 60
2. Simen Westlund  NOL 54
3. Magnus Sandven NOL 51
4. Vebjørn Kvisli  NOL 50
4. Torgrim Aas NOL 50
6. Ida Hestvik Sten NOL 41
7. Lene Therese Myrland  NOL 39
7. Eirin Fossøy  NOL 39
9. Tonje Jonassen NOL 31
10. Elin Slokvik NOL 17
10.  Britt Fossøy NOL 17

Lang løype Klubb Sum   
1. Morten Urdal Bakke KOL 60
2. Audun Resser KOL  54
3. Odd Strand  KOL 48
4. Harald Kvisli  NOL 41
5. Hugo Christensen  NOL 36
6. Jørn Myrland NOL 33
6. Anders Fossøy  NOL 33
8. Ingar Tollum Andersen KOL 32
8. Espen Løe  KOL 32
10. Åge-Geir Skatter  NOL 30

Resultater nattløp sammenlagt

Det ble trekt ut vinnere av gavekort 
blant alle deltagere som har vert med 
på mere enn 4 løp.
Vinnerene av gavekort til en verdi av 
kr. 750.- ble:
Petter Løe, Heidi Schatvet, Eirin 
Fossøy og Anders Fossøy.
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Årsavslutning Aulaen på Sætre

Ferdighetsmerke
Disse klarte merket.

Bronse: Magnus Sandven 
og Per Arne Thorbjørnsen.

Sølv: Eirin Fossøy, Lene 
Therese Myrland, Tonje 
Jonassen, Ingrid Nygård, 
Lene Rauland og Torgrim 
Aas.

Gull: Vebjørn Kvisli, 
Sindre Sandven og Simen 
Westlund.

Jørgen Schultz vandrepokal

Sindre Sandven i H12 med 
4000 poeng fikk Jørgen Schults 
vandrepokal for høyeste poeng 
sammenlagt i årets sørlandsgalopp.
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Ribbeløpet 2006
Gjennom 20 år har Ribbeløpet vært avslutningen på en lang og innholdsrik o-sesong for mange av oss. 
Etter to dager med feit julemat, har det 2.juledag vært godt å løpe av seg litt ribbefett på Sætreåsen.
Etter en del år med start og innkomst i brøytekanten ved badeplassen på Grotbæk, flyttet vi i 1996 
løpet til ei klubbhytte under oppførelse ved dammen på Tinnemyra. Etter hvert som hytta tok form ble 
etterfølgende julelunsj introdusert. Årets julelunsj var faktisk den 10. på hytta vår. Derved har også 
julelunsjen blitt en godt innarbeidet tradisjon som stadig flere setter pris på.
Været og løpsforholdene kunne ikke ha blitt bedre enn under årets arrangement.
Med rekorddeltakelse under årets Ribbeløp, var det ingen ledige stoler under lunsjen. 
Ifølge Arve er løsningen nå en utvidelse av peisestua. 
Jon Kvisli var årets arrangør. Jon sørget for gode løyper, sikker tidtaking og komplette resultatlister 
for premieutdeling under lunsjen. 
Med den store deltakelsen og høye nivået på startstreken, var det spesielt moro at to NOLere dro av 
med seieren i henholdsvis H17- og D 17-.
Årets Ribbeløp går inn i historien som et absolutt prikkfritt arrangement. Takk Jon!
hw.

Resultater fra Ribbeløpet på Tinnemyra 26. desember 2006
Antall deltagere: 48
1,6 km  
D10-12 2 deltagere
Eirin Fossøy  Deltatt
Tonje Jonassen Deltatt

H10-12 1 deltagere 
Magnus Sandven Deltatt 

Trim  2 deltagere
Henrik Sturød  Deltatt
Håkon Sturød  Deltatt

3,6 km  
D13-16 3 deltagere
1. Tora Heggem 42:21
2. Iris Fossøy  45:21
3. Ingvild Jonassen 47:42

H13-16 3 deltagere
1. Simen Teigen Søgård 31:08
2. Vebjørn Kvisli 47:58
Sindre Sandven Deltatt

