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Treningsløp 
Oversikten finner 

du på midtsiden. 

 

Sprintcup . 
Se side 14. 

 

Stafetter  
Se side 11. 

 

Tinfosløpet 

Fredag 7. Mai 

Se side 20 og 21. 

 

O-karusellen 
Se side 31 - 35 
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INNHOLD 
Faste 
Lederen har ordet    s. 3  

Styre 
NOLs styre og komiteer  2010  s. 4 og 5 

Styrets møteplan    s. 6 

Trening 
Hvordan betale inn penger   s. 37 

Informasjon om selvbetjeningsalg  s. 30 

Informasjon om treningsløp   s. 28 og 29 

Materialforvalter    s. 30 

Nybegynnerkurs    s. 44  

O-karusell Trinn 1    s. 31 
O-karusell Trinn 2    s. 32 og 33 

O-karusell Trinn 3 ungdom   s. 34 og 35 

Terminliste junior    s. 36 

Treningsløp 2010    s. 26 og 27 

Treningsløp Kongsberg   s. 12 

Årskort treningsløp   s. 30 

Egne arrangement 
Klubbmesterskap fjell løp   s. 18 

Nattløp høsten    s. 19 

Ribbeløpet    s. 18 

Sprintcup 2010    s. 14 

Tinfosløpet    s. 20 og 21 
Tinnemyra Challenge   s. 10 

Løp og samlinger 

15 stafetten    s. 7 

Brikker og kompass   s. 13 

Dekningsmodell for startkontingent  s. 7 

IOF symboler    s. 38 og 39 

Klubbmesterskap 2010   s. 11 

Løperutstyr    s. 52 

MOT TV samling    s. 44 

O-festivalen    s. 9 

Påmelding løp    s. 6 
Stafetter 2010    s. 11 

Utdrag terminliste    s. 8 

Kart 
Nols idrettsanlegg    s. 40 og 41 

Hytte 
Utleie av klubbhytte   s. 10 

Annet 
Finn frem dagen    s. 50 

Funksjonshemmet i NOL   s. 44 

Grasrotandelen    s. 21 

Hovedpunkter handlingsplan  s. 46 
Leteaksjoner    s. 24 

O-jus     s. 51 

Organisasjonsplan    s. 47 

Skolesprinten    s. 48 

Turorientering    s. 48 

VDG-kontakt    s. 49 

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 

Odd-Arne Thorbjørnsen, Huldrev. 9, 

3679 Notodden. 

Tlf. 90839469 

E-post: Odd-a-th@online.no 

Kan også bli medlem via internett: 

http://www.nolweb.org/ 

 

 

 

 

 

 

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

Her finnes b.l.a. Resultater, påmeldinger 

og info om trening o.s.v. 

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

Påsken er tilbakelagt og våren har festet grepet! Vi har foran oss en ny og lang o-sesong 

med mange spennende løpstilbud. Tilbud både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Vi har i denne utgaven av ”Til Deg fra NOL” forsøkt å presentere de tilbud som er mest 

aktuelle for NOLs medlemmer. 

Det er derfor naturlig at det er lagt vekt på markedsføring av egne arrangementer. 

For oss o-løpere vil nok årets høydepunkt bli VM i Trondheim. Med Hovedløp, O-landsleir 

og publikumsløp parallelt med VM denne uken i august, vil nok store deler av o-Norge 

samles til O-fest i Trondheim. Forrige internasjonale mesterskap var NOM på Notodden i 

2005. 

Noen av oss har allerede startet o-sesongen i Danmark med snø til knærne. Det er allikevel 

nå o-sesongen starter for fullt, med lyng og gras som underlag. 

Gjør deg kjent med tilbudene som framkommer i dette heftet og planlegg egen deltakelse 

gjennom o-sesongen. 

NOL har som alltid stort fokus på å skape stor lokal aktivitet. Gjennom 17 treningsløp / 

klubbløp, 7 nattløp, Skolesprint, Tinfosløpet, Tinnemyra Challenge, Finn fram dag, turori-

entering, kretsløp etc. har vi lagtopp til mange godbiter og høydepunkter. 

