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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, fødselsdato, 
adresse og medlemstype sendes til 
Oddvar Nygård, Bøfeltet 10,
3692  Sauland.
Tlf. 97658366
Kan også bruke internett:
http://www.nolweb.org/

Internettadressen til 
NOLs hjemmeside
http://www.nolweb.org/
E-post: notod@online.no
 
Her finnes b.l.a. Resultater, påmeldin-
ger og info om trening o.s.v.



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 �
http://www.nolweb.org/

Hvorfor velge orientering?
Dette er et spørsmål jeg har stilt meg selv mange ganger gjennom et langt liv som o-mosjonist og som 
far til aktive o-løpere. Svaret har nok variert noe med årene, men kjernen i svaret har vært uendret. Jeg 
er bitt av o-basillen.
Det er jo så mange idretter å velge mellom, idretter som er langt mer mediefokusert og hvor det er større 
muligheter for å innkassere økonomisk gevinst for den som blir verdensmester.
Jeg har faktisk for mange år siden opplevd at en ung utøver i NOL la o-skoene på hylla med følgende 
begrunnelse : ”Det er for lite penger i o-idretten”. 
Den som tenker kun økonomi ved valg av idrett, velger neppe orientering.  Men for hvor mange er målet 
med å drive idrett et realistisk ønske om å gjøre idretten til en levevei?
For de fleste i dag er det foreldre og venner som påvirker barnas valg av idrettsgren. I mange tilfelle trekkes 
barna med på aktiviteter lenge før de selv kan ta et valg. For mange er forøvrig konkurranseinstinktet 
godt fundamentert i barnets legning, og kommer fram i nær sagt all lek. Andre barn hater alt som minner 
om konkurranse.  Barn er forskjellige!
Livet består jo uten tvil av mange og vedvarende konkurransesituasjoner, fra tidlig barndom og fram mot 
pensjonistalderen.  Gjennom skole, studier i arbeidslivet, og for mange av oss også på fritiden. Det er 
derfor viktig at vi som idrettsledere og foreldre er tydelige på å veilede barna i den del av konkurransene 
som er frivillig, og som skjer i fritiden. Noen må ”dempes” mens andre trenger positiv motivasjon.
Jeg har alltid vært en sterk forsvarer av Idrettsforbundets strenge regler for barneidrett. 
Skal vi ofre 1000 barn for å få fram en ener som sannsynligvis uansett hadde nådd sine mål på grunn av 
sin unike vilje og sitt talent?
Mitt svar er nei! Vi skal gi barna et allsidig aktivitetstilbud i gode sosiale relasjoner, hvor de gjennom 
lek, trening og konkurranser skal lære sin egen kropp å kjenne på en positiv måte.
Hvilken glede har vi som foreldre og idrettsledere av unge utøvere som er på topp som 10-12 åringer for 
deretter å bryte med all fysisk aktivitet? Da har alle tapt!
Vår målsetting med all barneidrett må være å skape idrettsglede og allsidighet i en stor gruppe med 
livsglade barn og unge.  Dette vil normalt også bidra til at den lille gruppen som innehar unike talenter, 
eventuelt kan utvikles mot et landslagsnivå som junior og senior. Dette skjer da på et tidspunkt da egen 
motivering er drivkraften. 
Så tilbake til spørsmålet mitt. Hvorfor orientering når valgmulighetene er nær sagt uendelige?
Kombinasjon mellom fysiske utfordringer i skog og mark og samtidig krav om full mental konsentrasjon 
og balanse, er noe av svaret. Aktiviteter som gir en konkurransesituasjon hvor utøveren stadig møter på 
nye utfordringer. 
Idretten har lagt vekt på å ha et felles tilbud som er tilpasset alle ferdighetsnivåer på alle alderstrinn.  Her 
kan mor og far konkurrere / mosjonere sammen med barn og besteforeldre. Vi har felles opplevelser som 
igjen bidrar til en positiv kontakt på tvers av generasjoner.  
O-idretten har et positivt aktivitetstilbud som medvirker til at barn lærer å mestre mange utfordringer 
i trygge omgivelser.  Det er ikke tilfeldig at Orienteringsforbundet har tatt slagordet ”Vilt, Vakkert og 
Rått” i sin ungdomssatsing.
I en travel hverdag er o-idretten med på å dempe stresset, og denne aktiviteten bidrar garantert til økt 
overskudd. (Denne garantien gjelder ikke økonomisk).
Vår målsetting i NOL er at også DU skal bli bitt av o-basillen i 2009..  
Velkommen til en innholdsrik o-sesong.
Harald W.
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NOLS STYRE FOR ÅR �009
Leder:
Harald Wold 
tlf. p 35 01 24 81 
     a  35 01 50 82
 m 970 53 326 
hwold@nenett.no
Kontaktperson for:
- Anleggskontakten
- VDG – kontakten

Sekretær:
Sveinung Rekaa 
tlf. p 35 02 29 38
 m 906 53 811
Sveinung.Rekaa@edb.com
Kontaktperson for:
- Redaksjon
- WEB redaksjon
- Statistikk
Har ansvaret for styrereferatene, 
skriv til krets og forbund.

Sportslig leder:
Gunn Anne Mork
tlf. a 35 01 92 19
 m 901 28 466
Gunn.A.Mork@hit.no
Kontaktperson for:
- UK
- Trenere
- O-karusellen
- Sportslig utvalg

Varamedlem:
Torfinn Kvernstuen
tlf. m 952 20 925 
Torfinn.Kvernstuen@nenett.no
Kontaktperson for:
- Tur-O komiteen

Nest leder:
Olav Endresen 
tlf. p 35 01 41 61 
 a 35 09 38 30 
 m 913 67 718
OKEN@StatoilHydro.com
Kontaktperson for:
- Hyttestyre
- Materialforvalter

Kasserer:
Oddvar Nygård 
tlf. m 976 58 366    
oddvar.nygard@hjartdalbanken.no
Kontaktperson for:
- Økonomikomiteen
- Revisorer
Har ansvaret for regnskapet, bud-
sjett-arbeidet, medlemskartoteket 
og medlemskontingenten. 

Styremedlem:
Inger-Lill S. Thorbjørnsen
tlf. p 35 01 32 68
 m 97 51 30 64
odd-a-th@online.no
Kontaktperson for:
- Fest og kaker
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER
Materialforvalter - Arve Paulsen 35014632/97507466 arve.paulsen@nenett.no
Anleggskontakt - Harald Wold  35012481/97053326 hwold@nenett.no
Økonomikomite - Håvard Sten 35019389/97189449 haavard.sten@eektransport.no
 - Harald Wold  35012481/97053326 hwold@nenett.no
 - Oddvar Nygård 97658366 oddvar.nygard@hjartdalbanken.no
O-karusellen
Trinn 1 og 2 - Petter Løe 95885095 petter.loe@kongsberg.com
 - Iris Fossøy 35012432 irisfoss@frisurf.no
 - Anne-Marte Thorbjørnsen 35013268 anne_marte_th@msn.com
 - Ellen Thygesen 35014446 ellen.thygesen@nenett.no
 - Britt Fossøy 35012432/99491047 bfosso@frisurf.no
Sportslig utvalg - Kristin Sandven 35014121/90623903 kristin.sandven@nenett.no  
 - Heidi Schatvet 35014399/92067893 heischat@online.no 
 - Malin Westlund 35013334 malincw@online.no
 - Ole Christian Johnsen 35013334/99263944 ol-c-joh@online.no
 - Harald Kvisli 35014399/93404305  harald.kvisli@exchangemail.no
Ski O kontakt - Kristin Sandven 35014121/90623903 kristin.sandven@nenett.no
Web-redaksjon - Åge-Geir Skatter 35013744/90641756 aagegeir@skatters.net
 - Mia Endresen 35014161 mia_bredine90@hotmail.com
 - Harald Kvisli 35014399/93404305  harald.kvisli@exchangemail.no
Statistikk - Sondre Kvisli 35014399/45461319 skvisli@frisurf.no
Tur-o komite - Trond Eriksen 35012348/48278525 trond.eriksen@nenett.no
 - Ingebjørg Bakko 35013172/99266625 ingebjorg.bakko@nenett.no
 - Dag Sørlie 35097210/97195575 bisi.dag@c2i.net
Fest og kake kordinatorer - Inger Lill Thorbjørnsen 35013268/97513064 inger.lill@online.no
 - Elin Slokvik 35011663/94379726 elin.slokvik@start.no
 - Elin Rauland 35012505/48125833 elinrauland@hotmail.com
VDG-kontakt - Sveinung Rekaa 35022938/90653811 Sveinung.Rekaa@edb.com
Revisorer - Grete Paulsen 35011104/41506146 grete.paulsen@nopro.no
 - Harald Kvisli 35014399/93404305  harald.kvisli@exchangemail.no
Hyttestyre - Jan Erik Skogen 35010242/90187233 janerik@nenett.no
 - Arnulf Rulnes 35013172/41313172 arnulf.rulnes@nenett.no
Valgkomite - Hugo Christensen 35014541/47277160 hugochr@start.no 
 - Elin Slokvik 35011663/94379726 elin.slokvik@start.no

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold  og Olav Endresen
Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold, Olav Endresen og Gunn Anne Mork
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Påmelding til løp

Du kan selv melde deg på til hvert løp direkte på Internet. Dette gjøres på sidene til 
n3sport eller Webentry.
På NOLs webside www.nolweb.org/  finnes det også informasjon og linker til innbydelser 
og påmeldinger.
Har du spørsmål om løp eller trenger hjelp til påmelding, kan du kontakte: 
Petter Løe, tlf. 95 88 50 95 eller e-post: petter.loe@kongsberg.com

Notodden OL

E-post: notod@online.no
Internett: http://www.nolweb.org/

Telefonnummer leder: 35 01 24 81
Telefonnummer utleie: 91 37 40 61

Årsplan for styremøter
Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2009-sesongen: 
Møte 04/09 - Mandag 27.april   kl.18.00 på klubbhytta.
Møte 05/09 - Mandag 25.mai    kl.18.00 på klubbhytta.
Møte 06/09 - Mandag 22.juni    kl.18.00 på klubbhytta.
Møte 07/09 - Mandag 31.august   kl.18.00 på klubbhytta.
Møte 08/09 - Mandag 28.september   kl.18.00 på klubbhytta.
Møte 09/09 - Mandag 26.oktober   kl.18.00 på klubbhytta.
Møte 10/09 - Mandag 07.desember   kl.18.00 på klubbhytta.

I tillegg til planlegging og koordinering av lagets aktiviteter, vil styret i 2009 utarbeide reviderte 
lover tilpasset Idrettsforbundets lovnormer, og arbeide videre med detaljer i handlingsplanen.
Dersom det er noen som har forslag til saker som styret bør behandle, kan vedkommende ta 
kontakt med et av styremedlemmene, fortrinnsvis sekretær eller leder.
Forslag til saker som ønskes behandlet i styret bør leveres skriftlig.
Styret ønsker i sterkere grad innspill fra medlemmene i saker som gjelder lagets aktiviteter.
Styret er helt avhengig av aktive medlemmer for å videreutvikle lagets drift.

Styret.
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Dekningsmodell for startkontingent og reiser

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

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

Reiseutgifter 
Styret har vedtatt at alle passasjerer ved kjøring til løp skal betale 5 kr. pr mil til sjåføren. 
Kretslagsløpere dekker selv reise til treningsleirer.
Reiser til testløp, NM, norgescoup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av laget. Rei-
seopplegget skal være godkjent av sportslig leder før avreise.
Reiseregningsskjema skrives etter reisen og attesteres av sportslig leder før utbetaling.
Reiseregningsskjema vil bli lagt ut for utskrift/nedlasting på internettsiden til NOL.

