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Telefonnummer 
klubbhytte
350 22402

E-post: notod@online.no

Internett: http://www.nolweb.org/

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@skatters.net

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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Et vellykket Ribbeløp markerte avslutningen på o-sesongen 2007 for oss i NOL. 
Det har vært en lang og innholdsrik sesong som startet i midten av mars og varte ut året.
Det er nå tid for et tilbakeblikk med en evaluering av årets aktiviteter, før vi igjen starter detaljplanleg-
ging av neste o-sesong.
Ved første øyekast kan det virke som 2007-sesongen glir inn i rekken av flere sammen-hengende 
sesonger med en positiv utvikling i laget. Historien kan også vise at en slik iakttagelse var korrekt. 
Men skal vi sikre en fortsatt positiv utvikling over tid, må vi enkelte ganger være litt kritiske i forhold 
til veivalg slik at større eller mindre justeringer av kurs kan skje før vi går på en større bom. Vi må 
her ta lærdom av tidligere erfaringer i eget og andre lag. Det er ofte bare små justeringer som skal til 
dersom de blir iverksatt tidsnok. 
Det viktigste redskap vi har for å opprettholde en stø kurs, er knyttet til en aktiv medlemsmasse som 
bidrar til kreative og objektive innspill i forhold til et felles ønske om en utvikling i laget som sikrer et 
bredt aktivitetstilbud til alle. Det er viktig at dagens medlemmer og framtidige potensielle medlemmer, 
finner et tilbud som er tilstrekkelig attraktivt.
Det kan ofte være utfordrende å ha fokus på flere ulike aktiviteter samtidig. Det er enklere å satse alle 
resurser og samle all fokus på et begrenset område. Mange erfaringer viser at en spissing av fokus 
innenfor et begrenset felt, kan gi svært gode resultater. Ulempen er at en slik satsing ofte gir gode 
resultater bare over en begrenset tidsperiode. 
En robust organisasjon bør derfor ha flere ben å stå på og ha fokus på flere satsingsområder på samme 
tid. Naturlige svingninger innenfor hvert enkelt satsingsområde vil derved få mindre innvirkning på 
det totale aktivitetsnivået.
Det er derfor viktig at vi fortsatt må ha et bredt sportslig og sosialt tilbud til alle aldersgrupper. Tilbudet 
må være variert og tilrettelagt for hvert enkelt medlems mestringsnivå, samtidig som det inneholder 
mulighet for en naturlig progresjon og utvikling. Det er en viktig forutsetning at lagets medlemmer 
føler mestring og ser mulighet for en positiv utvikling innenfor de tilbudene vi presenterer. Informasjon 
og tilbud om nødvendig opplæring er her viktige brikker.
Vi har gjennom flere år hatt et hovedfokus på o-karusellen i NOL. Mange dyktige medlemmer har lagt 
ned et enormt arbeid her. Resultatene har vært svært gode. Arbeidet innenfor o-karusellen har bidratt 
til å bygge opp en stor stamme av yngre o-løpere. Under ungdommens tio-mila stilte NOL med impo-
nerende 4 lag, hvilket innebærer 16 løpere i alderen 13-16 år.
NOL blir lagt merke til, og med rette framstilt som et lag som har lykkes med sitt rekrutteringsar-
beid. 
Det har vært riktig å ha all fokus på rekrutteringsarbeidet i den oppbyggingsperioden vi nå har lagt bak 
oss. Dette har vært nødvendig for å bygge opp den sportslige aktiviteten etter en lang periode med en 
overvekt av godt voksne medlemmer, og hvor bygging av klubbhytta var satt i fokus. 
NOL har gjennom sin handlingsplan satt fokus på sportslig satsing innenfor de aldersbestemte klassene 
og junior. Vi har innsett at satsing på eliteløpere innenfor seniorklassene ikke ligger innenfor dagens 
realistiske mål. Vi bør derimot kunne gi et bedre organisert tilbud til litt eldre løpere i distriktet som 
ønsker å drive o-idrett på et nivå tilpasset egne forutsetninger.

Neste side....
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VINTERTRENING 2008
Det blir orienteringstrening fra klubbhytta hver onsdag hele vinteren. Treninga vil være for alle 
fra 12 år og oppover. Det blir en intervalløkt på beina og litt morro på slutten av hver trening. 
Vi starter opp onsdag 9.januar kl. 18.00. Ta med skiftetøy.
Den første onsdagen må du sette av litt tid til en prat om planer for vinteren. Vi avslutter ca. 
kl. 20.00.

med vennlig hilsen
Jørn og Heidi

Bakgrunnen for dette er at denne gruppen o-løpere er helt nødvendige for å drifte et orienteringslag. 
Disse resurspersonene representerer kontinuiteten i lagene og er helt nødvendige for at et o-lag skal 
fungere over tid. 
Videre markedsføring av o-idretten som den perfekte familieidretten er også viktig. Etter min mening 
kan vi utnytte turorienteringen bedre i dette rekrutteringsarbeidet. Turorienteringen er, og kan videreu-
tvikles som et attraktivt aktivitetstilbud for barnefamilier. 
Dersom vi skal kunne opprettholde aktiviteter på dagens nivå med en lang o-sesong som varer fra 
midten av mars og fram til 2.juledag, må vi sikre en bred organisasjon med kontinuitet og kompetanse 
i alle ledd. Dette kan bl.a. sikres gjennom at alle o-løpere i distriktet føler tilhørighet til NOL og er 
villige til å gjøre en jobb i en organisasjon hvor de føler tilhørighet, og som samtidig gir dem et at-
traktivt aktivitetstilbud.

Harald Wold.

Kristiansand 7.-13.juli
Birkenes IL, IL Høvdingen, Oddersjaa SSK, Torridal IL, OK Sør, Kristiansand OK og 
Søgne og Songdalen OK har gleden av å invitere til Sørlandsgaloppen 2008 - ei spennende 
orienteringsuke med sol, sommer og skjærgård i Kristiansand.
Påmeldingsfrist 15. juni.
Info og påmelding på: http://www.sorlandsgaloppen.no/2008/
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ÅRSMELDING FOR NOL 2007
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  Odd Ivar Paulsen 
Styremedlem  Inger-Lill Stokker Thorbjørnsen
1.Varamedlem  Elin Slokvik

1.02 - Styrets arbeid
Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 104 saker i løpet av sesongen, der sesongen begynte etter forrige 
årsmøte og ble avsluttet januar 2008. I tillegg har det vert et planleggingsmøte angående sesongen.

1.03 - Representasjon
Representanter til TOKs kretsting i 2007 var Harald Wold, Elin Rauland og Jon Kvisli.
Representanter til Notodden idrettsråd i 2007 var Harald Wold og Elin Rauland.
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1.04 - VDG (Vegetasjon, Dyreliv og Grunneiere)
I ’Til Deg Fra NOL’ 2007 (vårnummeret), presiserte vi ansvaret vi har som O-løpere i forhold til ve-
getasjon, dyreliv og grunneiere. Vi oppmodet også O-løperne om å melde fra ved funn av skadde eller 
døde dyr, eller andre uheldige episoder.
Før O-sesongen tok til sendte vi aktivitetsmelding til Heddal og Lisleherad Sko-geigarlag, Gransherad 
Skogeigarlag og Notodden Kommune.
På seinsommeren, under utlegging av treningsløype, fant Harald Kvisli en elgkalv i lysløypa i Høgås. 
Kalven levde, men var så syk at den bare ble liggende stille. Vilt-nemnda ble varslet og overtok saken. 
Andre meldinger om døde eller skadde dyr har vi ikke mottatt. Vi er heller ikke kjent med at det har 
inntruffet andre uheldige VDG-episoder i inneværende sesong.  

