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Til deg som vil  

bli medlem: 
Familier 500,- 

Enkeltmedlem: under 17 år 200,- 

over 17 år 300,- 

Støttemedlemskap 100,- 

Informasjon om navn, fødseldato, 

adresse og medlemstype sendes til 

Oddvar Nygård, Bøfeltet 10, 3692 

Sauland. 

Tlf. 97658366 

Kan også bli medlem via internett: 

http://www.nolweb.org/ 

Til de som ikke får tilsendt 

Sjekk KODEN: 

Gi beskjed til Åge-Geir Skatter,  

Lisleheradsvn. 172, 3678 Notodden eller på 

tlf. 350 13744. 

INNHOLD 
Faste 

Innmeldingsskjema  s.15 

Lederen har ordet  s.3 
Løperutstyr s.16 

Trening 

Natt-orientering i høst  s.4 

Løp og samlinger 

Rapport 15-stafetten  s.6 

Rapport Dolomittene 5 dagers s.11 
Rapport Gildesprinten  s.10 

Rapport Nordvestgaloppen s.7 

Rapport O-festivalen  s.8 og 9 
Bilde mellomdistanse Høgås s.12 

Bilder Hovedløpet  s.13 

Bilde O-festival   s.12 og 14 

Resultater 

Resultater O-festival  s.8 

Hytte 

Utleie klubbhytte   s.5 

Årsfest    s.5 

 

Neste utgave av Sjekk KODEN 

Kommer 15. januar. Det er årsmel-

dingsutgave, så alle som skal levere 

inn årsrapport må det innen 13. de-

sember  til Sjekk KODEN v/Åge-Geir 

Skatter,Lisleheradsv.172, 3678 Not-

odden eller epost:  

aagegeir@skatters.net 

Telefonnummer 

klubbhytte 

350 22402 

 

E-post: notod@online.no 

http://www.nolweb.org/ 
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En stor gratulasjon til hele NOLs ungdomsgruppe, samt Jørn, Heidi og alle ildsjeler som står bak ungdoms-

satsingen i klubben vår! 

2008 sesongen har gitt oss et svar på at en bevisst satsing på rekruttering og oppfølging av mange unge ta-

lenter gjennom mange år, nå har gitt gode sportslige resultater for NOL. Det blir lagt merke til det som har 

skjedd på Notodden i store deler av O-Norge.  

Det startet denne sesongen med at en stor gruppe ungdommer som deltok under årets Tio-mila presterte 

nesten over evne. Alle de fire NOL lagene var lenge høyt oppe på resultatlistene.   

Etter målgang kunne vi registrere en imponerende laginnsats. 

19. plassen til 1.laget blant 350 ungdomslag var topp. Her oppnådde lag som Tyrving og Halden plassene 35 

og 36. Alle de 3 NOL lagene som fullførte årets stafett, oppnådde bedre plasseringer enn 1.laget til NOL i 

2007, som da kom i mål til en 196. plass . 

Med plasseringene 19, 110 og 139 har vi satt en høy standard for den videre deltakelsen i Tio-mila.  

Med to fullførende lag i årets 15-stafett viste vi at kvaliteten på de eldre løperne kanskje ikke holder samme 

nasjonale nivå som ungdomsløperene, men vi har mange som fortsatt vil mye i o-løypa. Bare det å stille 30 

løpere på en slik stafett var positivt, selv om vi her ikke oppnådde noen topp-plassering.  

Innsatsen under årets galopper her hjemme og i Sverige, viste at mange løpere fortsatt har hatt stor framgang 

og holder et høyt nivå. 

Her var det mange gode resultater som gav oss forventninger foran årets høydepunkt for ungdomsløperne 

som uten tvil var Hovedløpet. Dette arrangementet er et uoffisielt NM for aldersgruppene 14 til 16 år.  