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

Gunn Anne og Oddvar

NOPRO har fokus på helse og miljø, og støtter de holdninger og aktiviteter som NOL står for!
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Utdrag terminliste for sesongen �009
Det finnes en rekke o-løp over hele landet hver helg gjennom hele seson-
gen. Sjekk evnt. http://www.orientering.no, hvor det finnes en komplett 
terminliste.
Du kan evnt. spørre en erfaren o-løper om hjelp. Fint å kombinere et o-løp på andre kanter 
av landet, med pliktbesøk til slekt og familie.

(Prioriterte løp med fet skrift)
Dato Anbefalte arrangement Arrangør Type
28. mar. Vestfold 2 dagers Sandefjord OK Mellom
30. mar. Vestfold 2 dagers Larvik OK Lang

18-19. apr. Tiomila Skåne, Sverige Stafett
18-19. apr. Skjærgårdsløpet Tønsberg
25. apr. Norwegian Spring SarpsborgOL/Halden SK Stafett/Mellom
26. apr. Norwegian Spring SarpsborgOL/Halden SK Lang

2. mai Lørdagskjappen OK Moss Mellom
3. mai Smaaleneløpet Indre Østfold OK Lang
9. mai KM mellom Porsgrunn OL Mellom
10. mai KM sprint OK Skeidi Sprint
15. mai Tinfosløpet NOL
21. mai Eikerløpet Eiker O-lag
23. mai 15 stafetten Oppsal IF, Oslo Stafett
24. mai Kretsløp Bø OL
30. mai Pinseløp Kongsberg OL
31. mai Pinseløp Kongsberg OL

1. juni Pinseløp Kongsberg OL
26. jun Norsk O-Festival O-Festivalen, Fossum Mellom
27. jun Norsk O-Festival O-Festivalen, Fossum Lang
28. jun Norsk O-Festival O-Festivalen, Fossum Stafett

3-5. jul. Dølauka, VM-uttak senior Folldal IL, Os IL, Hedmark
4-7. jul. Midnattsolgaloppen Bodø, Valnesfjord Il
5-11. jul. Sørlandsgaloppen Melsomvik, Vestfold
5-12. jul. VM junior, Italy 5-days Trentino, Italia
19-24. jul. O-ringen Eksjø, Småland, Sverige

1-2. aug. Ringerike 2 dagers Ringerike OL, Buskerud
15. aug. Kretsløp Larvik, sprinthelg Sprint
22. aug. KM lang Sandefjord Lang
23. aug. KM Stafett Sandefjord Stafett
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Dato Anbefalte arrangement Arrangør Type
29-30. aug. NM sprint og junior stafett Porsgrunn OL
29-30. aug. Veteranmesterskapet Østmarka OK

20. sep. Blåbærløpet, kretsløp Tønsberg
25. sep. KM natt NOL Natt
26. sep. Kretsløp NOL

18. okt. Blodslitet Fredrikstad SK Ultralang

16.04  Skeidi OK  GK 1
23.04 Porsgrunn OL GK 2
30.04 Skien OK  GK 3
01.05 Porsgrunn OL POL-sprinten
14.05 Skeidi OK GK 5
16.05 Porsgrunn OL GK 6, Poengjakta
23.05 Drangedal OL Kretsløp
24.05 Bø OL  Bøløpet
28.05 Skien OK  GK 7
04.06 Skeidi OK Skeidi-mila GK 8
06.06 Skien OK  Jakta på Hjalmar

NæRLøP I TELEMARK
07.06 Skien OK  Jakta på Hjalmar
11.06 Skien OK  GK 9 
13.08 Porsgrunn OL GK 10, sprintcup 1
27.08 Skeidi OK GK 12, sprintcup 3
03.09 Skien OK  GK 13
10.09 Porsgrunn OL GK 14
17.09 Skien OK  GK 15
26.09 Notodden OL Kretsløp
08.11 Skien OK  Skiensmila
14.11 Skeidi OK KM ultralang

Klubbmesterskap i ultralang og
årsfest på klubbhytta lørdag 7. november.

Det har blitt god tradisjon at avslutningen av årets elgjakt 
betyr ”startskuddet” for åpent klubbmesterskap i ultralang-
distanse med etterfølgende årsfest.

RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 7. NOVEMBER.
Petter tar igjen ansvaret for løyper. 
Etter løpet sørger festkomiteen igjen for trivelig årsfest, hvor det blir kommer mer info 
senere.
VELKOMMEN TIL HØSTENS VAKRESTE EVENTYR LØRDAG 7. NOVEMBER.
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Aktivitetsplan 2009
TRENINGSLØP/NÆRLØP :
15.04.09 kl.17.30 ELGSJØ   Klubbløp / Sprintcup
22.04.09 kl.17.30 Tinnemyra  Klubbløp / O-karusell
29.04.09 kl.17.30 Høgås   Klubbløp / O-karusell
06.05.09 kl.17.30 Lisleherad skole  Klubbløp / O-karusell
13.05.09 kl.17.30 Elgsjø / Vassend  Klubbløp / Sprintcup / Klubbm. sprint / O-karusell
20.05.09 kl.17.30 Jerpetjønn  Klubbløp
27.05.09 kl.17.30 Elgsjø / Tovestul  Klubbløp / O-karusell
03.06.09 kl.17.30 Aalamoen   Klubbløp
10.06.09 kl.17.30 Lisleherad /Damtjønn  Klubbløp
17.06.09 kl.17.30 Lisleherad / Dipilen Klubbløp

12.08.09 kl.17.30 Blefjell / Nordstul  Klubbløp
19.08.09 kl.17.30 Tinnemyra nord  Klubbløp / Enmanns stafett/ O-karusell
26.08.09 kl.17.30 Grønkjær skistadion Klubbløp / O-karusell
02.09.09 kl.17.30 Tinnemyra  Klubbløp / O-karusell
09.09.09 kl.17.30 Mjaugetjønn  Klubbløp / Klubbmesterskap lang
16.09.09 kl.17.30 Høgås Skytebanen  Klubbløp / O-karusell
23.09.09 kl.17.30 Grønkjær skistadion Klubbløp 

07.11.09 kl.12.00 Tinnemyra   Klubbløp / Klubbmesterskap ultra lang
13.06.09 kl.10.00 Tinnemyra  Klubbløp / Tinnemyra Challange
26.12.09 kl.12.00 Tinnemyra  Ribbeløpet

NATT-KARUSELLEN 2009 :
Onsdag 14.10.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 1.
Onsdag 21.10.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 2.
Onsdag 28.10.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 3.
Onsdag 04.11.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 4.
Onsdag 11.11.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 5.
Onsdag 18.11.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 6.
Onsdag 25.11.09 kl. 19.00 Tinnemyra Nattløp nr. 7.

Kongsberg O-lag innbyr til 3 dagers pinseløp 30. mai - 1. juni
Samlingsplass: Heistadmoen skistadion. 

Påmelding innen mandag 18. mai
Info: http://www.kolweb.no/
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Klubbmesterskap 2009

Klubbmesterskap kort (sprint) på Elgsjø 13. mai.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.

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

Klubbmesterskap ultralang på klubbhytta 7. november.
Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50.

Stafetter 2009

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

•	 10-mila, 18-19. april
•	 15-stafetten, 23. mai
•	 O-festivalen, 28. juni
•	 KM Stafett, 23. august

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,-
Mandag - torsdag: pr. dag. kr. 500,- kr. 200,-

Vask: kr. 250,-
Hytta skal 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
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Se http://www.kolweb.no/ for oppdatert info

Dato Arrangement Sted Kart
On 15/ Apr. Sprint Cup 1 Elgsjø (Notodden)
Ti 21/ Apr. Sprint Cup 2, KOL-karusell HiBu Raumyr sprintkart
To 23/ Apr. Treningsløp,tema Skrubbemoen Gamlegrendåsen -Skollenborg
Ti 28/ Apr. Treningsløp,tema,KOL-karusell Madsebakken skole Madsebakken
To 30/ Apr. Treningsløp Fredheim Kongens Gruve
Ti 5/ May. Sprint Cup 3, KOL-karusell Gamlegrendsåsen skole Gamlegrendåsen 1:5000
To 7/ May. Treningsløp Skogen Aspsetra
Ti 12/ May. Treningsløp,tema,KOL-karusell Funkelia Kampenhaug/Rundetjern
On 13/ May. Sprint Cup 4 Elgsjø/Vassend (Notodden)
To 14/ May. Treningsløp Røkebergtjern (Eiker)
Ti 19/ May. Treningsløp,tema,KOL-karusell (Eiker) Kjennerudvannet Kjennerudvannet
Ti 26/ May. Treningsløp,tema,KOL-karusell Bevergrenda Bevergrenda
To 28/ May. Treningsløp Ormåsen (Eiker)
Ti 2/ Jun. Treningsløp,tema Heistadmoen skistadion Nytt kart
To 4/ Jun. Treningsløp,tema Langås Sulusåsen -nytt kart
Ti 9/ Jun. Treningsløp,tema,KOL-karusell Majorplass Haurevanna
To 11/ Jun. Treningsløp Grøslandsaga (Eiker)
Ti 16/ Jun. Kongsbergmesterskap Ikke fastsatt
To 18/ Jun. Treningsløp Sachsen Haus Sachsen
Ti 23/ Jun. Treningsløp,tema Briskemyr Briskemyr
To 25/ Jun. Treningsløp Storaas (Jondalen) Buvatnet

Sommertrening Bjørndalsetra
Sommertrening Gamlegrendåsen
Sommertrening Kjennerudvann/Aspsetra

Ti 4/ Aug. Treningsløp sprint-KOL-karusell Raumyr Raumyr sprintkart
To 6/ Aug. Treningsløp Brenne sag Brannmyr
Ti 11/ Aug. Treningsløp,tema,KOL-karusell HiBu Sulusåsen -nytt kart
To 13/ Aug. Treningsløp Travbanen (Eiker)
Ti 18/ Aug. Grendestafetten Heistadmoen skistadion Pinseløpskart
To 20/ Aug. Treningsløp,tema Olledalen Bjørndalsseter
Ti 25/ Aug. Treningsløp sprint-KOL-karusell Idrettsparken Skavanger sprintkart
To 27/ Aug. Treningsløp,tema (Eiker) Dunserudhagen Dunserudhagen-Dørja
Ti 1/ Sep. Treningsløp,tema,KOL-karusell Gamlegrendsåsen Stalsbergtjern
To 3/ Sep. Treningsløp,tema Knutehytta Laser-utsnitt Knutefjell vest
Ti 8/ Sep. Treningsløp,tema,KOL-karusell Madsebakken Madsebakken
To 10/ Sep. Treningsløp (Eiker) Skogen Skogen
Ti 15/ Sep. Treningsløp,tema,KOL-karusell Funkelia Kampenhaug/Rundetjern
To 17/ Sep. Treningsløp Primskottåsen Primskottåsen
Ti 22/ Sep. Treningsløp Idrettsparken Laserprint Rundetjern

Løypetilbud: 3, 4 og 6 km (normalt), enkelte spesialløp. 2 km C/N-løype på torsdager uten spesialløp.
 Fleksistart 17:30 – 19:00.
Startkontigent: Medlemmer kr. 20, ikke-medlemmer kr. 30, medlemmer t.o.m 20 år gratis

Kongsberg o-lags treningsløp 2009
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Brikker og kompass
Det aller viktigste utstyret for en o-løper er den elektroniske løperbrikka og et tommelkom-
pass. Klubben holder et lite lager av dette som du kan kjøpe eller låne. 

Tommelkompasset klubben har er av type Silva 6 Nor Spectra, koster kr. 335,- og passer for 
de fleste. Dersom ønsker en superstabil nål eller et «høyrekompass» koster det kr. 510.-, men 
da må du bestille det direkte fra Trimtex på www.trimtex.no. Er du ny o-løper har klubben 
kompass du kan låne i første omgang.