1.05 - Utdanning
Kristin Sandven har vært på trenerkurs.

1.06 - Medlemsoversikt
Medlemstall: 
Alder 2004 2005 2006 2007 
0 – 5 år 11 6 6 7
6 – 12 år 46 33 39 36
13 – 19 år 18 26 34 33
20 – 25 år 4 5 6 7
Over 26 år 114 100 105 112
Sum 193 170 190 195

1.07 - Festkomite
På årsmøtet i 2007 ble det valgt en festkomite på tre stk. Har satt opp bakere til treningsløpa for se-
songen og andre arrangement som har hvert.

  .01 - Salg på treningsløp
  Treningssalget av kaker, kaffe og saft, har gått sin gang. På noen løp har det hvert for mye kaker   
 andre løp for lite. En kanne kaffe pr. baker er nok. Hver snill å bytt hvis dere ikke kan den dagen   
 dere er satt opp, da det var noen ganger det kom bare to bakere. Alle bakere fikk brev på 
 begynnelsen av sesongen. TAKK FOR HJELPEN.

  .02 - Årsavslutning
 Det var full Aula da o-laget hadde den årlige årsavslutninga tidligere i høst. Kvelden startet med at  
 de aller ivrigste o-løperne våre fikk sine NOL krus. Det ble også delt ut ferdighetsmerker og 
 premier for klubbmesterskap før en deilig kaffepause med mye god prat og salg av lodd. 
 Mia hadde i år tatt på seg jobben å vise bilder fra årets sesong. Det er alltid en hyggelig opplevelse  
 å mimre litt over sesongen som har gått.
 Helt til slutt ble Jørgen Schultz pokal delt ut. Pokalen går til beste NOL’er for høyest sammenlagt   
 poengsum i Sørlandsgaloppen. Sindre Sandven oppnådde 4000 poeng og fikk i år som i fjor med 
 seg pokalen hjem.
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 .03 - Årsfest
 I god NOL-tradisjon ble årsfesten arranger som bankett etter klubbmesterskap ultra-lang.
 Det deltok 27 festglade medlemmer, hvilket er kjempebra. I år ble det servert taco med tilbehør, og  
 alle var fornøyde.

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 O-karusellen.

2.02 - Kurs
Det har ikke blitt arrangert kurs.

2.03 - O-karusellen
  .01 - Trinn 1
 Ca 20 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. Hovedansvarlig for det 
 o-tekniske har vært Elin Slokvik. Hun har hatt god hjelp av Olav Endresen og Torgeir Aas.  
 Nye trinn enere fikk også i år utdelt T-skjorter, noe som er blitt godt mottatt. Olav designet også et  
 stort segl med logoen for trinn 1 på. Dette for å markere samlingsplassen for de minste. 
 Erfaringene dette året har vist at nybegynnerløyper har vært krevende for de fleste av deltakerne, i  
 hvert fall hvis de skal løpe mest mulig selvstendig i skogen. 

  .02 - Trinn 2
 2007 har vært den åttende sesongen med o-karusell. Det har vært akseptabel deltagelse, men 
 dessverre noe frafall i høstsesongen. 8 løpere har deltatt mellom 10 og 17 onsdager. 8 løpere 
 har deltatt mellom 3 og 7 onsdager. Det har vært 8 ganger med eget opplegg for trinn 2, og 6 
 ganger med felles fremmøte og instruksjon før en treningsløpsløype.
   
2.04 - Ferdighetsmerke
Disse løperne klarte ferdighetsmerket:
  Bronse:  Rune Rauland
  Sølv:  Magnus Sandven, Haakon Haavaag, Per-Arne Thorbjørnsen og 
   Emil Sten Hestvik
  Gull:  Lene Rauland, Eirin Fossøy, Lene Therese Myrland, Torgrim Aas, 
   Tonje Jonassen og Ingrid Mork Nygård.

2.05 - Leirer etc.
Det har blitt arrangert to o-troll-leirer, en på Sandøya arrangert av POL, med 11 løpere og 2 ledere   
fra NOL, og en i Høgås arrangert av NOL, med 10 løpere og 4 ledere fra NOL. Begge leirene 
startet med ett o-løp på lørdag, og med to treningsøkter på søndag. Bading og volleyball og lek 
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på Sandøya etter løpet. Regnvær og gymsal og o-bingo på Høgås etter løpet. 

2.06 - Gildesprinten
Gildesprinten som er et samarbeid med HIT blei arrangert fredag 4. mai.
Studenter hadde i forkant hatt instruksjon 3 fredager på alle kommunens 9 barneskoler.
Deltagerantallet var på ca. 348.

2.07 - Junior
Juniorløperne har hatt ett opplegg med trinn 3.

3.00 - Aktiv O-idrett
3.01 - Deltagelse i løp
Det har vært en liten nedgang på antall starter i år 2007. 571 starter i år mot 660 i fjor og 510 året 
før.
Sondre Kvisli har flest starter med sine 31. Deretter har Silje Westlund 30, Vebjørn Kvisli 28, Harald 
Kvisli 26 og Sindre Sandven 23. Det er 23 løpere som har mer enn 10 starter. I år har 62  av klubbens 
løpere deltatt i 47 ulike terminfestede arrangementer.

3.02 - Resultater
  .01 - Individuelle løp 
 Pinseløpet
 Det deltok 39 løpere med tilsammen 89 starter.
 Utdrag av noen plasseringer.
 Dag 1.
 1. plass Sondre Kvisli i H13-14.
 2. plass Tonje Jonassen i D11-12 og Hugo Christensen i H55.
 3. plass Eirin Mari Fossøy D11-12.
 Dag 2.
 1. plass Hugo Christensen i H55 og Lene Therese Myrland i D11-12 N.
 4.plass Eirin Mari Fossøy i D11-12.
 Dag 3.
 1. plass Sondre Kvisli i H13-14.
 4. plass Magnus Sandven i H11-12.
 Sammenlagt 3 løp.
 2. plass Tonje Jonassen i D11-12 og Hugo Christensen i H55.
 
 Kretsmesterskap mellom
 Det deltok 3 deltagere fra NOL. 
 Klasse H13-14:  1. Simen Westlund Gull
    3. Sindre Sandven Sølv
 Klasse D15-16:  1. Silje Westlund Gull
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 O-festivalen
 Det deltok 48 løpere med tilsammen 119 starter.
 Utdrag av noen plasseringer.
 Mellom - fredag 
 1. plass Sindre Sandven i H13.
 2. plass Kristin Sandven i D35 og Lene Therese Myrland i D11-12N. 
 3. plass Hugo Christensen i H55 og Elin Rauland i B4-Direkte.
 Lang - lørdag
 1. plass Sindre Sandven i H13 og Sondre Kvisli i H14.
 2. plass Kristin Sandven i D35AK.
 
 Midnattsolgaloppen
 Det deltok 10 løpere med tilsammen 39 starter.
 Utdrag av sammenlagt plasseringer.
 5. plass Eirin Mari Fossøy i D11-12.
 6. plass Ingrid Nygård i D13-14.
 7. plass Iris Kristine Fossøy i D15-16.
 