D17 7 deltagere
1. Randi Wold  1:01:12
2. Nicole Ragvin 1:01:22
3. Heidi Ø. Bagstevold 1:06:26
4. Anja Heggem 1:11:19
5. Anja Ragvin 1:14:50
6. Lise Østlid Bagstevold 1:16:38
Ingeborg Berg Skogen Deltatt

H17 19 deltagere
1. Knut Sveinung Rekaa 49:35
2. Eivind Lande 50:03
3. Eivind Resser 51:47
4. Dag Steinar Ragvin 52:55
5. Helge Hagen 53:04
6. Svein Erik Søgård 53:40
7. Halvor Saunes 55:48
8. Harald Kvisli 59:09
9. Steinar Lande 59:23
10. Torgeir Aas 59:30
11. Åge-Geir Skatter 59:37
12. Ingar Tollum Andersen 1:05:52
13. Håkon Wold 1:05:59
14. Hugo Christensen 1:07:09

15. Arvid Bagstevold 1:25:03
Tore Håndstad  Deltatt
Sondre Kvisli  Deltatt
Odd J. Resser  Deltatt
Vegard Ø. Bagstevold Deltatt

D35 1 deltagere
Kristin Sandven 53:47

H50  5 deltagere
1. Sveinung Rekaa 40:49
2. Arnulf Rulnes 41:47
3. Finn Bjørtuft 42:36
4. Harald Wold 47:52
5. Oddvar Rønnestad 54:47

Trim Elite  5 deltagere
1. Torbjørn Barikmo 54:57
2. Synnøve Dolva 59:00
3. Ingebjørg Bakko 1:16:33
4. Gunnhild Solberg 1:16:35
4. Gunvor Bergskås 1:16:35
  
Arrangør: Jon Kvisli

Bilder fra Tinfosløpet
Det deltok 170 løpere i Tinfoslø-
pet fredag 12. mai.

Bilde er fra arrangemanget og fra 
premieutdelingen.
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Orientering i Amerikanske skoger
Slutten av oktober 2006 ble tilbrakt i Minnesota i USA. Nærmere 
bestemt i St. Paul hos Håkon, Monika og Jens Andreas. Mamma 
og jeg dro på jentetur, og det er vel ikke til å legge skjul på at det 
var lille Jens som trakk mest når vi bestemte oss for å dra over 
Atlanteren.
Dagen etter vi ankom hadde Håkon fått snus i at det skulle arran-
geres o-løp i nærheten. Jeg har enda ikke truffet en amerikaner som 
vet hva det snakkes om når de hører at vi driver med ”orienteer-
ing” med ”map and compass”, så det var en bonus at Minnesota 
o-club skulle slå til akkurat mens vi var der.
Denne dagen var det kaldt, nærmere 5 minusgrader og sikkert borti 