Nå er det opp til DEG om vi i år skal sette rekord når det gjelder antall enkeltstarter i lokale 

arrangementer. Et mål på 3000 enkeltstarter er realistisk! 

I løpet av 2010-sesongen skal vi evaluere NOLs aktiviteter og utarbeide en ny handlings-

plan for perioden fram til 2016. Nye mål skal defineres og vi skal ta stilling til mange vikti-

ge prioriteringer som skal legges til grunn for videre utvikling av laget. Strategier som kan 

bringe laget videre må defineres og markedsføres i hele organisasjonen. 

I dette arbeidet er det viktig å ha realistiske forestillinger omkring lagets målsettinger. Som 

et o-lag i distriktet kan vi neppe bli et lag som kan hevde seg med seniorlag i de store stafet-

tene. 

Vi ønsker samtidig å gi ambisiøse unge o-løpere et godt tilbud med mulighet for sportslig 

og personlig utvikling. I all fokus på eliteidrett er det viktig at noen er villige til å tenke 

langsiktig. Det er viktig at unge utøvere kan få et positivt forhold til sin idrett og kombinere 

denne idrettsaktiviteten med utdannelse. Dette kan ofte bidra til starten på en livslang aktiv 

livsstil. 
NOLs styrke har alltid vært, og vil nok fortsatt være å skape stor lokal aktivitet i et positivt 

og inkluderende miljø. 

I en tid med økt fokus på livsstilssykdommer og folkehelse har NOL et godt og billig tilbud. 

Nå er det kun opp til DEG! 

Velkommen til en ny o-sesong! 

 

Harald W. 
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NOLS STYRE FOR ÅR 2010 
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 styrereferate-

ne, skriv til krets og forbund. 

   
Sportslig leder: 

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: 

Odd-Arne Thorbjørnsen 

tlf. p 35 01 32 68 

 m 908 39 469      
Odd-a-th@online.no 
Kontaktperson for: 
- Økonomikomiteen 

- Revisorer 

Har ansvaret for regnskapet, bud-

sjett-arbeidet, medlemskartoteket 

og medlemskontingenten.  

 
 

 

Styremedlem: 

Inger-Lill Thorbjørnsen 

tlf. p 35 01 32 68 

 m 975 13 064  
inger.lill@online.no 
Kontaktperson for: 
- Fest og kaker 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL 

http://www.nolweb.org/ 
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER 
 
Materialforvalter - Arve Paulsen     35014362/97507466  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 

 - Odd-Arne Thorbjørnsen 35013268/90839469 Odd-a-th@online.no 

O-karusellen  

Trinn 1 og 2 - Petter Løe      95885095  petter.loe@kongsberg.com 

 - Elin Slokvik     35011663/94379726 elin.slokvik@hotmail.no 

 - Hege Endresen     35014161/40873863 k-endre@online.no  

Sportslig utvalg - Kristin Sandven   35014121/90623903 kristin.sandven@nenett.no 

 - Heidi Schatvet    35014399/92067893 heischat@online.no 

 - Malin Westlund    35013334  malinc@online.no 

 - Ole Christian Johnsen    35020359/99263944 ol-c-joh@online.no 

 - Harald Kvisli    35014399/93404305 harald.kvisli@gmail.com 

Web-redaksjon - Åge-Geir Skatter    35013744/90641756 aagegeir@skatters.net 

 - Magnus Sandven    35014121 

 - Hugo Christensen  35014541/47277160  hug-chri@online.no 

Statistikk - Sondre Kvisli    35014399/45461319 skvisli@frisurf.no 

Tur-o komite - Reidar Slokvik   35956430/93205552 reida@frisurf.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@hotmail.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@gmail.com 

Hyttestyre - Jan Erik Skogen   35010242/90187233 janerik@nenett.no 

 - Arnulf Rulnes   35013172/41313172 arnulf.rulnes@nenett.no 

Valgkomite - Ole Christian Johnsen  35020359/99263944 ol-c-joh@online.no 

 - Randi Wold   99047070  randiwold@hotmail.com 

 

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Inger-Lill Thorbjørnsen 

Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold og Kristin Sandven 

http://www.nolweb.org/ 

Norsk O-festival 25. - 27. juni 
Arena: Raufoss sentrum og Reinsvoll flyplass 

Fredag: Sprint, Lørdag: Langdistanse, Søndag: Stafett 

Påmeldingsfrist 11. juni. Web: http://app.o-festivalen.com/dp6/ 

NOL prioriterer O-festivalen som en fellestur. 