 Sørlandsgaloppen
 Det deltok 15 løper med tilsammen 58 starter.
 Utdrag av sammenlagt plasseringer.
 1. plass Sindre Sandven i H13 med 4000 poeng og Sondre Kvisli i H14 med 3957 poeng.
 3. plass Hugo Christensen i H55 med 3911 poeng.
 4. plass Magnus Sandven i H11 med 3816 poeng.
 6. plass Vebjørn Kvisli i H13 med 3649 poeng.
 Sindre Sandven i H13 med 4000 poeng fikk da Jørgen Schultz vandrepokal for høyeste poeng 
 sammenlagt i årets sørlandsgalopp.
 
 KM lang
 Det deltok 24 løpere.
 Utdrag av noen plasseringer. 
 1. plass Sindre Sandven i H13-14, Heidi Schatvet i D40 og Lene Therese Myrland i D11-12N.
 2. plass Emil Sten Hestvik i H11-12.
 3. plass Kristin Sandven i D35 og Hugo Christensen i H55.
 Km plasseringer
 Gull: Jørn Myrland, Kristin Sandven, Sindre Sandven og Heidi Schatvet.
 Sølv: Hugo Christensen, Jannike Tveitane Skogen og Silje Westlund. 
 Bronse: Ida Hestvik Sten, Ingvild Jonassen, Sondre Kvisli, Petter Løe og Åge-Geir Skatter.
 
  .02  - Stafetter
 10mila
 Ungdom (382 lag)
 Notodden OL 1: 196. pl.    Silje Westlund, Sveinung Aas, Simen Westlund og 
     Sondre Kvisli.
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 Notodden OL 3: 280. pl.    Anne-Marte Thorbjørnsen, Ingrid Nygård, Vebjørn Kvisli og 
     Eirik Tengesdal.
 
 Norsk O-festival
 H13-16 (70 lag)
 Notodden OL 1: 20. pl.   Sindre Sandven, Vebjørn Kvisli og Sondre Kvisli.
 Notodden OL 2: 46. pl.   Thor Jørgen Klevar, Mats Endresen og Haakon Haavaag.
 H135 (89 lag)
 Notodden OL 1: 13. pl.   Petter Løe, Hugo Christensen og Jørn Myrland.
 Notodden OL 2: 65. pl.   Harald Kvisli, Åge-Geir Skatter og Jon Kvisli.
 Notodden OL 3: 85. pl.   Håvard Sten, Magne Løe og Harald Wold.
 
 Kretsmesterskap stafett
 D13-16 (10 lag)
 Notodden OL 1: 8. pl.   Jannike Tveitane Skogen og Silje Westlund.
 Notodden OL 2: 9. pl.   Ingrid Mork Nygård og Ida Elisabeth Hestvik Sten.
 H13-16 (11 lag)
 Notodden OL 1: 4. pl.   Sindre Sandven og Sondre Kvisli.
 Notodden OL 2: 8. pl.   Mats Endresen og Vebjørn Kvisli.
 
  .03 - Hovedløp/O-landsleir
 Notodden O-lag stilte i år med 9 løpere og vi fikk følgende resultater på hovedløpet.
 Hovedløpet: 
 D14 29. plass  Ida Elisabeth Hestvik Sten
  30. plass Jannike Tveitane Skogen
 H14 2. plass Sondre Kvisli
 D15 9. plass Silje Westlund
  38. plass  Ingvild Jonassen
 H15 73. plass Sveinung Aas
  74. plass Mats Endresen
 D16 23. plass  Anne-Marte Thorbjørnsen
  28. plass Iris Kristine Fossøy

 Sprintløp:
 D14 33. plass  Ida Elisabeth Hestvik Sten
 H14 15. plass Sondre Kvisli
 D15 32. plass  Ingvild Jonassen
  34. plass Silje Westlund
 H15 41. plass Mats Endresen
  42. plass Sveinung Aas
 D16 34. plass Iris Kristine Fossøy

 Kretsstafett damer: 
 Telemark lag 1: 22. plass Silje Westlund, Anne-Marte Thorbjørnsen og Thea Østby Grande.
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 Telemark lag 2: 36. plass Ingvild Jonassen, Guro Vassend og Kjersti Westin.
 Kretsstafett herrer:
 Telemark lag 1: 19. plass Sondre Kvisli, Håvard Gatevold og Hans Petter Mathisen.
 Telemark lag 3: 61. plass Erlend Raastad, Lars Steinar Hefre og Mats Endresen. 

3.03 - Trening trinn 3
I NOL’s handlingsplan for 2006-2010 er et av hovedmålene at NOL skal være det ledende laget i Te-
lemark innen aldersgruppa 10-16 år. Med 17 aktive o-løpere i Trinn 3 er vi det laget med flest o-løpere 
fra 13-16 år i kretsen. 
Disse har vært med på Trinn 3 i år: 
13 år: Ingrid Nygård, Simen Westlund, Sindre Sandven, Håkon Haavaag og Vebjørn Kvisli
14 år: Janike Tveitane Skogen, Ida Hestvik Sten, Halvor Schjøtt Moen og Sondre Kvisli
15 år: Ingvild Jonassen, Silje Westlund, Sveinung Aas, Mats Endresen og Tor Jørgen Klevar
16 år: Iris Fossøy, Anne-Marte Thorbjørnsen
17 år: Mia Endresen

Sommertrening
For Trinn 3 har det vært organisert trening hver onsdag og torsdag. På onsdagene er postene til tre-
ningsløpene benyttet. På torsdagene har det vært egen Trinn 3 trening. Jørn har vært hovedtrener og 
Malin, Ole Christian, Harald og Heidi har hjulpet til.

Løp
De fleste på Trinn 3 har deltatt på mange løp utenfor klubben, både på individuelle løp og stafetter. På 
10-mila stilte vi hele 4 lag (16 løpere) og på o-festivalen deltok 2 jentelag og 2 guttelag (12 løpere).
Hovedløpet i år gikk i Asker og o-landsleiren ble arrangert i de påfølgende dagene på Hosletoppen. Vi 
var den klubben fra Telemark med flest deltagere.  
Disse 9 deltok på Hovedløpet og leiren:
14 år: Janike T. Skogen, Ida Hestvik Sten og Sondre Kvisli
15 år: Ingvild Jonassen, Silje Westlund, Sveinung Aas og Mats Endresen
16 år: Iris Fossøy og Anne-Marte Thorbjørnsen

3.04 - Samlinger
MOT TV
Samarbeidet mellom Telemark og Vestfold krets har i år også vært aktivt. Det har vært samlinger i 
Rauland, Larvik, Sverige(10-mila), Østfold, Asker, Sandefjord, Notodden og Langesund. Vi har vært 
godt representert på alle samlingene.

3.05 - Kretslaget
Vi har denne sesongen ikke hatt deltagere på kretslaget, men Iris Fossøy og Anne Marte Thorbjørnsen 
deltar på kretslaget i 2008.

3.06 - Vintertrening 
I vinter var det trening fra Tveiten skole hver onsdag. Jørn ledet treninga.
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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 fungert bra og har blitt oppdatert. Der ligger det informasjon om nyheter, resultater, 
aktiviteter, innbydelser og påmeldinger.
Dagens tekniske løsning baserer seg på at et lite antall personer foretar oppdatering av sidene ved 
hjelp av webverktøy. Det er ønskelig at styret og andre medlemmer også kan skrive nyhetsartikler og 
oppdatere informasjon på sidene.  NOL bør vurdere å ta i bruk en teknisk løsning som tillater dette. 