10 motiverte løpere til Hovedløpet var nok den største troppen fra NOL gjennom lagets lange historie. Re-

sultatene ble i overkant av det vi hadde håpet på. Under normaldistansen kom 7 av 10 løpere inn på premie-

plass. Av disse var det en sølvmedalje og en bronsemedalje.  

Sportslig har 2008-sesongen gitt oss mange positive svar. 

Men kan vi hvile på denne laubæren? 

For meg som har fulgt NOLs utvikling tett i 30 år, ser jeg noen likhetstegn med glanstiden på slutten av 1980 

og begynnelsen av 1990. Vi hadde da også en stor gruppe gode o-løpere som både sportslig og sosialt funge-

re godt og oppnådde gode resultater med flere topp-plasseringer i bl.a. Hovedløpet. I løpet av noen år var vi 

et lag bestående av et par yngre løpere og en medlemsmasse hvor gjennomsnittsalderen hadde passert 50.  

Da bygde vi klubbhytte. Vi var nok på dette tidspunktet bedre til å bygge enn å drive rekrutteringsarbeid. 

Utviklingen de siste 6-8 årene kjenner de fleste. En svært positiv utvikling med et endret fokus, og en bety-

delig fornyelse i en økt medlemsmasse. 

Kan historien gjenta seg?  

Jeg tror ikke det. Vi har jo allerede bygd hytte! 

Det som nå blir utfordringen er å få kontinuitet i den sportslige satsingen. Vi hadde nok for stor tro på at 

dette ville gå automatisk gjennom O-karusellen. 

Det er nok fortsatt behov for en nytenking innenfor rekrutteringsarbeidet. Det er mulig at vi må finne opp-

legg som i større grad åpner for å knytte nye rekrutter og deres foresatte tettere opp til den etablerte kjernen i 

NOL. Dette fungerte nok bedre i O-karusellens barndom. 

 Det er ikke enkelt å bli integrert i den harde kjernen i dette laget.  

Her har vi alle en stor oppgave dersom vi skal lykkes videre og oppnå en utvidet ”o-familie” her på Notod-

den..  

 

Harald W. 
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NOL - NATTKARUSELL 2008. 
Notodden o-lag 

 

 

Vi satser på å få  arrangert 7 nattløp i høst  uavhengig av vær og føre. Dette blir tilbudet i 

høst etter at treningsløpa er slutt.  

Vi satser på  en løype på ca. 5 km  og en på ca 3 km. Det skal også være en nybegyn-

nerløype. Løypelengdene  justeres etter  snø og terreng. Alle løpa starter 19.00 . 

 

Dato:  Område:  / Frammøtested:     Arr:   

15.10  Seteråsen / Klubbhytta     Petter Løe 

22.10  Tinnemyra , mot Lisleherad / Klubbhytta   Håvard Sten  

29.10  Tinnemyra , mot Damtjønn / Klubbhytta (KM KOL) Fossøy  

5.11  Høgås, nord-øst  / Klubbhytta ( bil til start )  Harald Kvisli 

12.11  Tinnemyra , Leivstein / Klubbhytta   Åge Geir Skatter 

19.11  Høgås / Klubbhytta ( bil til start )   Arve Paulsen 

26.11  Gobakkane  / Klubbhytta  ( sprint )   Jørn Myrland 

  

   

 

 

Vi lager er ”ranking”  i begge løypelengder der 4  av 7 løp teller, og vinneren får 15 po-

eng, 2. plass 13, 3.plass 11 poeng, 4  plass 10 poeng osv.  Fullfører du 5 av 7 løp får du 

tildelt NOL’s  Nattkrus. Dette kruset deles kun ut for nattløp.  

 

 

Vi håper at det også i år kommer mange fra Kongsberg.  Alle løpa har samlingsplass på 

klubbhytta.  

Det er garderobe med dusj på alle løp. Varmt vann til de raskeste. 