Reiseplanlegger: Elin Slokvik, e-post: elin.slokvik@hotmail.no 

mailto:elin.slokvik@hotmail.no
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http://www.nolweb.org/ 

Årsplan for styremøter 
Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2010-sesongen: 

Møte 04/10 - Torsdag 29.april     kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 05/10 - Torsdag 27.mai     kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 06/10 - Mandag 21.juni     kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 07/10 - Torsdag 02.september    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 08/10 - Torsdag 30.september    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 09/10 - Torsdag 28.oktober     kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 10/10 - Torsdag 25.november    kl.18.00 på klubbhytta. 

 

I tillegg til planlegging og koordinering av lagets aktiviteter, vil styret i 2010 utarbeide reviderte 

lover tilpasset Idrettsforbundets lovnormer, og utarbeide forslag til ny handlingsplanen for perio-

den 2011 til 2016. 

Dersom det er noen som har forslag til saker som styret bør behandle, kan vedkommende ta kon-

takt 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. 

Notodden OL 
 

E-post: notod@online.no 

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

 

Telefonnummer leder: 35 01 24 81 

Telefonnummer utleie: 91 37 40 61 

Påmelding til løp 
 

På NOL’s hjemmeside www.nolweb.org i menyen under ”Løp ute – Påmelding” finner 

du en kalender med linker til informasjon og påmelding. 

 

Har du spørsmål om løp eller trenger hjelp til påmelding kan du kontakte: 

Kristin Sandven, mobil: 90623903, e-post: kristin.sandven@nenett.no 

http://www.nolweb.org/


 7 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL 

15-stafetten 29. mai 2010 
Arrangør: Oppsal IF 

Kart: Spinnern 

Sted: Øgården, sydøst for Nøklevann i østmarka 

 

15-stafetten er en 15 etappers blandet stafett. 

Etappene varierer fra 2 - 6 km. 

Det skal minst være 4 kvinner på hvert lag, herav minst 1 D13-16. 

 

Påmeldingsfrist 21. Mai.  

http://www.nolweb.org/ 

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 

påmeldingsfrist 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, norgescup og andre løp hvor løperen er uttatt, dekkes av laget. 

Reiseopplegget 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. 

 

Styret 
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http://www.nolweb.org/ 