4.03 - Annonsering
Vi har gjennom hele 2007-sesongen annonsert all lokal aktivitet i Telen. Dette utgjør nær 40 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.
Klubbavis og hjemmeside er nok for medlemmene viktigere enn annonser i Telen.

4.04 - Økonomi
Økonomien i laget er fortsatt god. Regnskapet for 2007 viser et mindre underskudd enn budsjettert.
Bakrunnen for budsjettert underskudd er garasje og innventar hytte. Salg av turkart har også vært 
veldig bra. Vi har hatt 3 vareopptellinger på ICA + rivingsdugnad sentrumsbygg. Har tilsammen gitt 
en inntekt på 80.000. 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 2007 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.

Notodden OL har gitt et tilskudd på kr. 5.000 til Tinnemyra for alle.

Regnskap for 2007 og budsjett for 2008 blir lagt fram på årsmøtet.

4.05 - Medlemsmøter
Vi har i 2007 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.
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4.07 - Dugnader
Vi har gjennomført 3 vareopptellinger på ICA i 2007 og rivningsdugnad på sentrumsbygg.
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 
2007.  Det ble delt ut kommunale aktivitetsmidler på kr. 20.000.
Tilskudd i form av spillemidler for kart på Elgsjø 15.000 og Aalamoen 40.000.
Søknad om tilskudd turkart Heddalsåsen/Gransherad ble ikke prioritert i 2007, men søknad blir sendt 
på nytt i 2008.
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.

5.00 - Idrettsanlegg
5.01 - Status kart
NOL har mange og gode o-kart til de fleste formål, selv om enkelte av lagets store kart i Bolkes-
jøområdet ikke har blitt oppdatert . Kartene Mjaugetjønn, Vikåsen og Langedok som ble utarbeidet 
på midten av 80-årene, har ikke blitt ajourført og digitalisert, og er derfor i dag lite egnet som o-kart. 
Alle tre kartene dekker områder med svært godt o-terreng. En digitalisering av disse kartene vil kreve 
store investeringer. 
Kart innenfor Østmarka-basen, Tovestul og Reshjem, representerer de viktigste kartområdene for lagets 
aktiviteter. Kvaliteten på disse kartene er god. Store endringer på grunn av omfattende skogsdrift krever 
en kontinuerlig rehabilitering for alle disse kartene.
Overgangen til digitale kartbaser forenkler ajourføring og oppdatering av kartbasene.
Det er nå på grunn av store endringer innenfor kartområdene mindre aktuelt med store opptrykk av 
kart. Det vil bli satset på printing av mindre opplag, med og uten løyper, til trening og ulike arrange-
menter. 
Årlige kostnader knyttet til printing av kart til trening, og ulike klubb-arrangementer vil ligge på i stør-
relsesorden kr. 30.000-. I tillegg kommer kostnader knyttet til ajourføring av kartbasene og trykking 
av kart til terminfestede løp og turorientering.
I kommende periode vil det kun bli satset på enkelte kart som dekker små områder. Årsaken til dette 
ligger i både økonomiske og tilskuddsmessige forhold.
NOL er et av flere lag med egne idrettsanlegg som har sendt søknad til Idrettsrådet om årlig kommunalt 
tilskudd til utvikling og drift av disse anleggene. I kommunens budsjett for 2008 er det avsatt en sum 
til fordeling blant idrettslag som drifter egne anlegg.



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 1�
http://www.nolweb.org/

5.02 - Konkurransekart
Gode konkurransekart er kostbare både å utarbeide og ajourføre. Utarbeidelse av nye konkurransekart 
må derfor knyttes til større arrangementer. Kommunale tilskudd kan også gi grunnlag for en rehabili-
tering og oppgradering av kartene i Bolkesjøområdet til konkurranse-kart. 
Vi har i dag følgende aktuelle konkurransekart :
- SÆTREÅSEN  
- HØGÅS / NYBUÅSEN
- RESHJEM
- TOVESTUL

5.03 - Trenings- og instruksjonskart
Vi har mange kart av ulik kvalitet for bruk til trening og instruksjon. Her er det kart som dekker flere 
terrengtyper. Det er viktig å opprettholde en tilfredsstillende kvalitet også på disse kartene. Dette er 
en forutsetning for å kunne videreutvikle gode orienteringsløpere på Notodden.
For å sikre en god kvalitet på disse kartene bør det i budsjettet avsettes kr. 20.000- /år til oppdater-
ing.
Flere av skolekartene har behov for en rehabilitering og fornyelse. Opplegget ved kommunens 9 bar-
neskoler i regi av studenter ved HIT i forkant av Gildesprinten, aktualiserer en satsing på disse kartene. 
Det er viktig å se etter mulige tilskudd til dette kartarbeidet. Det bør i 2008 søkes om tippemidler til 
rehabilitering av skolekart. Det bør utarbeides en plan for rehabilitering av disse skolekartene når 
økonomien er avklaret.

5.04 - Turkart
Østmarka var NOLs første turkart. Dette kartet som i stor grad var bygd på lagets o-kart, ble utgitt i 
1988. Det har tatt 20 år å fullføre lagets turkartserie. Med utgivelse av turkartet Heddalsåsen-Gransherad 
i desember 2007, er hele kommunen med tilliggende fjellområder kartlagt. Det ble ikke gitt spillemidler 
til turkartet Heddalsåsen/Gransherad i 2007. Denne søknaden er fornyet i 2008.
NOL disponerer nå en enorm digital kartbase som dekker et areal på over 1.500 km2.
NOLs turkartserie består av følgende kart:
- TURKART MEHEIA  1:25.000 Utvidelse av Østmarka utgitt i 2006.
- TURKART LIFJELL  1:30.000 Nyutgivelse i 2005
- TURKART BLEFJELL  1:30.000 Utgitt i 2000.
- TURKART GAUSTATOPPEN 1:25.000 Nyutgivelse i 2006.
- TURKART HEDDALSÅSEN
   OG GRANSHERAD  1:25.000 Utgitt i 2007.
- BYKART Notodden kommune 1:10.000 Utgitt i 1999.

5.05 - Nye o-kart i 2007
Nytt digitalisert kart over Aalamoen ble utgitt i 2007. I tillegg er det foretatt en del ajourføring av 
Høgåskartet mellom Høgås skole, Eikeskar og Lauvåsknølen.

5.06 - Kartplan for 2008 til 2011
Det legges ikke opp til utarbeidelse av nye kart i 2008. Styret har i 2008 valgt å satse på trenersiden for 
å sikre lagets unge utøvere et godt sportslig tilbud. Dette vil gå på bekostning av anleggssiden dersom 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 1�
http://www.nolweb.org/

vi ikke oppnår eksterne tilskudd til videre anleggsutvikling.
I løpet av 2008 vil det bli utarbeidet en strategiplan for NOLs satsing på o-kart i perioden 2009 til 2012. 
Denne planen vil bygge på de disponible økonomiske rammer som fram-kommer i løpet av året.
Forslag til strategiplan vil bli presentert før sommerferien og bli lagt til grunn for søknad om spil-
lemidler i 2009.

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 2007-sesongen arrangert 2 terminfestede kretsløp, Sætrenatta fredag 28. september fra klub-
bhytta og Høgåssprinten lørdag 29. september i Høgås. Det er søkt om 2 tilsvarende kretsløp i 2008.
Deltagerantallet på Sætrenatta 62 og på Høgåssprinten 158.