 

 

 

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

 

 

Anders Fossøy 

35 01 18 12  (a) 

kartfos@online.no 
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UTLEIE AV KLUBBHYTTA 
 

     Ikke medlemmer  Medlemmer 

Fredag - søndag: kr. 1800,-  kr. 1000,- 

Fredag - lørdag:  kr. 950,-  kr. 400,- 

Lørdag - søndag: kr. 950,-  kr. 400,- 

Søndag - mandag kr. 950,-  kr. 400 

Søndag til torsdag pr. dag: kr. 500,-  kr. 200,- 

 

Vask: kr. 250,- 

Hytta må være ryddet og vasket før kl. 12.00 neste dag. 

 

1 ukes avbestillingsfrist, full pris hvis ikke overholdes. 

 

 

Alle henvendelser angående utleie: 

Hyttestyret 

Tlf. 91 37 40 61 

 

ÅRSFEST 
 

 

ÅRSFEST 1. NOVEMBER 2008 PÅ KLUBBHYTTA KLOKKA 19.00. 

 
PÅMELDING INNEN FREDAG 24. OKTOBER TIL INGER-LILL THORBJØRNSEN 

ENTEN PÅ E-POST: inger.lill@online.no eller tlf. 97513064.   

VI I FESTKOMITEEN  MÅ VITE HVOR MANGE SOM KOMMER OG HVEM.. 

PRISEN BLIR I ÅR KR. 150,00 PR PERS. 

SÅ ALLE NYE MEDLEMER OG GAMLE MEDLEMER ØNSKER VI VELKOMNE  

PÅ ÅRSFESTEN. 

 

PARTY!PARTY!PARTY!PARTY!PARTY!PARTY!PARTY!PARTY!PARTY! 
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HOLD AV 
lørdag 1. november allerede nå.  

Da arrangerer vi klubbmesterskap  

langdistanse og  

årsfest på klubbhytta. 

15-STAFETTEN 2008. 
Sist NOL deltok på 15-stafetten var i 2003. Denne deltakelsen resulterte i at NOL påtok 

seg å arrangere NOC 2005. En rask samtale med POLs Dag Ausen etter et løp som for 

undertegnede må betraktes som en nedtur, tok jeg i halvsvime en sjefsavgjørelse som 

kom til å påvirke arbeidssituasjonen for flere av NOLs medlemmer i en lang og slitsom 2 

års periode. 

Det at jeg nå i 2008 fortsatt er leder og dertil var satt opp på et av NOLs stafettlag, er nær 

sagt ufattelig.  

Det må sies at jeg før avreise til Oslo denne lørdagen i midten av mai, fikk forbud mot å 

inngå noen form for avtaler knyttet til arrangement av større mesterskap. 

Så til årets løp som er noe kommentert i lederen! 

På grunn av noen forfall var det behov for noen uortodokse løsninger for å få 2.laget i 

mål.  

Vi hadde med 28 løpere med til sammen 30 navn. Det er godt med løpere som har både 

doble for- og etternavn.   

Stafetten var våt og tung for mange av oss, men vi hang godt med i stafetten lenge takket 

være gode ungdomsløpere og stabile veteraner.  De beste lagene hadde toppet mannskap 

med det som finnes av landslagsløpere og innvandrere fra både Sverige og Finland. Her 

måtte vi gi tapt. Men tapper innsats fra begge Notodden-lagene bidro til at vi oppnådde et 

respektabelt resultat. 30 gjennomførte etapper uten en disk, er et bra resultat i seg selv.. 

Alt så ut til å gå vår vei denne lørdagen.  Jeg var satt opp på 14.etappe på 2.laget. Første 

nedtur kom da jeg nesten måtte ut på fellesstart. Dette skulle bare bli forbokstaven! Da 

jeg nærmet meg veksling og kom i godt driv inn mot siste post, opplevde jeg o-løpernes 

verste mareritt! Jeg ble løpt inn og fraløpt av den løperen jeg skulle veksle med. Det per-

sonlige nederlaget var totalt. Jeg vil ikke engang nevne at det var Simen som løp siste 

etappen på dette laget. Hvor er respekten for en eldre klubbleder? 