Dato Måned Arrangement Arrangør/sted 
16. april NM natt Halden SK 

17.-18. april Norwegian Spring Halden SK/Sarpsborg O-Lag 

24. april Lørdagskjappen OK Moss 

25. april Smaaleneneløpet Indre Østfold OK 

1.-2. mai Tiomila Finspång, Östergötland, Sverige 

8.-9. mai KM sprint/mellom POL/Skeidi 

13. mai NM sprint Frol IL 

15.-16. mai Craft-cup sr. og jr. Frol IL 

22.-25. mai Pinseløp Kongsberg O-lag 

23.-24. mai Uttakingsløp VM junior Uggerby og Tornby, Danmark 

29. mai 15-stafetten Oppsal IF 

5. juni Tinnemyra challenge Notodden O-lag 

5.-6. juni Sprinthelg Larvik 

12. juni Jubileumsløpet, Kretsløp Bø 

13. juni Kretsløp Drangedal 

18.-20. juni 3-dagers, Kretsløp Stokke/Sandefjord 

19.-20. juni Jukola/Venla Hyvinkää, Finland 

25.-27. juni Norsk O-festival O-festival-alliansen, Toten 

9.-11. juli Sørlandsgaloppen Hove/Arendal, Aust-Agder 

14.-18. juli Nordvestgaloppen Sogndal IL 

17.18. juli Fjell-løpet i Vinje, Kretsløp Porsgrunn 

25.-30. juli O-ringen Örebro, Sverige 

9.-14. aug. WOC-Tour, 5-dagers publikumsløp Trondheim 

21.-22. aug. Modum 2- dagers Modum OL 

28. aug NM ultralangdistanse Sørreisa OL 

28.-29. aug. Veteranmesterskapet Eiker OL 

28.-29. aug. Sprint/Mellom Skien OK/Porsgrunn 

4.-5. sept. KM lang/stafett Dyre Vaa 

11.-12. sept. NM langdistanse jr./sr., NM jr staf, CC sr. Indre Østfold OK 

17.-18. sept. Nattløp/Mellom Notodden O-lag 

18.-19. sept. NM mellom jr./sr., NM sr. stafett Øystre Slidre IL 

25.-26. sept. Kretsløp Salsås Grand Prix, Larvik/OTO 

16. okt. Blodslitet Fredrikstad SK 

30.-31. okt. Smålandskavlen Tranås, Sverige 

Utdrag terminliste for sesongen 2010 
Det finnes en rekke o-løp over hele landet hver helg gjennom hele sesong-
en. Sjekk evnt. http://www.orientering.no, hvor det finnes en komplett ter-
minliste. 
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) 

http://10mila.se/
http://www.jukola2010.net/sivut/pages/fi/etusivu.php
http://www.o-festivalen.com/
http://www.sorlandsgaloppen.no/2010
http://nordvestgaloppen.no/2010/index.htm
http://www.oringen.se/987.php
http://www.woc2010.com/
http://www.klubbinfo.no/nm-ultralang2010
http://www.beitoworldcup.com/article.asp?w=57914052&x=10694&level1=57911656
http://www.fsk.no/blodslitet/
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http://www.nolweb.org/ 

O-festivalen 2010 
Notodden o-lag er igjen klar for en stor klubbsamling under O-festivalen på Raufoss 25.-27.juni.  

Vi satser på like god deltagelse som de to foregående åra, med felles overnatting og mange stafett-

lag. Spesielt lagkonkurransen for løpere under 12 år er en suksess hvert år. 

Følg med på: http://app.o-festivalen.com/dp6/ 

Det er reservert ca.36 sengeplasser på Randsfjorden gjestegård fra fredag til søndag. Den ligger ca 

30 km fra arena. En avstand som gjelder for de fleste foreslåtte overnattingsalternativene.  

http://www.randsfjordengjestegaard.no 

 

PRISER og ANTALL ROM 

2 enkeltrom     (550,- pr.rom pr.døgn m/frokost) 

10 dobbeltrom    (720,- pr.døgn m/frokost) 

4 familierom(4 senger(5))   (1100,- pr.døgn m/frokost) 

Gjestegården har egen cafè der man kan bestille fra a la carte meny. Vi kan eventuelt også bestille 

felles middag. 

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. Førstemann til mølla osv.. 

Hilsen Elin elin.slokvik@hotmail.no 

http://app.o-festivalen.com/dp6/
http://www.randsfjordengjestegaard.no
mailto:elin.slokvik@hotmail.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 til 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 

Tinnemyra Challenge 2010 
Nytt: Skiskyting med strafferunder! 

 

Dette er en multisportkonkurranse der man ved hjelp av sykkel, løping, padling og svøm-

ming skal oppsøke flest mulig utfordringer i løpet av 3 timer.  

Utfordringene kan oppsøkes i valgfri rekkefølge og gir poengsum etter vanskelighets-

grad. Det kan velges mellom 30 poster. Ingen rekker alle postene.  

Konkurransen foregår som parløp i tre klasser, damer, herrer og mix. Deltagere må være 

født 1996 eller tidligere.  

 

Sted: Tinnemyra, Notodden 

Dato: 5.6.2010 

Påmelding: Navn, klasse og navn på team / lag sendes kartfos@online.no så raskt som 

mulig og seinest innen 31.5. 

Startkontingent: 300.– pr. lag. 

Informasjon og regler: http://www.nolweb.org/ 
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Stafetter 2010 
 

Vårstafetten, 17. april 

10-mila, 1.-2. mai 

15-stafetten, 29. mai 

Jukola, 19. -20. juni 

O-festivalen, 27. juni 

KM, 5. september 

NM Stafett Junior, 12. september 

Smålandskavlen, 30.-31. oktober 

 

Mer informasjon om stafetter, uttakskriterier, laguttak m.m. finnes og kommer på 

hjemmesiden: www.nolweb.org under ”løp ute/stafetter 2010”. 