6.03 - Tinfosløpet
225 deltok i Tinfosløpet- Ny deltakerrekord.
Fredag 11.05.2007 deltok hele 225 løpere i i Tinfosløpet – det var deltakerrekord. Vi forsøkte i år et 
nytt PR- fremstøt, nemlig å utfordre politikerne før valgkampen om å være det mest sporty partiet i 
sine respektive kommunestyrer. Det viste seg å bli liten oppslutning fra politikerne, men det var KrF 
i Hjartdal kommune som kan hedres med gunsten, mest sporty parti.
Vinner av Kvinner 4,8 km ble Lene Friis fra Heddal IL SSG med tiden 20:54. Vinner av M 4,8 km ble 
Trond-Egil Groth Notodden Politiidrettslag, med tiden 17:53, som var 2 min:09 sek bak løyperekorden 
fra 2006. 
I lang løype løp Geir Borgerås raskest på tiden 41.36 (2006-tiden var 40.43). Lang løype damer ble 
vunnet av Torgunn Ripegutu Kjapp IL med tiden 46.07.

Arrangementmessig.
Årets Tinfos-løp ble for andre gang arrangert på en fredag som vi igjen må si var en suksess.

6.04 - Treningsløp
For årets sesong ble det forsøkt å sette opp en terminliste med to personer som ansvarlig for hvert 
treningsløp, noe som har fått positive reaksjoner.
Det ble også avholdt et kurs med fokus på løypelegging hvor arrangører av treningsløp ble invitert. 
Det har i løpet av årets sesong blitt arrangert 18 treningsløp fordelt på 11 løp på vårsesongen og 9 løp 
etter ferien. Klubbmesterskap i sprint, normaldistanse og NOL-stafett har blitt avholdt som en del av 
disse arrangementene. I alt har det vært 1269 deltakere på disse treningsløpene. I 2006 var det 1217 
deltagere. Beste oppmøte var på treningsløpet arrangert på o-hytta 14. april, med 99 deltakere.
Foruten disse arrangmentene er det blitt arrangert klubbmesterskap ultralang med 24 deltakere og 
ribbeløp med 46 deltakere.  



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN

 1�
http://www.nolweb.org/

6.05 - Nattløp
Nattløpene er også i år en suksess da 49 løpere har deltatt på tilsammen 185 starter, mot ifjor 93 løpere 
og 284 starter, en nedgang som skyldes at færre yngre løpere deltok..
Sammenlagt vinnere: Lang løype: Jørn Myrland og Audun Resser. Kort løype: Sindre Sandven. 
Nybegynnerløype: Magnus Sandven.
Vinnerene av gavekort til en verdi av kr. 750.- ble:
Petter Løe, Audun Resser, Sindre Sandven og Tor Kvammen.
Det ble også trekt ut en del T-skjorter.

6.06 - Klubbløp
  .01 - Sprintcup
 Det var ikke arrangert sprintcup i 2007.

  .02 - Klubbmesterskap
 Årets klubbmestere langdistanse ble:
 D 11-12 Lene Therese Myrland H 11-12 Emil Sten Hestvik
 D 13-14 Jannike Tveitane Skogen H 13-14 Sindre Sandven
 D15-16 Silje Westlund 
 D 17 Heidi Schatvet  H 17 Jørn Myrland
 D50 Ingebjørg Bakko  H 50 Harald Wold

 Årets klubbmestere sprint ble: 
 D 11-12 Eirin Fossøy  H 11-12 Magnus Sandven
 D 13-16 Silje Westlund  H 13-16 Sindre Sandven 
 D 17 Heidi Schatvet  H 17 Petter Løe 
     H 50 Dag Sørlie

 Åpent klubbmesterskap ultralangdistanse:
 Antall deltagere: 24.
 Klubbmestere:
 Herrer lang løype  Sondre Kvisli NOL
 Damer kort løype  Randi Wold NOL

  .03 - NOL stafett
 Ble i år igjen arrangert som en enmannsstafett.
 Antall deltagere var 65. 

  .04 - Fjell-løp Tunhovd
 Antall deltagere var 7 på nattløpet og 7 på fjell-løpet.
 Vinner av vandrepokal ble Jørn Myrland.

  .05 - Ribbeløpet
 Ribbeløpet 46 startende.
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6.07 - Turorientering
2007 var NOL’s 38. sesong med tur-o. Årets opplegg ble avviklet på følgende kart:
Grotbekk          (25 poster)
Elgsjø              (12 poster)
Jerpetjønn         (10 poster)
Aalamoen           (13 poster)
 
Vi har fått mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, de har hatt mange fine turer i området rundt 
Notodden. Enkelte mente at postene på Aalamoen lå litt langt fra hverandre, så neste gang vi bruker 
dette kartet, vil vi legge opp til kortere sløyfer/turer. 
Det ble solgt 79 konvolutter og 54 ekstrakort, og det er en bra økning fra i fjor. 57 av deltakerne sendte 
kortene til registrering og var med i trekningen av en tursekk. En trofast tur-o-deltaker gjennom 33 
år, Svein Egil Skotte, stakk av med den. Årets jubilanter var Kristen Hagen, Nanny Paulsen og Ole 
Paulsen, alle tre har oppfylt kravet til gullmerket i 30 år. Vi gratulerer de spreke jubilantene!
Ingebjørg, Dag 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 2007 ikke vært leteaksjoner hvor NOL har deltatt.

7.00 - Klubbhytta/materiell
7.01 - Status materialforvalter
Høy aktivitet har også dette året ført til mye bruk av klubbens utstyr. Som sagt tidligere er nå lagerbe-
holdningen til klubben blitt ganske så omfattende og en etterlengtet garasje står snart ferdig. Dette vil 
gjøre at vi vil få en bedre oversikt når vi kan ta denne i bruk. 

Kartlageret er endret og delt inn i følgende områder; Østmarka, Heddal, Elgsjø, Lisleherad og Sauherad. 
Karta blir lagt i alfabetisk rekkefølge. Basene refererer til retninger. 
Østmarka: Heddal: Elgsjø: Lisleherad: Sauherad:
Damstugo Svevet Elgsjø Dårstul Akkerhaugen
Grotbekk Reshjem Jerpetjønn Langedokk Askemyra
Høgås Yli Tovestul Lisleherad Hynnemoen
Høgås skole  Rygi  Mjaugetjønn Nordagutu
Klubbhytta, småtroll Heddal u. skole  Ramsås
Lauvåsknølen Nordbygda
Litjønnåsen Gransherad
Nybuåasen Reshjem
Svarttjønnkåsa Aalamoen
Tinnemyra Sauland
Tøllhaugen Hjartdal
 Tuddal
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7.02 - Arrangementmateriell
Noe utstyr er kjøpt inn i 2007. Ny digital start klokke og nytt klubbtelt er på plass. Det er også supplert 
med noen flere EKT enheter på bukk.
       
7.03 - EKT utstyr
Etter årets opptelling mangler vi tre EKT enheter i snor 123, 136, 139 og en på bukk 160.  
123 ansees som mistet, men de andre prøver vi å spore opp.
Klubben har nå et bra utvalg med EKT enheter og tilhørende utstyr.

7.04 - Løpstøy
Vi har fremdeles et bra utvalg av løpsdrakter, men mangler noen størrelser i overtrekks dresser, se 
vedlagte liste. Styre må ta stilling til hvor stort innkjøp som skal gjøres.
Salget har vært bra i 2007

7.05 - Nattlykter
Det har vært valgt å subsidiere ved kjøp av nattlykter til lagets medlemmer de siste åra. Dette har medført 
at klubbens utstyr ikke har blitt fornyet. Vi har pr. i dag 2 - 3 sett som ansees som brukbare..