10 effektive. Dette var guffent for oss nordkvinner som kom rett fra den milde høsten her hjemme. Vi 
parkerte på et jorde og samlingsplassen lå like ved. Det var ikke akkurat trangt om plassen ved starten, 
men noen folk hadde da møtt opp. Her var det både hummer og kanari. Folk stilte opp i alt fra jeans 
til kamuflasjedresser (tydelig at det er viktig å kunne stikke usett fra postene for å ikke hjelpe konkur-
rentene sine. Kanskje noe å tenke på før neste Ribbeløp?). Jeg følte kanskje Håkon og jeg ble sett noe 
rart på der vi dukket opp, Håkon i Nydalen-drakt og o-sko (jeg så ingen andre i dette skotøyet) og jeg 
i tights og ”fin” grønn NTNUI-overdel.
Vi valgte den brune løypa, litt over 5 km. Vi fikk utdelt et kart, og jeg gikk bort for å tegne av løypa. 
Der ble jeg stoppet og fikk vite at her skulle vi først få tildelt en starttid, så skulle kartet tegnes etter 
klokken hadde pepet. Jeg startet først, tegnet løypa og løp av gårde. Håkon kom noen minutter etter.
Etter første post måtte jeg stoppe opp et øyeblikk. For det første skulle jeg egentlig bare løpe videre 
på den eneste stien som var vist på kartet i retning mot neste post. Men når jeg kom dit, var det minst 
4 stier å velge mellom, og i tillegg var det ingen av disse som stemte med retning eller beliggenhet på 
den ene stien jeg hadde bestemt meg for å ta. Når jeg da i tillegg plutselig hørte et skrik bak meg, og 
det rett etterpå kom en stor hjort byksende bare 20 meter lengre fremme, var min konsentrasjon heller 
sterkt redusert en stund. Heldigvis hadde jeg som sagt forsikret meg mot slike hendelser, da Håkon 
kom og sanket meg inn rett etterpå. Det var vel ikke fritt for at jeg fikk hørt meg da han allerede etter 
første post tok meg igjen, men akkurat da betydde ikke det noen verdens ting.
Vi så hverandre mye videre i løypa. Vi tok noe forskjellige veivalg underveis, men kom som regel 
nesten samtidig på postene likevel. Jeg løp fra Håkon på noen strekk (måtte prøve å syke han litt ut), 
men da jeg slurvet inn mot postene og han gikk rett i, var vi fremdeles likt på stempling.
Det var et spesielt terreng å løpe i, mye bevokste myrer, tett kratt og tistler, men også partier med åpen 
spredt-bevokst skog med løvbunn, og mange store stier. Til tider var det svært lettløpt og fint, andre 
steder stod en i stampe midt inni kratt til langt over hodet. Men gøy var det uansett!
Mot slutten av løypa var det et langt stistrekk inn mot mål. Da så jeg min sjanse til å vinne tilbake noe 
av den tiden jeg somlet bort i starten i forhold til Håkon. Jeg ga det jeg hadde, og klarte å få en fin luke. 
I mål var jeg full (les: overalt) av tistler og sliten, men fornøyd over å ha slått broder’n i spurten.
Men det holdt ikke helt. Håkon slo meg til slutt med litt over et minutt. Med det vant han brun løype. 
Jeg kom på andre plass foran neste mann som var nesten 5 minutter bak der igjen. Fjerde mann i løypa 
var nesten 50 minutter bak Håkon i mål. Så det var spredte resultater, og det sier kanskje litt om nivået 
innen idretten der borte. Men blide og fornøyde kom en etter en av deltakerne inn igjen, med kompasset 
rundt halsen og kamu-hatten på snei. Idrettsgleden var det hvertfall ingenting å si på.

Randi
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Veteransamling på Tunhovd
Helgen 15-17/9-06 ble jeg invitert til ”veteransam-
ling” på hytta til Harald W. Etter turen opp fredag 
ettermiddag, ble vi ønsket velkommen til oppvarma 
hytte med alle bekvemmeligheter, til og med eget 
rom med seng og dyne!
Jeg hadde vært på Tunhovd før, og bl.a. fiska røye 
på Pålsbufjorden det året jeg var lærer på Rollag 
Folkehøgskole 1969/70.
Etter at alle var installert, Arnulf, Petter, Jørn, 
Harald K, Åge-Geir pluss meg, var det tid til å for-
berede første utfordring, nattløp på økonomisk kart-
verk! Svart/hvit kopi med innlagte postdetaljer.
Klokka 21:00 gikk starten, og med sedvanlig 
beskjedenhet lot jeg de andre forsvinne ut i natta. 
Kort v til 1. post og veg det meste til andre. Der 
var kontrollen grei. Dessuten hadde jeg lysa fra 
de andre i det fjerne. Etter hvert løp jeg sammen 
med Arnulf, og blei positivt overraska når det 
gjaldt kartet. Det var faktisk bra. Myrer, bekker 
og høgdekurver var til å stole på. Postene var reale, så selv om det tok litt tid, ble det en udelt positiv 
opplevelse i fint terreng og godt vær.
Etter en frisk avrivning i Haralds badekulp med påfølgende badstue, var humøret på topp resten av 
kvelden til langt på natt.
Lørdag var det fjelløp på programmet, og med tryggheten om at kartet holdt mål, var forventningene på 