 

På O-festivalen og KM vil vi arrangere klubbtur med overnatting, og vil ha med flest 

mulig av stort og smått, også på stafett. 

Klubbmesterskap 2010 
 

Sprint, 6. mai, Elgsjø 

Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50. 

 

Langdistanse, 22. september, Reshjem 

Klasser: D/H12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50. 

 

Ultralang, 6. november, Klubbhytta 

Klasser: Se innbydelse som legges ut på hjemmesiden. 

KLUBBMESTERSKAP I ULTRALANG OG ÅRSFEST PÅ KLUBBHYTTA 

LØRDAG 6. NOVEMBER. 

Det har blitt god tradisjon at avslutningen av årets elgjakt betyr ”startskuddet” for 

åpent klubbmesterskap i ultralangdistanse med etterfølgende årsfest. 

RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 6. NOVEMBER. 

Petter tar igjen ansvaret for løpet. 

Etter løpet sørger festkomiteen igjen for trivelig årsfest, hvor det blir kommer mer info 

senere. 

VELKOMMEN TIL HØSTENS VAKRESTE EVENTYR LØRDAG 6.NOVEMBER. 

http://www.nolweb.org/
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  Dato Sted Kommentar 
Ons 14. apr. Notodden - HIT Sprintcup KOL/NOL 

Tir 20. apr. HiBu Sprintcup KOL/NOL 

Tor 22. apr. Skrubbemoen   

Tir 27. apr. Madsebakken skole   

Tor 29. apr. Eiker - Ormåsen  5 - kvelders retro 

Tir 4. mai. Gamlegrendåsen skole Eiker kommer 

Tor 6. mai. Notodden - Elgsjø Sprintcup KOL/NOL 

Tir 11. mai. Idrettsparken Sprintcup KOL/NOL 

Tir 18. mai. Heistadmoen   

Tor 20. mai. Eiker - Darbu  5 - kvelders retro 

Tir 25. mai. Kjennerudvannet   

Tor 27. mai. Lauarvann   

Tir 1. jun. Funkelia   

Tor 3. jun. Kongsgårdsmoen   

Tir 8. jun. Eilertsløkka   

Tor 10. jun. Heistadmoen Tor Kvammens minneløp 

Tir 15. jun. Majorplass   

Tor 17. jun. Saggrenda/Fredheim Eiker kommer 

Tir 22. jun. Persløkka   

Tor 24. jun. Storaas   

Tir 3. aug. Madsebakken skole Sprint 

Tor 5. aug. Kolknuten   

Tir 10. aug. Langås   

Tor 12. aug. Barlinddalen   

Tir 17. aug. Madsebakken skole   

Tor 19. aug. Sachsen   

Tir 24. aug. Heistadmoen   

Tor 26. aug. Skogen Eiker kommer 

Tir 31. aug. HiBu   

Tor 2. sep. Knutehytta   

Tir 7. sep. Madsebakken   

Tor 9. sep. Kisgruveveien   

Tir 14. sep. Funkelia   

Tor 16. sep. Eiker - Kølabånn  5 - kvelders retro 

Tir 21. sep. Idrettsparken   

Tor 23. sep. Kongsgårdsmoen   

Kongsberg O-lags treningsløp 2010 
 

Løypetilbud: 3 km, 4 km eller 6 km. På torsdagsløp er det i tillegg en lett 2 km løype. 

Fleksistart mellom kl. 17:30 og 19:00. 

Det kan bli endringer, se http://www.kolweb.no/ for oppdatert info. 
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Brikker og kompass 
Det aller viktigste utstyret for en o-løper er den elektroniske løperbrikka og et tommel-

kompass. 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 usik-

ker 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 7 utgaver i året, i utgave nr. 1 kom-

mer O-kalenderen med terminlister, adresser, lovverk og landslag. 

Abonnentet koster kr. 400,- pr. år. (7 utgaver). 

Bestilling av abonnement på tlf. 69 81 97 00 eller www.sportmedia.no 

file:///C:/Dokumenter/NOL/Sjekkoden206/www.trimtex.no
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Notodden O-lag—Kongsberg O-lag 

 

Sprintcup 2010 
 

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

 Tre av løpene teller i sammendraget.  