7.06 - Klubbhytta
Det har vært en nedgang i utleie av O-hytta i år.
Den har blitt utleid ca 56 døgn.
Vi har også fått inn en ny leieboer i leiligheten.
Hun tar også en del vasking når hytta har vært leid ut.
Det er fortsatt noen i O-laget som ikke gir beskjed etter bruk. Dette må bli bedre så vi får vasket før 
det skal leies ut.

7.07 - Inventar og utstyr
Det har blitt kjøpt inn nye møbler og nytt kjøleskap.
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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 2008. 
 Familier kr. 500,-. Enkeltmedlem under 17 år kr. 200,- og over 17 år kr. 300,-.
 Støttemedlemmer kr. 100,-.

Fremlegges på årsmøte:
* Regnskap for 2007 og budsjett for 2008.
* Materialoversikt.

Husk årsmøte mandag 28. januar 
kl. 19.00 på klubbhytta

O-festivalalliansen inviterer til orienteringshelg 20. – 22. juni 2008

Arena
Siggerud idrettspark, Ski kommune. 15 km SØ for Oslo sentrum
Påmelding
Påmelding på O-festivalens hjemmeside, www.o-festivalen.com
Påmeldingsfrist 6.juni
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Tidenes lengste KM i NOL? - lørdag 3. november 2007

- og kanskje også med tidenes fineste 
høst-vær!?
Vi samlet oss på klubbhytta før felles 
reise til start ved Jerpetjønn.
Løypelegger var Petter. Selv om han 
hadde lagt løypa, hadde han og noen 
flere H40+-løpere store problemer 
med å holde følge med Simen og 
Sindre. Disse to løp i par og ledet 
klassen sin klart gjennom hele løypa. 
Sindre hadde ett stygt fall i buskaset 
rett før 10 post, og måtte ta ett par 
minutters time-out. Da kunne Simen 
løpe alene inn til seier i den lange 
halvlange løypa.

Den lange løypa var felles med den halvlange, men med en 
ekstra runde på slutten. Da var det litt flere i samme klynge en 
god stund.

Geir-Ottar og Sondre hang sammen i tet fra start av, og var vel 
aldri truet av noen. I mål var de nesten en halvtime foran resten 
på den lange løypa. Sondre hang lenge og vel på Geir Ottar, og 
hadde ikke kartet oppe før til de siste postene.  Da gikk Geir-Ot-
tar tom for krefter, og måtte slippe Sondre foran. Sondre hadde 
kanskje fylt på underveis med rosiner fra pappa Harald som gjorde 
at kreftene holdt helt til mål?

Med flere kart og målestokk på 1:7500, 1:10 000 og 1:12 500 
hadde ikke Petter helt holdt styr på løypelengdene. Det ble kon-
trollmålt av flere etterpå i O-CAD. Den lange løypa som skulle 
være 12 km-løype var 15,6 km, og den halvlange på 8 km var 
10,8 km!

Uten påfyll av noe slag under en ca to-timers hard løpetur i kupert terreng var det mange som gikk 
temmelig tom for krefter mot slutten. Aldri smakte vel suppa og vaflene til Ellinor og Kjell så godt!!

5 km C-løype startet på klubbhytta. Den gikk mest på sti, og i godt kjent terreng. Magnus holdt god 
fart fra start til mål, mens de andre deltakerne tok seg bedre tid til å nyte det fine høst-været! 

Kristin

Fra starten på Jerpetjønn

Sondre på kartbytte
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Årsfesten
I god NOL-tradisjon ble årsfesten arranger som bankett etter klubbmesterskap ultra-lang.
Ikke uventet var det enkelte løpere som bar tydelig preg av forutgående fysisk utskeielse.
Andre hadde valgt å stå over prologen, og starte direkte på årsfesten. Dette var nok mest tydelig utover 
natta på dansegulvet!
Festkomiteen, forsterket med Britt H. hadde pyntet peisestua og lagt opp til en deilig meny, basert på 
taco med alt av egnet tilbehør. Dette medførte at middagen strakk seg over flere trivelige timer.
Ut fra støynivået var det nok mange historier og skrøner som så dagens lys.
I god tradisjon var det overrekkelse av flere utmerkelser under middagen. På grunn av juryens spontane 
arbeidsmetode, er det i etterkant noe uklart hvem som fikk de ulike utmerkelsene.
Det som er sikkert er at Jørn Myrland fikk overrakt vandrepremie for klubbmesterskap i fjellorienter-
ing. Vandrepremien som er en trebolle som far til Arnulf har laget, vil bli oppbevart på klubbhytta, til 
glede for alle brukere av hytta.
Sandra overrakte en ærespris til Arve for hans enorme arbeidskapasitet og innsats med garasjebygging 
og med området rundt klubbhytta.
Odd Arne som uten tvil står bak årets største BOM i NOL fikk utmerkelse for denne bragden.
1 ½ time for å tilbakelegge 3 km i bil mellom to definerte punkter på Hovden, står det respekt av.
Selv hjelp av tredobbel nordiske mester (Anders Nordberg) hjalp ikke. Det viste seg at selv Anders 
var ute på en større bom.
Anders F ble hedret for sin mangesidige innsats i laget. Som skapråner og motstander mot motorsport-
senteret, må Anders ha et behov for støtte i laget.
Med utgangspunkt i stemningen, før, under og etter middagen var årsfesten som vanlig en suksess. Det 
er hyggelig med årsfester hvor vi fyller peisestua. Arve lover utvidelse!
Folkens gled dere til neste år. 
Kanskje vi må bygge på peisstua om et par år.

Harald W.

9. Reidar Slokvik 2:58:08
 Håvard Sten Ikke fullført
 Sveinung Rekaa Disk
 Vebjørn Kvisli Ikke avlest brikke. 
  Kom inn før Heidi.

15,6 km lang
1. Sondre Kvisli 2:19:31 
2. Geir Ottar Kvernstuen 2:21:48
3. Jørn Myrland 2:48:33
4. Arve Paulsen 2:50:43
5. Åge-Geir Skatter 2:50:49
6. Anders Fossøy 2:51:53
7. Harald Kvisli 3:21:14
 Petter Løe  Ikke Fullført

Resultater fra klubbmesterskap ultralang
5 km C
1. Magnus Sandven 0:58:06
2. Ingrid Mork Nygård  1:20:16
3. Eirin Fossøy 1:20:25
4. Ingebjørg Bakko 1:34:05