topp. Arnulf og jeg fikk kortere løype, og i starten et 
lite handikapp. Vi holdt sammen og gjorde så godt 
vi kunne for å holde de andre bak oss, men mot 
slutten kom de og drog forbi. Nattløpet og tempoet 
lørdag, var nok litt i meste laget for den gamle 
mannen. På slutten slo krampa til i begge beina, 
og Arnulf drog i fra. Med et forsiktig fraspark, 
diverse tøyninger og utforbakke på slutten, kom 
han i mål. Det å ferdes i slikt terreng, er uansett en 
opplevelse. Etter det jeg husker, var det Harald K 
som var raskest begge dagene. 
Etter et kjapt opphold i kulpen og badstue, kunne 
vi slappe av før Harald W serverte varmrøkt ør-
ret med tilbehør. Multer med fløte som dessert. 
Et herremåltid, bokstavelig talt, da det ikke var 
damer tilstede.
Senere på dagen reiste noen hjem igjen, mens Ar-
nulf, Åge-Geir og jeg ble igjen sammen med Harald 
W, og hadde atter en fin kveld sammen. 
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4,2 km nattløp 15. september
1. Harald Kvisli 47:53
2. Åge-Geir Skatter  48:19
3. Petter Løe  50:18
4. Jørn Myrland  50:37
5. Reidar Slokvik  1:05:56
Arnulf Rulnes  Deltatt

Resultater fra fjell løpet på Tunhovd
13,8 km lang 16. september
1. Harald Kvisli 2:14:39
2. Åge-Geir Skatter 2:15:12
3. Jørn Myrland  2:25:33
Petter Løe  Deltatt

9,5 km kort
1. Arnulf Rulnes 2:02:49
2. Reidar Slokvik 2:04:29

Arnulf hadde oppdaga ei stor klumprot som han ville ha med seg. Etter en smule møye hadde han fått 
den fri, men selv med hjelp av Åge-Geir søndag, blei den for tung å få i hus. Så nå kviler den under 
en busk. Må nok stille med båregjeng seinere.
Etter frokost søndag, var det klart for fjelltur. Godt vær og et flott terreng gjorde det til en fin dag, 
selv om turen på slutten blei en god del lenger enn det som var tenkt. Da vi nærma oss hytta, skulle 
Harald hente et par poster fra lørdag, mens vi fortsatte. Vi spurte ikke om retningen, og uten kart ble 
vi som individuelle o-løpere raskt desorienterte med litt ulike oppfatninger. Det blei en god omvei, før 
vi tilfeldigvis? traff en veg der vi hadde gått ut om morgenen. Åge-Geir og Arnulf kjente seg igjen, 
det tok litt lengre tid for meg.
Det er bare å takke for en fin opplevelse sammen med trivelige mennesker, og håpe det kan bli mulig 
også en annen gang.

Reidar S

Terminfestede løp i 2007
Etter å ha gjennomført 7 store løp under NOC 2005 valgte vi ikke å arrangere krets- eller nasjonale 
løp i 2006. Alle resurser ble lagt i videreutvikling av den brede lokale aktiviteten, samt satsing på 
rekruttering og de yngste løperne.
I 2007 står vi igjen som arrangører av to kretsløp i september. Siste helga i september arrangerer vi 
”Sætrenatta” og ”Høgåssprinten” Dette er to løp som vi håper skal kunne bli en tradisjon. ”Høgåssprint-
en” vil være en videreutvikling av park-/sprintløpet som vi i mange år har arrangert på Sætre og Tinfos 
. Disse har vært arrangert som åpene klubbløp.
Vi håper at disse løpene kan bli et tilbud som kan samle o-troll, MOT TV 13-16 år og kretslaget til en 
o-helg på Notodden.
Vi må være flinke til å markedsføre disse arrangementene.