Da var det enklere å komme over at VM i 2010 gikk til Trondheim! 

 

 Harald W. 
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Nordvestgaloppen på Voss 2008 
5 NOL-familier deltok i 4 konkurranser på 

Voss i månedskiftet juli-august. Det ble ei 

flott uke med vekslende vær, flott terreng 

med en god del tunge og våte myrer, bading 

i Vangsvatnet og rafting. Aller best husker 

vi nok den trykkende varmen de første da-

gene, det utrolige styrtregnet som kom midt 

under første løp og familierafting i Vosso. 

Sindre løp inn til en 2.plass i første løp men 

reiste deretter videre til hovedløpet. Eirin 

hadde ei svært vellykket uke med 4, 4, 1 og 2 plass og seier sammenlagt i D13-14. Nord-

vestgaloppen er alltid en flott ferieuke med mange fine opplevelser og mulighet for å 

oppleve andre ting enn bare o-løp. Vi kommer gjerne igjen. 

 

http://nordvestgaloppen.no/2008/ 

 

Fam. Sandven, Myrland, Løe og Fossøy 
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O-festivalen 2008 
O-festivalen på Siggerud 2008 ble en riktig minnerik helg for NOL sine mange deltagere 

og supportere. Hele 52 medlemmer overnattet på Drøbak sommerhotell. 

 

Festivalen startet med mellomdistanse i flott åpent og detaljrikt terreng fredag kveld 

20.juni. Sindre fulgte opp den flotte vårsesongen med en fantastisk førsteplass i H14. 

Vebjørn hadde også et godt løp og endte på en 10.plass i den meget harde klassen. Flott 

gutter. 6 kommende storløpere stilte i den store N-Åpen-klassen. 

D13    33 deltagere  4. Eirin Mari Fossøy     34.08 

    9. Lene Therese Myrland   40.17 

D14     42 deltagere 19. Ingrid Mork Nygård    38.33 

D15     38 deltagere 23. Jannike Tveitane Skogen   58.45 

    Disk  Ida Elisabeth Hestvik Sten 

H11-12   62 deltagere 8. Magnus Sandven     21.47 

H13  36 deltagere 33. Emil Sten Hestvik   80.35 

H14   61 deltagere 1. Sindre Sandven    23.36 

    10. Vebjørn Kvisli    27.45 

H15  61 deltagere 15. Sondre Kvisli    34.43 

H16  66 deltagere 50. Mats Einar Endresen   55.41 

    Disk Tor Jørgen Klevar 

H13-16C  20 deltagere 9. Per-Arne Thorbjørnsen   16.29 

D17-20 21 deltagere 7. Sølvi Fossøy   43.10 

    9. Anne-Marte Thorbjørnsen  44.57 

    Disk Mia Bredine Endresen 

 

Lørdag var det langdistanse og et litt mer variert terreng. Sindre var igjen best av våre 

løpere, men måtte ta til takke med en 2.plass. 

D13  12. Lene Therese Myrland. 16. Eirin Mari Fossøy 

D14  28. Ingrid Mork Nygård 

D15  12. Jannike Tveitane Skogen  

D16  disk Ingvild Jonassen 

H11-12 11. Magnus Sandven 

H13  20. Emil Sten Hestvik 

H14   2. Sindre Sandven, 23. Vebjørn Kvisli 

H15.   17. Sondre Kvisli 

H16.  43. Tor Jørgen Klevar, 51. Mats Einar Endresen 

D17-20 9. Sølvi Fossøy, 17. Anne-Marte Thorbjørnsen, disk Mia Bredine Endresen 

N-Åpen: Synne Jonassen, Sander Wilhelm Endresen, Jakob Schia Løe, Ole Kristian 

Myrland, Simen Tveitane Skogen, Jørgen Slokvik og Even Andre Thorbjørnsen. 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – Sjekk KODEN 

http://www.nolweb.org/ 

 9 

Om kvelden møttes alle 50 på Peppes Pizza i Drøbak. Mange fikk seg også en rundtur i 

Drøbak sentrum i det fine været. 