10,8 km kort   
1. Simen Westlund 1:50:58
2. Sindre Sandven 1:57:27
3. Randi Wold 2:11:52
4. Kristin Sandven 2:17:11
5. Heidi Schatvet  2:22:33
6. Arnulf Rulnes  2:30:06 
7. Britt Fossøyt 2:30:58
8. Harald Wold 2:43:02
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Ribbeløpet 2007
Etter god gammel tradisjon i NOL ble også orienteringsåret 2007 avsluttet med Ribbeløp og julelunsj 
2.juledag. Ut fra deltakerantallet de siste årene har dette uten tvil blitt en tradisjon som mange setter 
stor pris på. Dette har blitt en verdig avslutning på en lang og innholdsrik o-sesong.
Reidar Slokvik hadde i år påtatt seg løypelegging. Som vanlig består Ribbeløpet av tre sløyfer på 
henholdsvis 2,1 km A-løype, 1,4 km C-løype og 1,8 km N-løype. 
Fellesstart og sporsnø er sentrale elementer i dette arrangementet.
Totalt 21 løpere stilte til start på den lengste og mest prestisjetunge løypa (5,3 km). 
Startfeltet inneholdt flere tidligere vinnere som Helge Hagen, Helge Fossøy og Dag Steinar Ragvin. 
Dette er erfarne løpere med 15-20 Ribbeløp og flere løpsseire på samvittigheten. I tillegg inneholdt 
startfeltet flere utfordrere, samt 6 damer som skulle kjempe om å bli beste dameløper. 
Med 3” nysnø natt til 2.juledag og klarvær med noen få kuldegrader, lå alt til rette for nok et spen-
nende Ribbeløp.
Reidar kunne før start garantere at isen på Grotbæk og Tinnemyra var løpbar. Han hadde sjekket isen 
i alle bauer og kanter, og sto som garantist for løpernes sikkerhet. Her har vi en komplett løypelegger 
som også tar HMS-ansvaret på alvor. Den eneste Reidar ikke ville ta ansvar for var Telens journalist 
Trond Kaasa som ønsket å fotografere fellesstarten. I motsetning til orientering, bedriver Trond her en 
risikosport som ingen vil eller kan, ta ansvar for.
Ikke uventet var det Hugo som var raskest fram til første post. En ”gammel” ringrev som fortsatt liker å 
løpe i klasse H-21, skal man ha respekt for. Hva som skjedde med Hugo senere i løpet forteller historien 
lite om. Min teori er at noen yngre spreke dameløpere har ødelagt Hugos konsentrasjonen knyttet til 
o-løp. Vi vurderer derfor å skille starten for menn og kvinner neste år. Dette for å unngå slike uheldige 
situasjoner hvor enkeltløpere får sine løp ødelagt på grunn av helt ”usportslige” forhold.
Etter at Dag Steinar som flere tidligere år hadde tatt styringen i Ribbeløpet, ble en bom på den 6. posten 
avgjørende for sluttresultatet. Med ungt pågangsmot og konsentrert løping klarte Knut Sveinung å lure 
alle de gamle heltene gjennom løpets resterende poster. Han kunne etter et godt disponert løp, løpe i 
mål til seier, 10 sekunder før Dag Steinar.
I dameklassen ble det ikke uventet en ny duell mellom Randi og Nicole. Helt fra hovedløpet som 
15.åringer hvor disse to løp inn til sølv og bronse, har de hatt mange tette dueller. Denne gangen var 
det Randi som trakk det lengste strået.
Under den etterfølgende julelunsjen med mye god mat og trivelig sosialt fellesskap, er alle vinnere – selv 
de som ikke startet i løpet. Til stor glede for arrangørene var peisestua fylt til randen under lunsjen. 
Blir frammøtet større, står Arve klar til å utvide både hytta og dusjen!

Resultater: Antall deltagere: 46
5,3 km A Herrer  
1. Knut Sveinung Rekaa 34:24
2. Dag Steinar Ragvin 34:34
3. Petter Løe 36:28
4. Helge Fossøy 37:02
5. Arve Paulsen 38:50
6. Håkon Wold 39:05
7. Åge-Geir Skatter 39:10
8. Hugo Christensen 42:28
9. Sveinung Rekaa 47:31
10. Magnus Sandven 48:42
11. Harald Wold 50:32
12. Arnulf Rulnes 51:39

Sindre Sandven Deltatt
Helge Hagen Deltatt
Sveinung Aas Deltatt

5,3 km A Damer
1. Randi Wold 39:18
2. Nicole Ragvin 41:47
3. Kristin Sandven 46:20
4. Iris Fossøy 55:22
Britt Fossøy Deltatt
Gunvor Bergskås Deltatt

3,2 km C  
1. Dag Nastad 25:46
2. Marie Nastad 26:29
3. Georg Skaret 29:25
4. Anja Ragvin 30:45
5. Ingrid Mork Nygård 31:15
6. Finn Bjørtuft 33:14
7. Eirin Fossøy 38:59
8. Aurora Fossøy 38:59
Ida Hestvik Sten 22:11
Synne Fossøy Deltatt
Ingebjørg Bakko Deltatt
Emil Urnes Deltatt
Emil Sten Hestvik Deltatt

Haakon Haavaag Deltatt
Frode Haavaag Deltatt
Jon Erlend Haavaag Deltatt
Jostein Sandven Deltatt
Bjørn Carlsen Deltatt

1,8 km N 
Jørgen Slokvik Deltatt
Åsmund Slokvik Deltatt
Snorre Slokvik Deltatt
Elin Slokvik Deltatt
Håvard Sten Deltatt
Britt Hestvik Deltatt
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Sætrenatta og Høgåssprinten
Styret i NOL har gjennom mange år diskutert muligheten for å etablere et årlig o-arrangement på 
Notodden som kan trekke det antall løpere som Skal til for å forsvare det arbeid som følger et termin-
festet o-arrangement.
Nye løpstilbud på våren og forsommeren vil få stor konkurranse fra allerede godt etablerte løpsar-
rangemente. Disse er det er umulig for oss å konkurrere med. Resultatet vil da bli løp med maks. 100 
deltakere. Vi kan ikke forsvare en resursbruk basert på 15 løyper, 25 funksjonærer og 100 løpere.
Løp lagt til ettersommer og tidlig høst vil også få sterk konkurranse fra etablerte arrangementer. Slike 
løp kan derfor kun utvikle seg til å bli å betrakte som utvidede klubbløp.
I et forsøk på å få til et løp som vi kan videreutvikle til et årlig arrangement med potensial til å bli et 
middels stort o-arrangement, valgte vi i 2007 å endre det årlige parkløpet i slutten av september til 
et todagers arrangement med nattløp på Sætreåsen fredag kveld og et mellomdistanseløp i Høgås på 
lørdagen. Løpene ble døpt Sætrenatta og Høgåssprinten.
For å sikre et akseptabelt deltakerantall fra starten, ble bl.a. O-troll-leir lagt til Notodden denne helga. 
I tillegg hadde juniorkretslaget for Telemark lagt sin høstsamling til klubbhytta vår denne helga.
Det som for øvrig medførte at vi i ettertid oppfatter årets arrangement som en suksess, var at MOT-
TV, et opplegg for løpere fra 13-16 år i Telemark og Vestfold, hadde lagt finalen i sin løpskarusell til 
løpet i Høgås. 
Denne prestisjetunge jaktstarten ble en publikumssuksess nær opp mot NOC2005, med både meldeposter 
og publikumsposter. Også været minnet om NOC. Bortsett fra at temperaturen nærmet seg 0ºC, op-
plevde vi det samme striregnet som under mellomdistansen i 2005. Dette ble en kald og våt opplevelse 
for både løpere, publikum og arrangører. Vi kan trøste oss med at været MÅ bli bedre neste år.
Sondre (14)sørget for en solid klasseseier i H 13-14. Her bidro Sindre(13) og Simen (13)til at NOL 
har fått sine 3 S-er i denne klassen
Det var mange som hadde glede av Hugos løyper denne våte dagen i Høgås. Positiv tilbakemelding 
på løyper fra Hans Mathisen på en slik dag, er en god attast.