Harald W.
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Internettadressen til NOLs hjemmeside
http://www.nolweb.org/
E-post: notod@online.no

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

Løsning til Tronds O-krysset 3-06
VANNRETT:  7. Ark, 8. Ine, 9. Resten, 12. Do, 13. Lees , 14. Sørum, 16. Satsen, 19. Anoder, 21. Streiker, 23. 
Ålen, 24. Ordene, 25. Ugras, 27. Ja, 28. Nee, 30. Tier, 32. DK, 37. Mye, 38. Øivind, 39. El, 41. Elad, 43. Syne, 
44. Frø, 45. Unett, 47. Drukne, 50. Beglo, 51. Ares, 52. Omre, 54. Ane, 55. Irene, 57. Tentår, 59. Se
LODDRETT: 1. Treleke, 2. Oksene, 3. Niesa, 4. Onn, 5. Le, 6. Ra, 7. Ar, 10. Te, 11. Fødested, 12. Dur, 14. 
Sola, 15. Ren, 16. Strek, 17. Arde, 18. Tee, 20. Når, 22. Ru, 26. Grovere, 27. Jeger, 29. Eføy, 31. IJ, 33. Tydelig, 
34. Mindre, 35. Ni, 36. Nnik, 37. Mange, 40. Løpere, 42. Luene, 43. ST, 44. Femti, 46. Toro, 48. Ustø, 49. Non, 
50. Bas, 51. Ane, 53. Rå, 56. Ed, 58. EP

LØSNINGSORD:  
SONDRE, SINDRE - TO NOLERE SOM HAR GJENNOMFØRT MANGE GODE LØP I ÅR

De som løste Tronds O-krysset 3-06
Det hjalp å mase litt sist. Denne gangen leverte 10 av dere inn løsninger og 9 av dem var 
helt riktige. Blant disse ble Gunhild Solberg trukket ut som vinner av et NOL-krus.
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Tlf 35 02 84 00 post@hjartdalbanken.no www.hjartdalbanken.no



O-KRYSSET

Løsningen  sendes til Trond Eriksen, Bjønnekrev. 10, 3684 Notodden  innen 3. Mars 2007.

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

g
1 � � � �

g
� �

?
� �

10 11

1� 1� 1�

1� 1� 1� 1� 1� �0

i
�1 �� �� �� ��

�� ��
> f 8

�� �� �0 �1

�� �� �� �� �� ��

�� �� �0

�1 �� �� �� �� ��

i
�� �� �� �0

�1 �� �� ��

�� �� �� ��

�� �0 �1 �� ��

9 g =
��

VANNRETT:  8. Konj. 10. Protest 11. Klovn 12. Utbytte 14. Blad 15. Ørn 17. Rak 19. Korn 22. Få 24. Myldrende 
26. Spiss 28. By/elv 29. List 30. Dikt 32. Populær 33. Bybeboer 35. Rad 38. Utrop 39. Hevn 41. Statsbedrift 
43. Ivrig 45. Rekke 46. Pron.(dialekt) 47. Frø 48. Maleri 51. Lite vann 53. Papegøye 54. Utenfor Stavern 55. 
Tur 56. Jentenavn 58. Leder 59. Dyr(omv.) 60. Ekte 62. Vaklete 64. Danse
LODDRETT: 1. Hellig 2. Fiskene 3. Rikke 4. Råstoffplanter 5. Flatorm 6. Elv 7. Forrykt 8. Guttenavn 9. Slit 
10. Badeinnretning 13. Mus.stykke 16. Stillhet 18. Nynorsk bærebjelke 20. Fisk 21. Rest 23. Innsjø 25. Tysk 
by 27. Elv 31. Investering 33. Plante 34. Klesplagg(omv.) 36. Vinterutstyr 37. Like 38. Guttenavn 40. Dyrelåt 
42. Dekke 44. Bibeldel 48. Guttenavn 49. Hvile 50. Bakst 52. I hjul 53. Jentenavn 57. På fornavn 61. Artikkel 
63. Hellig    