Løperbrikka er av type 2 og har en levetid på 8-10 år og koster kr. 475,- Det finnes også en 
mer avansert brikke med display (versjon 3) som koster kr. 675,- men denne har ikke blitt 
særlig populær. Løperbrikker er personlige med et unikt brikkenummer. Er du usikker på 
om du vil investere i egen brikke, er det greit å vite at du om nødvendig kan levere brikka 
tilbake til klubben mot et fratrekk i kjøpsprisen på 20% per sesong du har hatt brikka. På 
treningsløp er det utlån av brikker for nye løpere.

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

NB: Ny strikk til kompass får du til kr. 15.-

Veivalg er et offisielt magasin for Norges Orienteringsforbund 
som blir utgitt av Sportmedia. Det blir utgitt 8 utgaver i året, i 
utgave nr. 1 kommer O-kalenderen med terminlister, adresser, 
lovverk og landslag.
Abonnementet koster kr. 390,- pr. år. (8 utgaver).
Bestilling av abonnent på tlf. 69 81 97 00 eller www.sportme-
dia.no
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Notodden O-lag - Kongsberg O-lag

Sprintcup 2009
	 	Kongsberg O-lag og Notodden O-lag inviterer til sprint-cup bestående av fire løp.
	 	Tre av løpene teller i sammendraget. 
	 	Flotte sammenlagtpremier til vinnerne. 

  

DATO STED KART SAMLINGSPLASS
Onsdag, 15.4.  Notodden Sætreåsen Høgskolen i Telemark
Tirsdag, 21.4. Notodden  HIBU
Tirsdag, 5.5 Kongsberg Gamlegrendåsen Se KOL sine hjemmesider 
Onsdag, 13.5 Notodden   Vassend Elgsjø

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

PÅMELDING/START
EKT. 
Brikkenummer og navn er nødvendig.

Første start kl 17.30. 

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

STARTKONTINGENT
kr 20.

VELKOMMEN!
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Din naturlige 
samarbeidspartner 
på inneklima

Tlf. 35 02 58 50
Faks: 35 02 58 51
Merdeveien 12 B, 3676 Notodden

arKITEKTOppdrag:

O. H. hOLTaSgaTE  29, 3678 NOTOddEN  TLf. 35029500 fax 35029501

Rådgivende ingeniører i bygge-teknikk
Byggeteknikk Prosjektledelse Byggeledelse

O.H. Holtasgate 27, 3678 Notodden
Telefon: 350 17 460 Faks: 350 17 461

E-post: sivingl@online.no

siv.ing. E. Løkja as

ELEKTrOTEKNISK rådgIVNINg:

O. h. hOLTaSgaTE 29, 3678 NOTOddEN  TLf. 35027450 fax 35027455
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Eek Transport AS 
Hjuksebø

3683 Notodden
Tlf. 35959090
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Ribbeløpet 2009
Ribbeløp arrangeres som vanlig 2. juledag fra klubbhytta. Det er åpen deltakelse på løpet.
Løyper
Løypene er satt sammen av tre sløyfer:

•	 Sløyfe A – ca 3.0 km, A-nivå 
•	 Sløyfe B - ca 2.0 km, C-nivå 
•	 Sløyfe C - ca 1,5 km, N-nivå

Alle sløyfer har start og mål/kartbytte ved klubbhytta. Varm dusj på klubbhytta etter løpet.

Fjellorientering 11 – 13. september 2009
Vi gjentar også i år klubbmesterskap i fjellorientering 2.helga i september. Som 
tidligere år er samlingsplass lagt til Tunhovd. På grunn av noe begrenset over-
nattingskapasitet, er dette et arrangement som er begrenset til klasse H 21-.

Arrangementet går over tre dager med følgende aktiviteter : 
Fredag 11. september kl. 20.30 – Prolog / Nattløp. Kart 1:5000. Ca 4,0km.
Lørdag 12. september kl. 12.00 – Fjelløp. Kart 1:10.000.  Løypelengde 8 eller 12 km.
Søndag 13.september kl.10.00 – Restitusjonsøkt med sekk og fjellstøvler. Ukjent lengde.
Det benyttes kart som er tilpasset fargeblinde. (Svart/hvitt) Utsnitt av økonomisk kartverk.
Motto for dette arrangementet er : - Det er ingen skam og snu, badstua er varm.

Vi håper på rekorddeltakelse i år. 
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Nattløp høsten 2009
Onsdag 14. oktober Onsdag 11. november

Onsdag 21. oktober Onsdag 18. november

Onsdag 28. oktober Onsdag 25. november

Onsdag 4. november

Info om sted og arrangør vil bli opplyst senere.

Lørdag 17. oktober 2009, kart: Østsidenmarka, se fsk.no/arr/blodslitet/

15 Stafetten 2009  -  Hold av lørdag 23. mai

Vi gjentar fjorårets suksess og satser også i år på å stille 2 lag. D.v.s. 24 løpere.  I år har jeg også husket 
på å bestille bra vær. Nytt av året er at stafetten reduseres til 12 etapper, da mange seniorer skal løpe 
nordisk utagningsløp. Dette er jo bare en fordel for oss, da vi old boys løpere begynner å bli gamle.

Årets stafett blir derfor sannsynligvis som følger.
1-3 etp  3 km Damer/jenter og eldre herrer.
4-6 etp  2 km Unge jenter + ekstra gamle damer og herrer
7-8 etp  4 km Alle
10 etp  3 km Dame, jente gutt
11 etp  4 km Alle
12 etp  6 km Den sprekeste 

Målsetning:  Bedre 26 og 38 plassen fra i fjor.

Ring/mail og vis din interesse allerede nå til:
Petter Løe tlf. 95885095 E-post: petter.loe@kongsberg.com    
 
Påmeldingsfrist: 15 mai. Til Petter Løe 
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Tinfosløpet 2009
Fredag 15.mai kl. 18.00
Fredag 15. mai arrangeres Tinfosløpet for 11. år.

Plassen utenfor Telemarksgalleriet på Tinfos har fungert godt på fredag ettermiddag både for løpere, 
publikum og oss som arrangementansvarlige.

Arrangementet.
Også i år vil løpet ha premier som trekkes ut blant de idrettslag som deltar i lagkonkurransen.
Vi utfordrer i år som i tidligere idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere i lagkonkur-
ransen som mulig. Kravet er at komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må være påmeldt 
innen fristen onsdag 13.05.  Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen.

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

Det kan stilles ubegrenset antall lag fra et idrettslag.

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

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

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

Bakgrunn
Tinfos-løpet er et arrangement for alle, fra mosjonister til aktive løpere, og for alle aldersgrupper.  
Arrangementet er et samarbeid mellom Telen, Tinfos, og Hjartdal og Gransherad sparebank, og hvor 
NOL er teknisk arrangør. Også i år betaler sponsorene inn et likt beløp (kr 15 000) til NOL og vi må 
organisere løpet innenfor denne rammen.

NOL får inntekten av startkontingent og eget kiosksalg.  Det er derfor viktig for oss at arrangementet 
får en så stor oppslutning som mulig.  Alle NOL’ere kan påvirke dette med å drive egen PR ovenfor 
familie og venner til å stille til start i en passende løype.

Løyper
Det benyttes samme løyper som tidligere med start og mål ved Telemarksgalleriet.  Kort løype er ca. 5,5 
km – (over Lienfoss) og lang løype ca.12 km går langs Lisleheradveien og tilbake over Svelgfoss.
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På samme måte som i tidligere legges det opp til to barneløyper.  450 m for barn opp til 7 år, og 850 
m for barn fra 8 år.

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

Påmelding
Fristen for forhåndspåmeling enkeltstart (og redusert startkontingent kr 60,-) og siste frist for lag-
spåmelding er frem tom. onsdag 13/5.  Påmelding og betalig sendes Notodden Orienteringslag (NOL) 
v/Oddvar Nygård Sauland, Bankgirokonto 2699.54.82427.

For å gjennomføre arrangementet trenger vi mange NOL-ere til vakter, sekreteriat, salg o.l.  Vaktliste 
kommer senere, men hold av ettermiddagen 15/5 til TINFOSLØPET 2009.

Torgeir

Til  MEDLEMMER, STØTTEMEDLEMMER OG ANDRE SYMPATISØRER!

ØNSKER DU Å STØTTE NOL GJENNOM GRASROTANDELEN?
Norsk tipping har innført en ny tilskuddsordning som går direkte til lag og foreninger.

Av innsatsbeløpet innenfor pengespill i regi av Norsk Tipping, går nå 5% direkte til lag og foreninger 
som er registrert som ”Grasrotmottakere”.
Det er DU som spiller som avgjør hvem som skal motta ditt sponsorbidrag.
Det er kommisjonæren som i spillekortet kan registrere hvem du vil støtte. Denne registreringen kan 
også skje via mobilen eller på grasrotandelen.no.  

I 2008 passerte NOL målet om 200 medlemmer. Av disse er 80 medlemmer under 20 år.
NOL har bygd opp en svært aktiv ungdomsgruppe i alderen 13 – 16 år som markere seg nasjonalt, både 
på topp og i bredde. 48 av lagets medlemmer hører hjemme i denne aldersgruppa. 

Sportslig satsing i NOL omfatter både bredde og topp innen aldersgruppene fra 10 år og oppover. I 2008 
deltok 61 av lagets medlemmer på i alt 51 terminfestede arrangementer med samlet ca 600 starter. 
Sølv- og bronsemedalje i Hovedløp (NM) for 14 – 16 åringer, og 19 plass i ungdommens 10-mila med 
totalt 328 startende lag, var noen av mange imponerende resultater i 2008-sesongen. 
For ungdomsgruppa er klubbhytta utgangspunkt for alle fellestreninger. I tillegg til ukentlig klubbløp, 
er det lagt opp til 2 o-tekniske treningsøkter hver uke gjennom o-sesongen.
Vi har lov til å tro at 2009-sesongen skal gi videre sportslig framgang.

Den brede satsingen i NOL har også en betydelig kostnadsside. 
Her har du nå en ny mulighet til å gå inn som personlig sponsor ved å velge NOL som mottaker av 
grasrotandelen.

Uansett om du tipper eller ikke ønsker vi deg velkommen til en ny spennende O-sesong på Notod-
den.