Søndag avsluttes O-festivalen med stafetter og lagkonkurranse for dem under 12 år. Hå-

vard tok den utfordrende jobben som skygge og sjef over NOL’s viltre 6-mannslag fra 7-

11 år i langkonkurransen. Her var det om å gjøre å samle flest mulig poster og sanke po-

eng i utforløping, oppoverbakkeløping og andre utfordringer i løpet av 60 min. For en 

flott gjeng! 

Sondre reiste kjerringa og slo alle konkurrenter på 1.etappe i H13-16-stafetten. Vebjørn 

tok godt vare det gode utgangspunktet og veksla som nr. 8. Sindre løp deretter sikkert 

opp til en super 7.plass. Kjempeflott gutter! 2.laget med Tor Jørgen, Emil og Mats endte 

på en 46.plass i den 82 lag store klassen. Jentene ville ikke være dårligere og løp også 

inn til en fin premieplass. Jannike var ikke helt fornøyd med sin førsteetappe og vekslet 

som nr. 16, Eirin løp opp til 8.pl og Ingrid var godt fornøyd med sin siste etappe. Nr. 13 

av 50 lag lover godt for neste sesong. 

NOL hadde også mange glade deltagere i veteranklassene. Flott innsats, men ingen nevnt 

ingen glemt. Moro at vi kan være så mange NOL’ere ute på løp sammen. 

 

Britt 
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GILDESRINTEN 2008.  

Samarbeidet med Høgskolen omkring Gildesprinten har blitt tradisjon. Etter å ha gjen-

nomført det 4. arrangementet, ser vi fram mot å feire 5 års jubileum i 2009. 

Alle elevene på 5- til 7. klassetrinn ved kommunens 9 barneskoler deltar på opplegget.  

Dette er mellom 350 og 400 elever. 

Studenter ved idrett på HIT besøker alle klassene 3 ganger i forkant av Gildesprinten. 

Studentene gjennomfører da et opplegg knyttet til forståelse og bruk av kart. Gjennom 

dette opplegget bidrar studentene til nyttig opplæring innen en forsømt ”basiskunnskap” 

som også ligger inne i lærerplanene.  

Vi har mottatt mye positiv tilbakemelding fra skolene på dette opplegget. Det faktum at 

alle skolene i kommunen takker ja til dette opplegget, er et godt tegn på produktets kvali-

tet. 

Totalt bidrar 20-25 motiverte idrettsstudenter til at elevene oppfatter tiltaket som en posi-

tiv opplevelse.  

Etter 3 undervisningsøkter på skolene, avsluttes opplegget med Gildesprinten som er et 

ordinært o-løp. Dette arrangeres på Sætre med samme arena som stafetten under NOM 

2005. 

Det er studentene som er arrangører, med noe ”konsulenthjelp” fra NOL. 

Nytt av året er at Hjardal og Gransherad Sparebank har gått inn som sponsor for dette 

arrangementet. Vi bruker bankens startnummer, start- og målsegl og banken blir profilert 

på kart og annet materiell. 

NOL har opparbeidet et godt samarbeid omkring dette arrangementet med Håkon Engstu 

som er leder av idrettslinja ved HIT. Vi håper å videreutvikle dette positive tiltaket med 

bl.a. bedre og mer egnede kart i tilknytning til barneskolene. 

Vi som har vært engasjert i opplegget fra NOL og HIT, har et felles ønske om at 5 års 

jubileet skal markeres i 2009. Med fortsatt støtte fra banken vår, har vi mulighet til å vi-

dereutvikle arrangementet i positiv retning, både for elever, lærere og studenter. 

Vi har allerede lagt bak oss 4 vellykkede arrangementer, og ser nå fram mot jubileet i 

2009. 