På tross av kuldegrader ble nattløpet et svært vellykket arrangement. Måneskinn og god sikt skapte 
en fin ramme rundt løpet som samlet alt fra nybegynnere til verdenseliten på startstreken. Anders 
Nordberg var uten tvil med på å sette standard for løpet. Enda hyggeligere var det å registrere positive 
uttalelser fra unge løpere som deltok på nattløp for første gang. Reidar skal ha stor takk for jobben 
som løypelegger for dette nattløpet.
Deltakerantallet bør kunne heves betraktelig dersom vi til neste år unngår at Kongsberg O-lag legger 
treningsløp som kolliderer med disse løpene. 
Vi vil gjenta denne o-helga i 2008. Målet på sikt er å få etablert et årlig arrangement som samler rundt 
150 løpere til Sætrenatta og 300 løpere til Høgåssprinten.

Utdrag av resultater:
Sætrenatta

D13-14
5.  Ingrid Nygård
 Ida Hestvik Sten
H13-14
1.  Sondre Kvisli
2. Simen Westlund
3.  Vebjørn Kvisli

H15-16
4.  Mats Endresen
D21
1. Malin Westlund
2. Heidi Schatvet
3. Kristin Sandven
H40
1.  Jørn Myrland
4. Petter Løe

5. Anders Fossøy
7. Åge-Geir Skatter
H50
1. Hugo Christensen
D16N
1. Lene Therese Myrland
H16N
1. Haakon Haavaag
2. Ole Kristian Myrland

Høgåssprinten

H11-12
1. Magnus Sandven
4. Emil Sten Hestvik
6. Torgrim Aas
D13-14
1. Ingrid Nygård
4. Jannike Tveitane Skogen

11. Ida Hestvik Sten
H13-14
1. Sondre Kvisli
2. Sindre Sandven
4. Simen Westlund
10. Vebjørn Kvisli
D15-16
6. Silje Westlund
H15-16

9. Sveinung Aas
11. Tor Jørgen Klevar
12. Mats Endresen
H40
1. Jørn Myrland
D11-12N
2. Lene Rauland
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4,8 km nattløp 14. september
1. Jørn Myrland  44:15
2. Åge-Geir Skatter  44:20
3. Anders Fossøy 55:12
4. Frode Haavaag  1:17:13
5. Arve Paulsen  1:17:33
Arnulf Rulnes  Deltatt 
Petter Løe Deltatt

Resultater fra fjell løpet på Tunhovd

13 km lang 15. september
1. Jørn Myrland  2:02:50
2. Petter Løe 2:04:50
3. Arve Paulsen 2:08:28 
4. Åge-Geir Skatter   2:08:37
5. Anders Fossøy 2:09:09
6. Frode Haavaag 3:55:43
Arnulf Rulnes  Deltatt

Kort løype Klubb Sum
1. Sindre Sandven NOL 58
2.  Silje Westlund  NOL 48
3. Kristin Sandven NOL 47
4. Simen Westlund  NOL 46
5. Britt Fossøy  NOL 44
6. Arnulf Rulnes NOL 39
7. Finn Bjørtuft KOL 33
8. Ole Christian Johnsen  NOL  30 
8. Ingvar Braaten  KOL 30
10. Tor Kvammen KOL 25

Nybegynner løype Klubb Sum   
1. Magnus Sandven NOL 60
2. Lene Therese Myrland  NOL 54
2. Eirin Fossøy  NOL 54
2. Ingrid Mork Nygård NOL 54
5. Bjørn Carlsen NOL 13
5. Malin Westlund NOL 13
7. Emil Sten Hestvik NOL 11
7. Ida Hestvik Sten NOL 11
7. Kristin Sandven NOL 11

Lang løype Klubb Sum   
1. Jørn Myrland NOL  54
1. Audun Resser KOL  54
3. Petter Løe NOL 48
4. Hugo Christensen  NOL 43
5. Anders Fossøy  NOL 38
6. Åge-Geir Skatter  NOL  37
6. Espen Løe  KOL  37 
6. Odd Strand  KOL  37
9. Ingar Tollum Andersen KOL 35
10. Harald Kvisli NOL 26

Resultater nattløp sammenlagt

Det ble trekt ut vinnere av gave-
kort blant alle deltagere som har 
vert med på mere enn 4 løp.
Vinnerene av gavekort til en verdi 
av kr. 750.- ble:
Petter Løe, Audun Resser, Sindre 
Sandven og Tor Kvammen.

Oversikt over trening finnes også på NOLs hjemmeside.
http://www.nolweb.org/
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Bilder fra KOLs Pinseløp 2007

Pinseløpet 2008 har arena i Kongsberg Skisenter. Mye av terrenget dere vil møte er nord for skisenteret 
- og der har det ikke vært oppdatert kart siden O-festivalen i 1993. Terrengområdet heter Kampenhaug, 
og har godt med stier og noen fine furuåser. 
Pinsen i 2008 er fra 10-12 mai. 
Lørdag: Mellomdistanse 
Søndag: Langdistanse. 
Søndagens løp blir siste uttaksløp til Unionsmatch for Buskeruds løpere mellom 13-16 år.
Mandag: Individuell start for de under 12 år. 
Jaktstart med Macr-O  for løpere i de ordinære klassene fra 13-35 år.
Jaktstart uten Macr-O blir for de over 35 år.

http://www.pinselopet.no/
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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.

Nordvestgaloppen 2008. Planlegge familiens ferie på vestlandet?

Fana IL, T&IF Viking og Voss IL har gleden av å invitere til Nordvestgaloppen 2008 
på Voss i Hordaland, 30.juli – 3.august.

Kartet for de to første dagene er Ukvitne. Terrenget er 200-300 moh og er småkupert i hel-
lende terreng med flate partier. Hovedsakelig høy gran- og furuskog med innslag av noe 
bjørkeskog. Terrenget har mange store, åpne og lettløpte myrer, stup og skrenter. Kart og 
terreng ble også brukt under NM for veteraner 2007.

Dag 3 og 4 går løpene på Bulko på helt nytt kart. Dette terrenget har ikke vært benyttet før. 
Terrenget ligger 400-600 moh. Det er variert terreng med lettløpte myrer, lite
undervegetasjon og en del skråli. Moderat kupering.

http://nordvestgaloppen.no/2008/

Tørking av O-poster på stabburet til 
Sveinung Rekaa

NOLs vimpel er med på løp
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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 2008.

AVS.: Notodden O-lag v/Åge-Geir Skatter, Lisleheradsv. 172, 3678 Notodden.
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VANNRETT: 8. Rørte 9. Sint 10. Apparat 12. Jentenavn 13. Anrope 16. Simple 18. Sportsutstyr 20. Nyn. art. 
21. Roet 23. Flod 25. Mesterskap 26. Guttenavn 27. Merke(omv.) 28. Åpning 30. Blomsterstand 32. Pålegget 34. 
Øgle 36. Blad 38. Bugner 40. Fornøyelsespark 42. Ordre 43. Ukeblad 44. Smerte 46. Artikkel 48. Ri(omv.) 49. 
Arbeidsperiodene 52. Elte 53. Tall 54. Drikk 55. Elv 56. Naboer 60. Sykdom 61. På norske fly 62. Nyn art.
LODDRETT: 1. Beholder 2. Leketøy 3. Gassen 4. Tidsavsnitt 5. Tidsavsnitt 6. Tau 7. Klar 11. Smerter 14. 
Kommune 15. Pronomen 17. Stater 18. Kjøkkenredskap 19. Svensk elv 24. Tone 27. Forestilling  29. Grasplante 
31. Drikk(dial.) 33. Jentenavn 34. Sjarme 35. Simple 37. Sport 39. Jentenavn 41. Ertene 45. Før 47. Am. stat  
50. Fyldig 51. Adelsmann 52. Halvøy 54. Nederlag 57. Vanlig fork. 58. Helligdom 59. Skip  