Hilsen styret.
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Tlf. 35064444
3840 Seljord

VarME- VENTILaSjON Og SaNITær:
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LETEAKSJONER

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

Navn: Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil
Anders Fossøy 35 01 24 32 35 01 18 12 480 06 431
Arve Paulsen 35 01 46 32  975 07 466
Harald Wold 35 01 24 81 35 01 50 82 970 53 326
Harald Kvisli 35 01 43 99 934 04 305 934 04 305
Åge Geir Skatter 35 01 37 44 35 02 75 39 906 41 756
Arnulf Rulnes 35 01 31 72  413 13 172
Hugo Christensen 35 01 45 41  472 77 160
Torgeir Aas 35 01 39 40 35 01 78 00 481 47 633
Jan Erik Jonassen 35 01 44 46
Ingebjørg Bakko 35 01 31 72  992 66 625
Jon Kvisli   926 53 631
Britt Fossøy 35 01 24 32  480 06 431
Jørn Myrland 35 95 82 31  936 74 544
Ole Chr. Johnsen 35 01 33 34  992 63 944
Petter Løe 35 01 98 72  958 85 095
Håvard Sten 35 01 93 89 35 95 90 90 971 89 449
Sveinung Rekaa 35 02 29 38  906 53 811
Odd Ivar Paulsen   932 10 896
Dag Sørlie 35 09 72 10  971 95 575

Organisering:

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

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

Anders
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TRENINGSLøP  SESONGEN  �009
Måned Dato Sted, Kart Merknader Merket fra Arrangører Bakere
APRIL 15 HIT Notodden, Sætreåsen Sprintcup 1 HIT Notodden Fam Myrland/Fam Nygård I.Bakko/H.Endresen/B.Fossøy

Tirsdag 21 Kongsberg, Hibu Sprintcup 2 Kongsberg OL

22 Klubbhytta, Tinnemyra E 134 ved Tinnemyra Familien Wold E.Slokvik/T.J.Klevar/G.Vaagen

     29 Høgås skole Høgås Skole Familien Sten S. Haavaag/ I.Tveitane/ E.Eliassen

MAI        Tirsdag 5 Kongsberg, Gamlegrendåsen Sprintcup 3 Kongsberg OL

6 Lisleherad Skole Fylkesvei 602 Lisleherad Petter L/Mats E/T.J.Klevar Å.Kvernstuen/E.Thygesen/H.Wold

13 Elgsjø, Vassend Sprintcup 4, klubbmesterskap E 134 mot Kongsberg Familien Fossøy H.Christensen/A.Havrås/H.Schatvet

20 Jerpetjønn E 134 mot Kongsberg R. Slokvik/H. Schatvet K.Sandven/D.Sørlie/B.Hestvik

27 Tovestul E 134 mot Kongsberg I.Bakko/A.Rulnes M.Westlund/J.Kvisli/O.I.Paulsen

JUNI 3 Aalamoen E 134 mot Seljord D Sørlie/J Skogen/Anne M G.Schia/E.Rauland/R.Slokvik

10 Damtjønn Fylkesvei 602 Lisleherad S Rekaa/Ingvild J/Mia E G.Solberg/G.Bergskås/E.Lid

  Lørdag 13 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra challenge, multi-o-løp E 134 mot Kongsberg Harald Wold/Petter Løe I.L.Thorbjørnsen/E.Slokvik

17 Dipilen, Litjønnåsen Forenklet løypetilbud Fylkesvei 602 Lisleherad Familien Schatvet/Kvisli B.Fossøy/I.Tveitane/G.Vaagen

AUGUST 12 Nordstul, Blefjell Fjelløyper/Forenklet løypetilbud Bolkesjø A. Paulsen/H.Christensen G.A.Mork/G.S.Myrland

19 Tinnemyra nord “NOL-stafetten” E 134 mot Kongsberg R.Slokvik/Jan E.Jonassen I.LThorbjørnsen/S.Rekaa/H.Endresen

26 Grønkjær skistadion, Reshjem Fylkesvei til Bø over Reshjem Familien Sandven H.Schatvet/I.Bakko/H.Wold

SEPTEMBER 2 Klubbhytta, Tinnemyra E 134 ved Tinnemyra O. I. Paulsen/Å.G.Skatter E.Thygesen/H.Cristensen/B.Hestvik

9 Høgås, Skytebanen Høgås skole R. Slokvik/Bjørn Carlsen K.Sandven/M.Westlund/E.Rauland

16 Mjaugetjønn Klubbmesterskap langdistanse Bolkesjø Jon Kvisli G.Schia/G.S.Myrland/T.J.Klevar

23 Grønkjær skistadion, Reshjem Fylkesvei til Bø over Reshjem Fam. Johnsen/Westlund S.Rekaa/A.Havrås/G.A.Mork

Fredag 25 Klubbhytta, Sætreåsen Sætrenatta E 134 ved Tinnemyra
Lørdag 26 Høgås Høgåssprinten Høgås skole

30 Sangerheimen Årsavslutning

NOVEMBER 7 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang E 134 ved Tinnemyra Petter Løe

DESEMBER 26 Klubbhytta, Sætreåsen Ribbeløpet E 134 ved Tinnemyra
Alle treningsløp er på onsdager. Deltagerpremie til de som deltar på minst 13 av 17 løp som er markert            i lista med krus. Trinn 3: 10 av 17 løp, Trinn 2: 7 av 17 løp, Trinn 1 og småtroll: 5 av 17 løp.
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Måned Dato Sted, Kart Merknader Merket fra Arrangører Bakere
APRIL 15 HIT Notodden, Sætreåsen Sprintcup 1 HIT Notodden Fam Myrland/Fam Nygård I.Bakko/H.Endresen/B.Fossøy

Tirsdag 21 Kongsberg, Hibu Sprintcup 2 Kongsberg OL

22 Klubbhytta, Tinnemyra E 134 ved Tinnemyra Familien Wold E.Slokvik/T.J.Klevar/G.Vaagen

     29 Høgås skole Høgås Skole Familien Sten S. Haavaag/ I.Tveitane/ E.Eliassen

MAI        Tirsdag 5 Kongsberg, Gamlegrendåsen Sprintcup 3 Kongsberg OL

6 Lisleherad Skole Fylkesvei 602 Lisleherad Petter L/Mats E/T.J.Klevar Å.Kvernstuen/E.Thygesen/H.Wold

13 Elgsjø, Vassend Sprintcup 4, klubbmesterskap E 134 mot Kongsberg Familien Fossøy H.Christensen/A.Havrås/H.Schatvet

20 Jerpetjønn E 134 mot Kongsberg R. Slokvik/H. Schatvet K.Sandven/D.Sørlie/B.Hestvik

27 Tovestul E 134 mot Kongsberg I.Bakko/A.Rulnes M.Westlund/J.Kvisli/O.I.Paulsen

JUNI 3 Aalamoen E 134 mot Seljord D Sørlie/J Skogen/Anne M G.Schia/E.Rauland/R.Slokvik

10 Damtjønn Fylkesvei 602 Lisleherad S Rekaa/Ingvild J/Mia E G.Solberg/G.Bergskås/E.Lid

  Lørdag 13 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra challenge, multi-o-løp E 134 mot Kongsberg Harald Wold/Petter Løe I.L.Thorbjørnsen/E.Slokvik
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AUGUST 12 Nordstul, Blefjell Fjelløyper/Forenklet løypetilbud Bolkesjø A. Paulsen/H.Christensen G.A.Mork/G.S.Myrland

19 Tinnemyra nord “NOL-stafetten” E 134 mot Kongsberg R.Slokvik/Jan E.Jonassen I.LThorbjørnsen/S.Rekaa/H.Endresen

26 Grønkjær skistadion, Reshjem Fylkesvei til Bø over Reshjem Familien Sandven H.Schatvet/I.Bakko/H.Wold

SEPTEMBER 2 Klubbhytta, Tinnemyra E 134 ved Tinnemyra O. I. Paulsen/Å.G.Skatter E.Thygesen/H.Cristensen/B.Hestvik

9 Høgås, Skytebanen Høgås skole R. Slokvik/Bjørn Carlsen K.Sandven/M.Westlund/E.Rauland

16 Mjaugetjønn Klubbmesterskap langdistanse Bolkesjø Jon Kvisli G.Schia/G.S.Myrland/T.J.Klevar

23 Grønkjær skistadion, Reshjem Fylkesvei til Bø over Reshjem Fam. Johnsen/Westlund S.Rekaa/A.Havrås/G.A.Mork

Fredag 25 Klubbhytta, Sætreåsen Sætrenatta E 134 ved Tinnemyra
Lørdag 26 Høgås Høgåssprinten Høgås skole

30 Sangerheimen Årsavslutning

NOVEMBER 7 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang E 134 ved Tinnemyra Petter Løe

DESEMBER 26 Klubbhytta, Sætreåsen Ribbeløpet E 134 ved Tinnemyra
Alle treningsløp er på onsdager. Deltagerpremie til de som deltar på minst 13 av 17 løp som er markert            i lista med krus. Trinn 3: 10 av 17 løp, Trinn 2: 7 av 17 løp, Trinn 1 og småtroll: 5 av 17 løp.
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Treningsløpsinformasjon
Her følger informasjon om treningsløpene: Lengder og vanskelighetsgrad, hvordan treningsløpet skal 
arrangeres og hva som må gjøres av arrangør før og etter løpet.
Det bør være to personer til stede under avviklingen av selve arrangementet. Det er viktig at du som 
arrangør setter deg godt inn i tenkingen rundt treningsløpene. Det vil bli arrangert et løypeleggerkurs 
som vi anbefaler alle arrangører til å delta på (Se egen info) Søk hjelp om du er usikker på noe. Ring 
Jørn Myrland 35958231 eller Åge Geir Skatter 35013744.  
Trinn 1 og 2 benytter seg av N og C-løypene under enkelte treningsløp. Spørsmål angående dette kan 
rettes til Elin Slokvik 35011663 eller Kristin Sandven 35014121. 
Trinn 3 vil i år benytte seg av løypene i treningsløpet. Opplysninger om dette kan fås fra Harald K./Heidi 
S. 35014399 eller Ole C. Johnsen/Malin Westlund 35013334.

LØYPENE
I år vil vi arrangere treningsløp med anbefalte løyper til nybegynner løype, C-løype ca. 3km og A-løype 
4km løyper pluss småtroll-poster. Når det gjelder løypelengden vil denne kunne være noe avhengig av 
terrengtype og muligheter for å få lagt gode løyper. 
Det er mulig å ha felles poster for de forskjellige løypene, men da må det tas hensyn til den enkleste 
løypen når det gjelder postens (strekkets) vanskelighetsgrad.
Når det gjelder O-karusellen for barn under 12 år viser vi til egen side i dette bladet.

Småtroll
(eget kart)

6 poster i nærheten av samlingsplass
Postene skal ligge svært nær samlingsplass og tydelig fra vei eller stor sti. Kartene skal 
leveres  ut ferdigtegnet og hver post har egen tegning som er lagt inn på kartet. Kart og 
plastbrikker med tegning på (skal henge på posten) blir levert før løpet.

2 km 
for 
nybegynnere

1,5 km - 2,0 km svært lett løype for helt nybegynnere
Løypa skal følge tydelige ledelinjer som stier, veier, tydelige bekker, kraftlinjer o.l. Post-
detaljene skal være synlige fra ledelinjene. Dersom terrenget har få ledelinjer kan en legge 
poster ved store tydelige detaljer som vann, jorder  o.l. som løperen naturlig blir fanget 
opp av. Er dette også vanskelig, kan strekk også merkes med bånd i skogen. Tegn da også 
merkingen inn på kartet.  

3 km
for
viderekomne

2,5 - 3,0 km lett løype for viderekomne
Denne løypa bør også for det meste følge ledelinjer, men postene kan trekkes noe vekk fra 
ledelinjen. Kompasskurs mot oppfangende detaljer som stier, myrer, og jorder kan brukes. 
Her kan en legge strekk med flere veivalg. Dette kan gjerne gjøres slik at raskeste veivalg 
er noe vanskeligere med innslag av enkel friorientering, samtidig som det finnes et enklere 
veivalg langs ledelinjer. Ledelinja behøver ikke være så tydelig som for N-løypa, og man 
kan benytte terreng med mange små ledelinjer som må kombineres til et veivalg.

4 km
for
erfarne

3,5 - 4,5 km løype for erfarne o-løpere
Alle teknikker/momenter kan benyttes. Løypa kan gjerne legges innom krevende terreng 
(både løps- og o-messig). Dersom en legger opp til mye veivalgsproblematikk, bør arrangøren 
tegne opp ferdige løyper. Det er viktig med variasjon, gjerne med lette og raske partier. 
Husk at løypa brukes som trening!
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Utstyr
I år har vi fått en tilhenger som vil bli utstyrt med det nød-
vendige utstyret som trengs til å arrangere et treningsløp. 
Tilhengeren vil bli utrustet slik at den kan benyttes på ar-
rangementsdagen.
For de som ikke disponerer bil eller bil med hengerfeste vil 
fortsatt esken med nødvendig utstyr til treningsløp være mulig 
å benytte. Tilhengeren skal være på samlingsplass løpsdagen. 
Ta kontakt med Åge-Geir eller Harald W. om du trenger hjelp 
til dette.
Denne inneholder postflagg, stiftetenger, EKT-poster og en 
liten digital klokke. 
Esken med innhold skal returneres til o-hytta senest søndag 
etter treningsløpet. Vær nøye med at esken er komplett. Manko 
meldes matrialforvalter som vil komme med nytt.
Viktig at EKT til nybegynner løypene blir lagt ut samme 
dag.