 

Harald W.  
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Dolomittene 5-dagers 2009 

  

 

 

Mange av NOL sine medlemmer har allerede begynt å planlegge 

sommeren 2009. Det ser ut til å bli stor norsk deltagelse i Dolomittene 

5-dagers i Italia neste sommer. Mange store klubber har allerede 

forhåndsbestilt overnatting.  

 

De 5 konkurransene blir arrangert 6.-11 juli i området rundt 

Primiero i Dolomittene. 5-dagers blir arrangert samtidig med junior-

VM og det er derfor stort press på overnattingsstedene. Vi kan velge 

å bestille overnatting fra 4. til 11. juli gjennom arrangøren eller PWT 

Travel på Vikersund som formidler overnatting til klubber med flere 

enn 20 personer. 
 

Hjemmesiden til Dolomittene 5-dagers : http://www.jwoc2009.it/index.php?

lang=en&page=301 

 

PWT-Travel: http://www.pwt-travel.com/italia/italia%205-days%202009/

italy_fivedays2009.htm 

 

Dette kan bli den helt store o-ferien med masse opplevelse utenom det å løpe i flott 

høyfjellsterreng. Gi tilbakemelding i løpet av høsten så kan vi bestille overnatting 

sammen. 

 

Britt bfosso@frisurf.no 
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Fra mellomdistanse på Høgås 

Fra O-festivalen 
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Medaljevinnere Hovedløpet 

Premievinnere 

Hovedløpet 
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http://www.nolweb.org/ 

Internettadressen til NOLs hjemmeside  

Her finnes b.l.a. Resultater, påmeldinger 

og info om trening o.s.v. 

E-post: notod@online.no 

O-festivalen 
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INNMELDINGSSKJEMA ! 
 

NAVN:……………........................................……FØDSELSDATO:........................ 

 

NAVN:...................…………….............................FØDSELSDATO:........................ 

                                                   

NAVN:.......................................…………….........FØDSELSDATO:........................ 

 

NAVN:……………………………………………..FØDSELSDATO:…………….… 

 

 

 

GATE/VEI:...............................................................................................….............  

 

POSTNR.:........................STED:...........................................................................…  

 

E-MAIL:…………………………………………………………………. 

 

MEDLEMSTYPE:.....................................................................................................  

 

 

E - ENKELTMEDLEM KR. 200.- U/17 ÅR OG KR. 300.- O/17 ÅR. 

F - FAMILIEKONTIGENT KR. 500.- 

S - STØTTEMEDLEM KR. 100.- 

 

 

LEVERES/SENDES TIL: 

Notodden O-lag 

              v/ kasserer Oddvar Nygård 

Bøfeltet 10, 

              3692 Sauland             

 

Eller sendes via e-mail til:  oddvar.nygård@hjartdalbanken.no  

 

Medlemsfordeler: Klær, løp, leirer og årskort treningsløp 

 

Innmeldingsskjema finnes også på: http://www.nolweb.org/ 



 

 

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

            Trenger du nytt utstyr? 
 

     

           OVERTREKKSDRESSER 
 

               Pris u. 20 år Pris o. 20 år 
  JAKKE      KR 350.- KR 450.- 

                      BUKSE     KR 300,- KR 400.- 

                 SETT      KR 650,- KR 850.- 

                                       

 

 

 

     

     LØPSANTREKK 
 

       Pris u. 20 år Pris o. 20 år 
  JAKKE  KR 150.- KR 200.- 

    BUKSE     KR 150,- KR 200.- 

    SETT      KR 300,- KR 400.- 
 

 

 

 

 

 

 Prisene gjelder kun for medlemmer. 
 

 Hvordan skaffe seg nytt utstyr? 
    De som trenger utstyr, kan ta kontakt med materialforvalter eller Heidi Schatvet som har 

 tilgang til dette. 

  

 Arve Paulsen       Heidi Schatvet 

 Tlf. 35014632      Tlf. 35014399 

RESTESALG 

Diverse størrelser gamle modeller igjen 

av overtrekksdresser og løpsdresser 