Innhold treningsløpeske
 
40 Postflagg u/kode
   2 sett  Småtrollposter
10 Stifteklemmer
30 EKT stemplingsenheter
  1 EKT startenhet
  1 EKT målenhet
  1 Digitalklokke

Førstehjelpsskrinet vil være plassert på hengeren og skal være med på løp hver uke.
 
Arrangør bør også ha med seg 2 bord og 2-3 stoler til løper registrering og salg av kaker, kaffe og saft. 
Husk å ta med kassa med saft og drikkebeger.

EKT-kofferten blir brakt ut til hvert løp av Åge-Geir eller Arve. De av dere som ikke selv henter kart 
på hytta gir beskjed til materialforvalter som vil levere ut disse. Småtrollkart leverer Anders Fossøy 
ut. Trenger du annet utstyr, ring materialforvalter Arve Paulsen på tlf. 35014632.
Før ferien og etter siste løp om høsten skal alt utstyr leveres inn til matrialforvalter.

Annonser i Telen vil i år bli forhåndsbestilt i følge terminlisten og vil stå i Telen hver tirsdag. Løype-
legger behøver altså ikke tenke på dette.

Resultater
Alle resultatene føres opp på utdelte lister som Åge-Geir samler inn, viktig å føre opp rett brikkenummer 
på løpere som låner brikke eller bruker en annen en den som står på lista. Åge-Geir sender resultatene 
videre til Telen og Sondre K.  

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

VIKTIGST AV ALT:
Gjør så godt dere kan, og ha det moro før, under og etter treningsløpet. Det smitter på 
løperne!
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Kjøp årskort for treningsløp
NOL har innført en mulighet for medlemmer til å kjøpe årskort for deltakelse på NOLs treningsløp.
Erfaringene vi sitter igjen med etter de siste to årene, er svært positive. Vi har også fått mange positive 
tilbakemeldinger fra medlemmene. 
Vi viderefører dette også i år, som et tilbud til NOLs medlemmer.
Årsplanen viser at det er lagt opp til 17 treningsløp i løpet av 2009-sesongen. 
Startkontigenten for en enkeltstart er kr. 20-. Familiekontigenten for et løp er på kr. 50-.  
Styret har vedtatt å opprettholde samme priser for årskort i 2009- som i 2008-sesongen.
Priser for årskort er :
- Løpere under 17 år kr. 150-
- Løpere over 17 år kr. 200-
- Familiekort kr. 400-
Et støttemedlemskap i NOL er tilstrekkelig for å kunne benytte seg av dette medlemstilbudet. 
Benytt anledningen til å kjøpe årskort allerede fra sesongstart!

Harald W.

Selvbetjeningssalget
Årets treningsløp nærmer seg og bake jobbene er nå fordelt.
I år satser vi som tidligere, på tre bakere på alle  løpene, utenom fjelløpet 12/8-09.
Alle som skal bake, blir i tillegg til treningsløpslista, får tilsendt en skriftlig oversikt.
Der er type bakverk fordelt av komiteen.
I tillegg til bakst, må hver ta med 1 kanne kaffe og 5 liter vann.
Resten som trengs til selvbeteningssalget, blir tatt med av den som er arrangør av 
treningsløpet.
Dersom du ikke kan bake den gangen du er satt opp, må du bytte med en annen på lista. Tlf nr får dere 
sammen med den skriftlige oversikten.

Er det noe du lurer på, kan du ringe:
Inger-Lill Thorbjørnsen tlf: 35013268 eller 97513064

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!

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

Materialforvalter
Arve Paulsen
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O-karusellen  trinn 1      - barn født i 2000-2002
På TRINN 1 er alle nybegynnere. Du trenger å ha med deg en voksen på 
o-aktiviteten, så her får liten og stor mulighet til å lære sammen. Vi møtes  
kl.17:30, og holder på til ca. kl.19:00 de onsdagene som står i terminlista som 
O-KARUSELL. Det står det også hvor det er, og hvordan du kommer dit. Det vil si 6 ganger før ferien 
og 5 ganger etter. Vi starter med felles leik, og deretter blir det spennende aktiviteter ute i skogen. I 
disse aktivitetene vil du bli bedre kjent med hva orientering er, og viktigst av alt  -  det er aktiviteter 
du alltid vil mestre og glede deg til.
Hver onsdag i sesongen er det treningsløp, og de onsdagene trinn 1 ikke har eget opplegg, kan du og 
en voksen prøve dere på en av løypene der.
Nybegynnerløypa vil passe bra. Du kan da starte når du vil mellom kl. 17:30 og 18:30.
Ser du noen av oss på trinn 1, og vil ha litt hjelp før dere drar ut i løypa, så spør oss gjerne.
Deltar du minst 7 ganger på O-karusell/treningsløp får du et NOL krus.
INSTRUKTØRER:
Petter Løe, Britt Fossøy, Ellen Thygesen, Anne-Marte Thorbjørnsen og Iris Fossøy
KONTAKTPERSON:
Petter Løe, telefon 95885095,  E-post: petter.loe@kongsberg.com

Terminliste Trinn 1
Dag Dato Aktivitet Kart, sted Merknader
APRIL
Onsdag 22 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta
Onsdag 29 O-karusell Høgås, Høgås skole
MAI
Onsdag 6 O-karusell Lisleherad, Lisleherad skole
Onsdag 13 O-karusell Vassend, Elgsjø
Onsdag 20 O-karusell Jerpetjønn, E-134 mot Kongsberg
Onsdag 27 O-karusell Tovestul, Elgsjø Vannløype, vi blir våte
Ferie         Ferie          Ferie         Ferie          Ferie          Ferie          Ferie          Ferie         Ferie
AUGUST
Onsdag 19 O-karusell Tinnemyra nord Klubbstafett, vi deltar

26 O-karusell Grønnkjær, skianlegg
SEPTEMBER
Onsdag 2 O-karusell Klubbhytta
Onsdag 9 O-karusell Mjaugetjønn, Bolkesjø mot Kongsberg Klubbmesterskap vi deltar
Onsdag 16 O-karusell Høgås - Skytebane
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O-karusellen Trinn 2 - barn født i 1997-1999
TRINN 2 er en orienteringstrening for barn som er født i 1997-1999. 
Treningen er samtidig og på samme sted som Nol’s treningsløp. Vi møtes 
kl.17:30 og holder på til ca. kl.19:00 de onsdagene som står i terminlista 
som  O-KARUSELL.  
Det er felles frammøte, og instruksjon av voksne instruktører. Møt opp i god tid slik at du får tid til å 
registrere deg og er klar i treningstøy senest kl. 17.30. 
Hver onsdag i sesongen er det treningsløp, og de onsdagene trinn 2 ikke har eget opplegg, kan du prøve 
deg på en av løypene der, enten alene eller sammen med en venn eller en voksen.  Nybegynnerløypa 
vil passe bra. Du kan da starte når du vil mellom kl. 17:30 og 18:30.  Ser du noen av oss på trinn 2, og 
vil ha litt hjelp før du drar ut i løypa, så spør oss gjerne. 
LEIR
Vi reiser sammen på leir og blir kjent med andre o-løpere fra Telemark, og lærer mer orientering. I 
juni er det o-troll-leir i Bø og i september blir det en leir i Grenland. NOL stiller med voksne ledere 
på disse leirene, men vi er avhengige av at noen foreldre hjelper til.
O-LØP
I terminlista har vi satt opp en del O-LØP som det kan være spennende å delta på. Er du helt fersk o-
løper bør du ha med en voksen som kan løpe sammen med deg. Man må være medlem av klubben for 
å delta i terminfestede o-løp og man må eie eller låne en elektronisk EKT-brikke.
O-FESTIVALEN
26.-28 juni arrangeres O-festivalen, Norges ”nasjonal-o-løp”. NOL vil ha en klubbtur denne helgen 
og har bestilt overnatting på Oslo Holtekilen Hostel på Stabekk. Ta gjerne med deg hele familien. De 
tre konkurransene fredag kveld, lørdag og søndag arrangeres på Fossum idrettsstadion og har et bredt 
tilbud til barn. Den ene dagen er det lagkonkurranse for barn under 12 år og to dager er det Barnefes-
tival med mye gøy.
FERDIGHETSMERKE
Mot slutten av høstsesongen har du mulighet til å ta ferdighetsmerke i orientering. For å få merket må 
du bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. I tillegg må du ha deltatt i et visst antall terminfestede 
O-LØP i løpet av sesongen, 2 løp for bronse-, 3 løp for sølv- og 4 løp for gullmerke. Man tar ett merke 
pr år og starter med bronse.
NOL-KRUS
Deltar du minst 7 ganger på o-trening/treningsløp på onsdagene får du et NOL-krus for god innsats 
gjennom sesongen.
UTSTYR
Man trenger ikke mye utstyr for å løpe o-løp, men man må ha et tommelkompass og det 
kan være kjekt å ha et par joggesko/o-sko som tåler å bli våte. NOL har både løpsdrak-
ter og overtrekksdrakter for salg, men det går fint å løpe i skogen i vanlig treningstøy.  
INSTRUKTØRER:
Petter Løe, Britt Fossøy, Ellen Thygesen, Anne-Marte Thorbjørnsen, Iris Fossøy og Elin Slokvik
KONTAKTPERSON:
Britt Fossøy, tlf 99491047  E-post:  bfosso@frisurf.no og Elin Slokvik, tlf 94379726 bjorn.carlsen@
start.no 
Vi kommer til å bruke e-post til å sende ut innbydelser og annen viktig informasjon. Er du ny eller har 
byttet adresse, send en e-post til Britt med den adressen du vil vi skal bruke.
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Terminliste Trinn 2

Dag Dato Aktivitet Kart, sted Merknader
APRIL
Onsdag 15 Treningsløp Elgsjø
Onsdag 22 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta
Onsdag 29 O-karusell Høgås, Høgås skole
MAI
Onsdag 6 O-karusell Lisleherad, Lisleherad skole
Søndag 10 O-LØP Porsgrunn Kretsmesterskap sprint
Onsdag 13 O-karusell Vassend, Elgsjø
Onsdag 20 O-karusell Jerpetjønn, E-134 mot Kongsberg
Søndag 24 O-LØP Bø 2-dagers o-troll-leir i Bø
Onsdag 27 O-karusell Tovestul, Elgsjø Vannløype, vi blir våte
Lørdag 30 O-LØP Kongsberg 3-dages Pinseløp
JUNI
Onsdag 3 Treningsløp Aalamoen, Sauland
Onsdag 10 Treningsløp Damtjønn, Lisleheradmarka
Onsdag 17 Treningsløp Dipilen, Litjønnåsen, Lisleheradmarka
Helg 26-28 O-LØP Bærum, Fossum skist., O-festivalen Klubbtur med overnatting
Ferie         Ferie          Ferie         Ferie          Ferie          Ferie          Ferie          Ferie         Ferie
AUGUST
Onsdag 12 Treningsløp Norstul, Blefjell
Onsdag 19 O-karusell Tinnemyra nord NOL-stafetten, vi deltar
Lørdag 22 O-LØP Sandefjord Kretsmesterskap
Onsdag 26 O-karusell Grønkjær skistadion, Reshjem
SEPTEMBER
Onsdag 2 O-karusell Klubbhytta
Onsdag 9 O-karusell Mjaugetjønn, Bolkesjø mot Kongsberg Klubbmesterskap, vi deltar
Søndag 13 O-LØP Rekruttenes o-dag i Frognerparken Fellestur for Trinn 1 og 2
Onsdag 16 O-karusell Høgås - Skytebane Forberedelse ferdighetsm.
Onsdag 23 O-karusell Grønkjær skistadion, Reshjem Ferdighetsmerketest.
Lørdag 26 O-LØP Notodden NOL arrangerer.
Onsdag 30 Årsavslutning Sangerheimen

Norsk O-festival 26. - 28. juni
Arena: Fossum idrettspark, Bærum kommune.
Fredag: Mellomdistanse, Lørdag: Langdistanse, Søndag: Stafett
Påmeldingsfrist til løpene 7. juni. Web: http://app.o-festivalen.com/dp6/
NOL prioriterer O-festivalen som en fellestur.
Reiseplanlegger: Britt Fossøy, e-post: bfosso@frisurf.no
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Trinn 3 - Ungdom 13-16 år
På denne sida finner du informasjon om NOLs tilbud til deg mellom 13 og 16 
år - TRINN 3. Ta kikk på hva vi gjør på TRINN 3. Kikk også på sesongplanen 
for 2009. Ny og oppdatert informasjon om treninger, samlinger og o-løp finner 
du ved å velge i menyen under.
TRENING
På TRINN3 har du tilbud om 3 faste treningskvelder per uke. Tirsdager og torsdager er det trening 
med trenere/instruktører fra klubbhytta. På tirsdagene vil det være mye fokus på det o-tekniske, mens 
på torsdager prioriteres det fysiske. Onsdager kan du delta i klubbens treningsløp. Se egen terminliste 
for treningsløp og annonser i Telen.
Treningstider: Tirsdag 17:30 (til ca. 19:30), Onsdag 17:30, Torsdag 18:00 (til ca. 20:00)
MOT.TV
MOT.TV står for Miljø, Orientering og Trivsel i Telemark og Vestfold, og er et fellestilbud til alle 
o-interesserte i de to fylkene i alderen 13 til 16 år. MOT.TV vil i sesongen 2009 ha 4 samlinger, fel-
lesreise til tio-mila, høstcup med ledertrøyer og sammenlagt poengkonkurranse. Noen ganger er det 
felles opplegg med juniorene.
Vi i NOL prioriterer de fleste av arrangementene som er en del av MOT.TV. Se i terminlista for Trinn 
3 hvilke arrangementer dette er. Det reiser alltid voksne ledere sammen med NOL-løperne. I forkant 
av hver samling vil det bli laget en egen innbydelse med informasjon om samlingen og hvordan du 
melder deg på.
O-LANDSLEIREN 
O-landsleiren, sesongens høydepunkt, er i begynnelsen av august i Drammen. Her er du sammen med 
o-løpere fra hele landet en hel uke og løper Hovedløpet (to distanser - sprint og langdistanse), som er 
uoffisielt NM for 14-16 åringer. I tillegg til A-klassene er det også C-klasser. Det blir mange aktiviteter; 
kretsstafett, aktivitetsdager, rebusløp, volleyball, diskotek osv.. Håper alle vil delta, dette blir gøy. 
O-LØP
I terminlista for TRINN3 har vi satt opp ganske mange O-LØP som det kan være spennende å delta 
på. Vi har også markert noen av de som prioriterte løp. Det er de løpene du bør velge dersom du ikke 
vil løpe så mange løp som vi har satt opp. På løpene kan du velge mellom løyper/klasser av forskjellig 
vanskelighetsgrad. 
STAFETTER
Vi ønsker fortsatt å satse på stafetter. I år satser vi spesielt på Vårstafetten i Halden, 10-mila i Skåne, 
Sverige, 15-stafetten i Oslo, O-festivalen ved Fossum, Oslo, og KM stafett i Sandefjord. Vi prøver å 
stille med flest mulige lag i disse stafettene. 
TRENERE
Jørn Myrland og Petter Løe
KONTAKTPERSONER 
Kristin Sandven, telefon: 90623903, e-post: kristin.sandven@nenett.no 
Heidi Schatvet, telefon: 35014399, e-post: heischat@online.no  
Jørn Myrland, telefon 35958231/93674544, e-post: j-myrlan@online.no  
Petter Løe, telefon 95885095, e-post: petter.loe@kongsberg.com 
Vi kommer til å legge all informasjon ut på NOLS web-sider under Trinn3. I tillegg kommer vi til å 
bruke e-post til å sende ut påminnelser om innbydelser og annen viktig informasjon. Er du ny eller har 
fått ny adresse, send en e-post til notod-ok@online.no med den adressen vi kan nå deg på. Den viktigste 
informasjonen som sendes ut vil også ligge tilgjengelig som linker fra denne siden.
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Terminliste 2009 for Trinn 3 
(Prioriterte arrangement med fet skrift)
Dato Mnd Arrangement Arrangør/sted Prioritet

21.-22 mars MOT.TV samling Larvik/Stavern P

28.-29. mars Vestfold 2-dagers Larvik/S.fjord P

18.-19. april Tiomila Skåne, Sverige P

25.-26. april Norwegian Spring Halden SK/ Sarpsborg OL P

30 april Skolesprinten HIT/NOL 7 kl

2 mai Lørdagskjappen OK Moss P

3 mai Smaaleneneløpet Indre Østfold OK P

9.-10. mai KM mellom, KM sprint Porsgrunn OL, OK Skeidi P

15 mai Tinfosløpet NOL K

21 mai Eikerløpet Eiker O-lag

23 mai 15-stafetten Oppsal IF, Oslo P

24 mai Kretsløp Bø OL

31.-1. m-j Pinseløp, Klubbopplegg Kongsberg OL, Buskerud P

5.-7. juni MOT.TV HL-samling. Koordinering OTO Konnerud IL, Buskerud P

26.-28. juni Norsk O-Festival O-Festival-alliansen, Fossum P

3.-5. juli Dølauka, VM-uttak senior Folldal IL, Os IL, Hedmark

4.-7. juli Midnattsolgaloppen Bodø, Valnesfjord IL, Nordland

5.-11. juli Sørlandsgaloppen Melsomvik, Vestfold

5.-12. juli VM junior, Italy 5-days Trentino, Italia

19.-24. juli O-ringen Eksjö, Småland, Sverige

1.-2. aug Ringerikes 2-dagers Ringerike OL, Buskerud

7.-12. aug Hovedløpet for yngre Konnerud IL, Buskerud P

O-landsleiren P

15 aug MOT.TV cup 1 Larvik sprinthelg P

22 aug KM lang. MOT.TV cup 2 Sandefjord P

23 aug KM stafett Sandefjord P

29.-30. aug NM sprint og junior stafett. MOT.TV cup 3 Porsgrunn O-lag P

5.-6. sept 59 grader nord Sandefjord P

20 sept MOT.TV cup 4, seedet parstart Tønsberg Blåbærløpet P

25 sept MOT.TV cup 5 natt Notodden P

26 sept MOT.TV cup 6 jaktstart finale Notodden P

30 sept Årsavslutning NOL K

17 okt Blodslitet Fredrikstad SK, Østfold P

7 nov Ultralangdistanse, klubb K

K= Klubbens eget arrangement

P = Prioritert+fet
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Dato Mnd Arrangement Arrangør/sted Prioritet

21-22 mars InTeam Østfold

28.-29. mars Vestfold 2-dagers Larvik/S.fjord

3.-4. april NM natt, Craft-cup sprint Haugesund IL, Rogaland P

5.-13. april InTeam påskesamling Påske! P

18.-19. april Tiomila Skåne, Sverige

25.-26. april Norwegian Spring Halden SK/ Sarpsborg OL

2 mai Lørdagskjappen OK Moss

3 mai Smaaleneneløpet Indre Østfold OK

9.-10. mai KM mellom, KM sprint Porsgrunn OL, OK Skeidi

15 mai Tinfosløpet NOL

21.-24. mai 15-stafetten, K. Valstads 

minneløp, Uttakingsløp NOM

Oppsal IF, Oslo P

21 mai Eikerløpet Eiker O-lag

23 mai 15-stafetten Oppsal IF, Oslo

24 mai Kretsløp Bø OL

31.-1. m-j Pinseløp Kongsberg O-lag P

22-26 juni Sommerleir, Einarbu, Østfold NOF

26.-28. juni Norsk O-Festival O-Festival-alliansen, Fossum

3.-5. juli Dølauka, VM-uttak senior Folldal IL, Os IL, Hedmark

4.-7. juli Midnattsolgaloppen Bodø, Valnesfjord IL, Nordland

5.-11. juli Sørlandsgaloppen Melsomvik, Vestfold

5.-12. juli VM junior, Italy 5-days Trentino, Italia

19.-24. juli O-ringen Eksjö, Småland, Sverige

1.-2. aug Ringerikes 2-dagers Ringerike OL, Buskerud

1 aug NM ultralangdistanse Odda OL, Hordaland P

15 aug Kretsløp Larvik sprinthelg

22 aug KM lang Sandefjord P

23 aug KM stafett Sandefjord P

29.-30. aug NM sprint og junior stafett Porsgrunn O-Lag P

5.-6. sept 59 grader nord Sandefjord OK

10.-13. sept NM-uka Ålen IL, OK Fjell, Haltdalen IL, Sør-Trøndelag P

20 sept Kretsløp Tønsberg Blåbærløpet

25 sept KM-natt Notodden P

26 sept Kretsløp Notodden P

30 sept Årsavslutning NOL

17 okt Blodslitet Fredrikstad SK, Østfold P

7 nov Ultralangdistanse, klubb NOL

P= Prioritet+fet

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

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

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

Dere kan kontakte meg på tlf. 97658366 eller sende e-post til oddvar.nygard@hjartdalbanken.no ved 
spørsmål og annen info.

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

NOL 
v/ Oddvar Nygård
Bøfeltet 10
3692 Sauland

TAKK !
NOL ønsker å takke alle våre annonsører for økonomiske bidrag til årets utgave av ”Til Deg fra 
NOL”.
Støtt våre annonsører, de støtter oss!
En stor takk også til Telen for sponsorstøtte og Hjartdal og Gransherad Sparebank for gavemidler til 
videre utvikling av våre unge o-løpere.
Styret.
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OVERSIKT OVER IOF-SYMBOLENE

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

Hode I. Klasse II. Løypelengde III.Samlet stigning

Terrengformer

Jordskrent

Skjerp/grustak

Jordvoll

Platå

Nese/utspring

Rygg

Søkk

Renne

Uttørket grøft

Kolle

Høydepunkt

Sadel

Senkning

Grop

Hull

Stup  og steiner

Stup/skrent

Berg i dagen

Hule

Stein

Blokkfelt

Ur

Røys

Vann og myr

Vann

pytt

Vannhull

Bekk

Grøft

Myr

Liten myr

Fast mark

Brønn

Kilde

Vegetasjon

Åpent område, åker, eng

Halvåpent, voll

Skogshjørne

Lysning, glenne

Tett skog, kratt

Hogstflate

Vegetasjonsgrense

Treklynge

Postdetaljer

Sydligste

Nord-østre

Øvre

Nedre

Midtre

Mellom

Hvilken detalj

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

Dyp

Bevokst

Åpen

Steinete

Bløt

Sand/grus

Nåletrær

Løvtrær

Høyde i meter

Flate i meter

Nordsiden

Nordvest-kanten

(I)  østre hjørne

(Ved) sydvestre hjørne

(Ved) sydspissen

Vestre delen

Oppe i/øvre del

Nede i/nedre del

Oppe på

Søndre fot

Ved foten (uten retningsangivelse)

Drikke

Radiopost

Klippekontroll

Sanitet

Merkeløype

Merket fra siste post

Oppfangende merking

Ingen merke løype

Kombinasjoner

Sti-kryss

Sti krysser branngate

Vei-skille

Bekk møter grøft

Bekke-kne

Enden (begynnelsen) 
av uttørket grøft

Presisering/beskrivelse Skjermens plassering

Dimensjoner

Andre viktige opplysninger

Kultursignaturer

Vei

Sti

Branngate

Mur

Gjerde

Bro, klopp

Hus

Ruin

Tårn
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NOLs idrettsanlegg:
Kart er orienteringsfolkets idrettsanlegg. Inntil begynnelsen av 70-tallet hadde NOL kart kun ved Tin-
nemyra, på Reshjem og Vassend. Disse 3 kartene i målestokk 1:15.000 ble brukt til lagets aktiviteter.
I dag nærmer vi oss et antall på 40 spesialkart i ulike målestokk, areal og kvalitet.
På neste side er det satt opp en kartoversikt som viser i hvilke områder NOL har orienteringskart, samt 
hvor vi har turkart etc. 
Er du interessert i o-kart for egentrening, turer etc, kan du ta kontakt med materialforvalter eller kart-
leder.
Her er en oversikt over hvilke områder som er kartlagt, med henvisning til kartoversikt:
1 –  ØSTMARKA  1:15.000. Området er oppdelt i 6 1:10.000 kart og et tilsvarende antall kartutsnitt  
 i større målestokk. Området er digitalisert.
2 –  HØGÅS  1:15.000. Dekker noe av Østmarka og området videre sydover mot Hjuksebø.
3 –  TOVESTUL/VASSEND/JERPETJØNN. Området består av tre kart i målestokk 1:7.500 og   
 1:10.000.
4 –  RESHJEM / YLI. Området er digitalisert.
5 –  MJAUGETJØNN / VIKÅSEN / LANGEDOK. Området består av 3 kart i målestokk 1:15.000,  
 samt et område ved Dårstul i en større målestokk.
6 – AALAMOEN / SAULAND / TUDDAL OG HJARTDAL.
7 –  HJUKSEBØ / NORDAGUTU / AKKERHAUGEN.
8 –  TVEITEN SKOLE / GRANSHERAD SKOLE / LISLEHERAD SKOLE / HEDDAL 
 UNGDOMSSKOLE / RYGI SKOLE / NORDBYGDA SKOLE / TINNESMOEN SKOLE. 
 Sætre skole og Høgås skole ligger innenfor kartområdet Østmarka. Yli skole ligger inntil 
 kartområdet Reshjem/Yli.
Oversikt øvrige kart:
Dette er kart hvor NOL eier grunnlaget.
10 – TURKART NOTODDEN ØST – MEHEIA 1:25.000 
11 – TURKART  LIFJELL 1:30.000.
12 – TURKART BLEFJELL 1:30.000. 
13 – TURKART TUDDAL – GAUSTATOPPEN 1:25.000. 
14 – BYKART MED NÆROMRÅDER 1:10.000. 
15 – TURKART HEDDALSÅSEN – GRANSHERAD 
Alle turkart og bykart er digitalisert.
NOLs turkart – i mål etter 20 år.
NOL presenterte sitt første turkart, Notodden Øst, i 1988. Dette turkartet var i stor grad bygd på lagets 
egne orienteringskart som dekket store deler av området..
Etter dette har utarbeidelse av gode turkart vært et av flere satsingsområder. 
Ved utgivelse av turkartet Heddalsåsen – Gransherad i desember 2007, har NOL fullført sitt turkart-
program. Dette har resultert i 5 moderne turkart som til sammen dekker et område på ca 2.000 km2. 
Dette er en stor digital kartbase som er basert på egne kartgrunnlag. 
Vi har nå gitt ut 5 moderne turkart i målestokk 1:25.000/ 1:30.000 som til sammen dekker hele Notodden 
kommune med tilliggende skog- og fjellområder. Dette er kart trykt på bakgrunn av digitale kartbaser 
som NOL eier. Dette gir oss stor frihet til også å benytte kartbasene ved ulike opptrykk av utsnitt for 
bruk ved ulike arrangementer som fjell-løp etc.
Alle turkartene er utgitt eller revidert etter årtusenskiftet, og er således godt oppdatert. Vi ønsker al-
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likevel tilbakemelding dersom du ved bruk finner feil eller mangler på noen av kartene våre. Med et 
så vidt stort kartlagt område vil det alltid være noe som kan bli bedre.
Tilbakemeldinger kan sendes direkte til Anders Fossøy eller til undertegnede.
Alle turkartene kan kjøpes i bokhandel, sportsforretningene og på kommunens servicetorg. Kartene 
kan også bestilles på e-postadresse notod@online.no.
Harald Wold.
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Turorientering 2009                            
19. mars og store snømengder i terrenget. Når blir det bart i år, tro?
Allikevel - vi tar sjansen på å starte sesongen 25. April. Da er de første 25 postene lagt ut i Tin-
nemyra-/Damtjønnområdet. Resten av postene (35) Vil bli plassert på disse kartene: Mjaugetjønn, 
Tovestul(Vassendområdet) og Litjønnåsen.
Også i år starter vi opp på klubbhytta med enkel servering og salg av konvolutter. Da vil det også bli 

anledning til instruksjon/veiledning for eventuelle 
nybegynnere. 
Les annonse og omtale i Telen et par dager i forveien.

Tur-o-kommiteen

Melsom i Vestfold 5.- 11. juli.
Løp 1 og 2: Barkåker, løp 3 og 6: Melsomvik, løp 4 og 5: Tjøme, Påmelding innen 21. juni.
Se www.sorlandsgaloppen.no/2009/ for info om innbydelse og påmelding

Tinnemyra  
Challenge
Sykkel/Fot-o-løp

Lørdag 13. juni innbyr Notodden o-lag til det første Tinnemyra Challenge.
Start og oppmøte blir Notodden o-lags sin klubbhytte.  Starten Går kl 10.00 
Mål er senest kl xx. 

Regler:
•	 Hvert lag består av 2 personer.
o	 Premie til beste lag
o	 Premie til beste damelag
o	 Premie til beste mix lag.
•	 Hvert lag får utdelt diverse kart i distriktet rundt klubbhytta. De ulike postene har ulike   
 poengverdier avhengig av vanskelighetsgrad.  Det gjelder å samle flest poeng.
•	 Man kan benytte sykkel og egne bein som en transportmiddel.   
 (ingen motoriserte hjelpemidler)
•	 De ulike lagene, som består av 2 personer må holde sammen.
•	 Mer detaljer kommer, men hold av dagen.
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Funksjonshemmet i NOL
Norges orienteringsforbund er et av ca 30 særforbund som har tatt et formelt ansvar for idrett for 
funksjonshemmede. Pre-O og de andre variantene som NOF har under begrepet: ”Orientering - idrett 
for alle”, er o-idrettens svar på ønsket om å inkludere funksjonshemmede i vanlig idrettsaktivitet. Se 
ellers NOF`s hjemmeside, www.orientering.no under overskriften ”Presisjonsorientering” her beskrives 
denne samt noen flere alternativer.
 
Notodden o-lag ønsker å følge opp dette, ved å invitere barn, unge og voksne med  funksjonshem-
ming til å bli med i lagets virksomhet. Deltakelse alt etter hva utøveren selv har  forutsetninger til og 
ambisjoner om. 

Kontaktperson:  Elin Slokvik
   elin.slokvik@start.no

Tilbud om nybegynneropplæring
En forutsetning for at vi skal lykkes videre i vårt arbeid med barn og unge i NOL, er at foreldre og 
andre foresatte til våre rekrutter, selv får oppleve den gleden og de positive utfordringene som ligger 
i O-idretten. Det er ikke tilfeldig at o-idretten i stor grad samler familier. Ved selv å delta, er det langt 
mer meningsfylt å følge opp barna i denne idretten.  Her ligger det unike muligheter for å samle hele 
familien omkring samme aktivitet.
Du er aldri for gammel til å ha glede av orienteringsidretten, enten dette skjer på rent mosjonsnivå, 
eller i mer prestisjetunge konkurranser med jevnaldrende på ulike nivåer. 
Vi ønsker å gi deg tilbud om et innføringskurs over to onsdagskvelder denne våren. Kurset arrangeres 
parallelt med O-karusellen / treningsløpet, og har som mål at du skal kunne mestre lette løyper på 
våre ukentlige treningsløp. Vi ønsker også at du skal føle trygghet dersom du ønsker å prøve NOLs 
tur-o tilbud. Turorientering er et perfekt aktivitetstilbud for familier som ønsker å gi barna en positiv 
turopplevelse på jakt etter nye poster i ukjent terreng..
Kurset vil bli holdt onsdagene 29.april og 6.mai. For tid og sted, sjekk treningsløpsoversikten.
Påmelding skjer til undertegnede på tlf. 35012481 eller hwold@nenett.no.

Harald Wold.

MOT.TV
MOT.TV – står for Miljø, Orientering og Trivsel i Telemark og Vestfold. Det er ett fellestilbud til alle 
o-intresserte i de to fylkene i alderen 13-16 år (født 1993-1996). MOT.TV vil i sesongen 2009 ha 4 
samlinger, fellesreise til tio-mila, høstcup med ledertrøyer og sammenlagt poengkonkurranse. Noen 
ganger er det felles opplegg med juniorene.

Det reiser alltid med voksne ledere fra klubben på samlingene.

KRETSLAG = INTEAM for løpere i Telemark i junioralder. NOL har med Silje Wästlund og Anne-
Marte Thorbjørnsen. Ingvild Jonassen, Iris Fossøy, Mads Endresen og Tor Jørgen Klevar er ikke med 
på kretslaget, men får tilbud om å være med på noen av samlingene.
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DIN TOTALLEVERANDøR TIL KONTORET

SJEKK ALLTID VÅRE PRISER PÅ BLEKK
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HANDLINGSPLAN 2006 – 2010

HOVEDMÅL FOR PERIODEN 2006 – 2010

FØLGENDE HOVEDMÅL ER SATT FOR DENNE PERIODEN :

- 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 kan konkurrere blant de 15 beste i Ungdommens 10-mila og blant  
 de 10 beste i Jr-NM.

- Opprettholde et bredt rekrutteringsnivå gjennom trinn 1, 2 og 3 i O-karusellen

- Videreutvikle det ukentlige treningsløpet som et viktig lokalt arrangement, og øke det   
 gjennomsnittlige deltakerantallet til 100.

- Videreutvikle tur-orienteringen som et viktig lokalt aktivitetstilbud, og stabilisere det 
 årlige deltakerantallet på min. 250.

- Videreutvikle klubbhytta og området rundt som et attraktivt utgangspunkt for 
 friluftsaktiviteter for hele Notoddens befolkning.
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VDG-KONTAKT
Sveinung Rekaa

ANLEGGSKONTAKT
Harald Wold

1. VARA
Torfinn Kvernstuen

Torfinn.Kvernstuen@nenett.no

LEDER
Harald Wold

Røsslyngvegen 24
35012481/97053326

harald.wold@nenett.no

TUR-O KOMITE
Trond Eriksen

Ingebjørg Bakko
Dag Sørlie

NESTLEDER

Olav Endresen 
Svingen 4

OKEN@statoil.hydro.com
Utdanningskontakt

SEKRETæR

Sveinung Rekaa
Rekaavegen 95

35022938/90653811
sveinung.rekaa@edb.com

KASSERER

Oddvar Nygård
3692 Sauland

97658366
oddvar.nygard@

hjartdalbanken.no
Regnskap og budsjett
Medlemskartotek/kontigenter

SPORTSLIG LEDER

Gunn Anne Mork
35019219/90788566
gunn.a.mork@hit.no

STYREMEDLEM

Inger Lill 
Thorbjørnsen

35013268/97513064
inger.lill@online.no

HYTTESTYRE

Jan Erik Skogen
Irene Tveitane
Arnulf Rulnes

WEB REDAKSJON

Åge-Geir Skatter
Mia Endresen
Harald Kvisli

øKONOMIKOMITE

Håvard Sten
Oddvar Nygård

Harald Wold

UK

Gunn Anne Mork
Heidi Schatvet
Jørn Myrland

Petter Løe

FEST OG KAKER

Inger Lill 
Thorbjørnsen
Elin Slokvik

Elin Rauland

MATERIALFORVALTER

Arve Paulsen

REVISORER

Grete Paulsen
Harald Kvisli

TRENERE

Jørn Myrland
Petter Løe

Ski-O Kontakt

Kristin Sandven

STATISTIKK

Sondre Kvisli

Sportslig utvalg

Elin Slokvik
Ellen Thygesen

Iris Fossøy
Olav Endresen

Britt Fossøy

O-karusellen

Petter Løe
Iris Fossøy
Anne Marte

Thorbjørnsen
Ellen Thygesen

Britt Fossøy

ORGANISASJONSPLAN �009-SESONGEN
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Skolesprinten  torsdag 30. april 2009
Samarbeidet med Høgskolen omkring Gildesprinten har blitt tradisjon. Etter å ha gjennomført det 4. 
arrangementet i 2008, ser vi nå fram mot å feire 5 års jubileum i 2009.
Alle elevene på 5- til 7. klassetrinn ved kommunens 9 barneskoler, deltar på opplegget. 
Dette utgjør totalt  mellom 350 og 400 elever.
I 2009 har Gilde trukket seg ut av arrangementet som hovedsponsor. Arrangementet som har blitt en 
stor suksess, videreføres som ”Skolesprinten” i regi av NOF.
NOL har knyttet Hjartdal og Gransherad Sparebank inn mot arrangementet som lokal sponsor.
Dette samarbeidet mellom banken, HIT og NOL, har muliggjort en kvalitetsheving, spesielt på kartsiden. 
Vi tar sikte på at alle skolene får oppdaterte skolekart til bruk under den innledende opplæringen.
Det er viktig at Hjartdalsbanken blir bredt profilert under hele dette arrangementet. Vi bruker bankens 
startnummer, start- og målsegl og banken blir profilert på kart og annet materiell.
Kom med gode forslag til nytt navn på dette arrangementet.  Navnet bør synliggjøre samarbeidet med 
banken.    
Studenter ved idrett på HIT besøker alle klassene 3 ganger i forkant av Skolesprinten.
Studentene gjennomfører da et opplegg knyttet til forståelse og bruk av kart. Gjennom dette opplegget 
bidrar studentene til nyttig opplæring innen en forsømt ”basiskunnskap”. Dette er et læringsområde 
som 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 kvalitet.
Totalt bidrar 20-25 motiverte idrettsstudenter til at elevene oppfatter tiltaket som en positiv opplevelse. 
Etter 3 undervisningsøkter på skolene, avsluttes opplegget med Skolesprinten 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. 
NOL har opparbeidet et godt samarbeid omkring dette arrangementet med Håkon Engstu som er leder 
av idrettslinja ved HIT.
Vi som har vært engasjert i opplegget fra NOL og HIT, har et felles ønske om at 5 års jubileet skal bli 
markert i år.  Med støtte fra banken vår, har vi mulighet til å videreutvikle arrangementet i en positiv 
retning, både for elever, lærere og studenter.
Vi har lagt bak oss 4 vellykkede arrangementer, og ser nå fram mot jubileet som avsluttes med Skole-
sprinten 30.april. 

Harald W. 
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VDG
VDG er organet som tar seg av o-idrettens forhold til Vekst, Dyreliv og Grunneiere.

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

Så langt en kjenner til har Notodden Orienteringslag hatt et godt forhold til disse avtalepartnerne. 
Det er heller ikke for sesongen 2008 meldt om uheldige hendinger av noe slag. Dette omdømme vi 
vil beholde - og gjerne forbedre.

Derfor presiserer vi vår plikt til å:
- i yngletida (15. mai – 15. juni):

•	 velge områder av relativt mindre betydning for dyrelivet.
•	 legge løyper slik at de ikke berører kjente yngle- og hekkeplasser, og andre  

  viktige steder for viltet.
- innhente løyve til samlings-/startplass, også til treningsløp når det arrangeres på 
 privat grunn.
- be om tillatelse for å bruke skogsbilveger (private) og parkering langs/ved disse.
- aldri å legge opp til løpsstrekk over dyrka mark, eller strekk som frister til løp over  

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

Spor etter døde dyr - kadaver og beinrester
O-løpere og tur-o-folket er en gruppe mennesker som gjennom sine skogsaktiviteter som turorienter-
ing, løp, trening, løypelegging og synfaring, samla farer over store skogsareal i løpet av en sesong. 
Dermed har vi stor sjanse for å komme over skadde dyr, eller rester etter døde dyr. Viltnemnda i 
kommunen har som en viktig oppgave å registrere slike tilfeller. Derfor er de sterkt avhengig av 
melding fra skogsfolk. Og som den ressurs o-folket er på dette området skal vi -  fortest råd - 
melde fra når en har kommet over skadde dyr eller rester av omkomne dyr (husk å merke stedet av 
på kartet). Du kan melde fra til løps-/laglederen hvis du er på løp eller sjøl ringe VDG-kontakten 
på tlf. 90 65 38 11.

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

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



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL

 �0
http://www.nolweb.org/

O-festivalen 2009
 
Notodden o-lag er igjen klar for en stor klubbsamling under O-festivalen 
på Fossum 26.-28.juni. 
Vi satser på like god deltagelse som de to foregående åra med felles 
overnatting og mange stafettlag. Spesielt lagkonkurransen for løpere 
under 12 år var en stor suksess i fjor, i år vil vi ha flere lag!

Følg med på: http://app.o-festivalen.com/dp6/?q=taxonomy/term/7
 
Det er bestilt 2 stk 5-sengsrom, 8 stk 4-sengsrom og 4 stk dobbeltrom på Oslo Hostel 
Holtekilen på Stabekk fra fredag til søndag. O-laget vil sponse deler av overnattingen. 
http://www.hihostels.no/no/Vandrerhjem/Ostlandet/Oslo_Holtekilen
Meld din interesse til meg så raskt som mulig slik at vi har mulighet til å forandre 
bestillingen hvis det viser seg å være behov for flere rom.
 
O-hilsen Britt bfosso@frisurf.no

6. SEPTEMBER 2009
FINN FRAM – dagen.

E N   O P P L E V E L S E S D A G   I   N A T U R E N

FINN FRAM – dagen er et landsomfattende arrangement i regi av NOF. Arrangementet er 
ment som en ”Friluftslivets aktivitetsdag”, med fokus på kart og kompass.  
Programmet som skal være preget av lek og moro, er spesielt rettet mot barn og unge med 
foresatte.
NOL v/Tur-O komiteen og styret, har derfor søkt samarbeid med Barnas Turlag og Spare-
bankklubben i Hjartdal- og Gransherad Sparebank. Sparebankklubben som har 1100 med-
lemmer, vil bli spesielt invitert til arrangementet. Banken vil bidra både økonomisk og med 
funksjonærer for å sikre en best mulig kvalitet på dette arrangementet.
Det legges opp til at dette arrangementet skal bli en årlig aktivitetsdag, med utgangspunkt 
fra Klubbhytta vår på Tinnemyra.
Detaljer rundt arrangementet er foreløpig ikke fastlagt, men vi kan love en innholdsrik og 
spennende ”MENY” med et bredt spekter av aktiviteter. 
Vi ønsker også å markedsføre Turorienteringen under dette arrangementet, og håper at vi 
gjennom dette skal verve nye brukere av dette arrangementet til 2010-sesongen.
Vi håper at NOLs medlemmer også vil støtte opp om dette arrangementet.
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O-JUS
Konkurransereglene til NOF
13.2  Sportslig opptreden 

13.2.1 IOF, NM, 
NA, KM

En løper med så stor kjennskap til løpsområdet at vedkommende kan ansees å ha 
en fordel av det, skal ikke delta.

13.2.2  
En deltaker i o-løp må ikke før konkurransen forsøke å skaffe seg kjennskap til 
løpsområdet ved rekognosering. Man har allikevel anledning til å være ledsager 
for deltakere i N-klasser.

13.2.3  

En deltaker i o-løp må ikke før eller under konkurransen forsøke å skaffe seg 
opplysninger fra andre deltakere, ledere eller tilskuere. I de deler av løypa som 
er åpen for publikum kan deltakere allikevel be om opplysninger om plassering 
og passeringstider. 

13.2.4  

Løpere skal orientere selvstendig (unntatt i par- og patruljeløp). Et hvert annet 
samarbeid med andre løpere, eller personer som ikke deltar i konkurransen er 
forbudt. Samløping og henging (bevisst å følge etter en løper for å dra fordeler 
av det) er forbudt i individuelle konkurranser med enkeltstart.

13.2.5  En deltaker som har avsluttet løpet, får ikke gi opplysninger om terreng, kart eller 
løyper til deltaker som ikke har avsluttet sitt løp.

13.2.6  Ved ulykkestilfeller plikter en deltaker å hjelpe andre og gi nødvendig melding. 

I o-sporten opplever vi mange etiske dilemma. Hvor går grensene til hva vi har lov til og hva vi ikke 
kan tillate oss? Vi kan lage oss en del konkrete situasjoner slik det ble gjort under seminaret: “Juks i 
orientering” av Kjell Blomseth på O-gallaen i Bergen i november 2008.

1. Du løper i en veteranklasse. På en post rives kartet ut av hendene dine av en ivrig D13-14-løper. 
 Er dette grei adferd? De fleste mener nei.
2. Er det ok å utveksle koder med andre løpere under en stafett, f. eks med andrelaget? De fleste 
 mener at dette er uakseptabelt.
3. Klyngbom i teten i en D17-20-stafett, men to løpere “lurer” resten av feltet. På de neste 
 strekka samarbeider de tett for å ivareta forspranget. Er dette greit? Her er det ulike meninger.
4. Ungdomslederen tar et N-kart fra lagsposen og samler 13-14-løpere og diskuterer mulig start 
 og løypetrase. Er dette greit? Dette gjøres nok i stor grad, men hva med de laga som ikke har 
 N-løpere i klubben? Er dette fair play? 
5. D17-18 løperne har tidlig start og diskuterer sitt kart og løype med 13-14 løperne som enda 
 ikke har startet. Synes du dette er greit? Her mente en overvekt at dette ikke var akseptabelt, 
 men en del var også usikre eller mente det var greit. Etter reglene er dette ikke akseptabelt.
6. I en stafett viser første-etappe løperen alle sine poster på et 10 år gammelt kart. Er dette 
 akseptabelt? Nei, det er ikke avgjørende at kartet er gammelt.

Du finner flere dilemma på Nof sin hjemmeside: 
http://www.orientering.no/files/%7BEA283C2A-E4E8-4A70-89CC-C10ED196E42D%7D.pdf
Her finnes mye stoff for diskusjon i klubben.
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LØPSANTREKK
 Pris u. 20 år Pris o. 20 år
BLUSE      KR 150,- KR 200,- 
BUKSE     KR 150,- KR 200,-
SETT      KR 300,- KR 400,-

OVERTREKKSDRESSER
 Pris u. 20 år Pris o. 20 år
JAKKE      KR 350,- KR 450,- 
BUKSE     KR 300,- KR 400,-
SETT      KR 650,- KR 850,-

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

Prisene gjelder kun for medlemmer.

Trenger du nytt utstyr?