 

 

 

DATO STED KART SAMLINGSPLASS 

 

Onsdag, 14.4. Notodden Sætreåsen HiT Notodden 

Tirsdag,  20.4. Kongsberg Raumyr HiBu 

Torsdag,  6.5. Notodden Vassend Elgsjø kafe  

Tirsdag,  11.5. Kongsberg Skavanger Idrettsparken 

 

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. 

 

Første start kl 17.30. 

 

Sammenlagtvinner. Tre av fire løp teller. Utregning etter modell fra Sørlandsgaloppen. 1000 po-

eng til vinner, og ett poeng tapt for hvert tredje sekund etter vinner. 

 

STARTKONTINGENT 

kr 20. 

 

 

VELKOMMEN! 
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ARKITEKTOPPDRAG: 

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

Din naturlige  

samarbeidspartner  

på inneklima 

 

TLF. 35 02 58 50 

Faks: 35 02 58 51 

Merdeveien 12 B, 3676 Notodden 

Best på sykler og service 

Web: www.syklisten.no 

E-post: post@syklisten.no 

Syklisten, Gary B. Turner 

Heddalsvn. 24, 

3674 Notodden 

Telefon: 350 12170 

Fax: 350 18592 
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Eek Transport AS 
Hjuksebø 

3683 Notodden 

Tlf. 35959090 
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Fjellorientering 24 – 26. september 2010 
Vi tar i år sikte på å arrangere klubbmesterskap i fjellorientering 4.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 24. september kl. 20.30 – Prolog / Nattløp. Kart 1:5000. Ca 4,0km. 

Lørdag 25. september kl. 12.00 – Fjelløp. Kart 1:10.000.  Løypelengde 8 eller 12 km. 

Søndag 26.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 fortsatt : - Det er ingen skam og snu, badstua er varm. 

 

Vi håper på rekorddeltakelse i år. 

Ribbeløpet 2010 
Avslutning på en lang og innholdsrik o-sesong på Notodden blir også i år Ribbeløpet 26.desember. 

Dette tradisjonsrike arrangementet må du ikke gå glipp av! 

Mer informasjon vil bli lagt ut senere på NOLs hjemmeside og i annonse i Telen. 
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Ny i Notodden O-lag! 
Det er som regel alltid mange spørsmål man har som ny i enhver organisasjon. Dette er ofte saker 

og forhold som for oss som har deltatt en stund, tar som en selvfølge at alle vet svaret på. 

Det er først når vi selv møter opp i ukjente organisasjoner at vi oppdager at det finnes et internt liv 

i de fleste lag som det kan være vanskelig å komme inn i. 

Dette informasjonsbladet er ment som en enkel veileder omkring NOLs aktiviteter i 2010-

sesongen, og litt praktisk informasjon om idretten vår. 

Vi vet at det er mange spørsmål vi ikke klarer å gi et svar på her. 

På tross av at vi i styret hvert eneste år tar opp utfordringen med å ta oss av nye personer på en 

inkluderende måte, må vi innrømme at på dette feltet må vi bli bedre. 

Det står ikke på viljen, her må vi bli bedre. 

Alle våre tilbud er åpne for alle. Vi setter pris på om du blir medlem, men dette er ikke noe krav 

for deltakelse. 

Vi ønsker alle, uansett ferdigheter, velkommen til en ny o-sesong i NOL! 

Nattløp høsten 2010 
 

Onsdag 13. oktober   Onsdag 10. november 

Onsdag 20. oktober   Onsdag 17. november 

Onsdag 27. oktober   Onsdag 24. november 

Onsdag 03. november 

Info om sted og arrangør vil bli opplyst senere. 
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TINFOSLØPET 2010 

Fredag 7.mai kl. 18.00 
Fredag 7. mai arrangeres Tinfosløpet for 12. 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 sponsorpremier som trekkes ut blant de idrettslag som deltar i lagkonkurransen. 

Vi utfordrer i år som i tidligere, alle idrettslagene i distriktene til å melde på så mange deltakere i 

lagkonkurransen som mulig. Kravet er at komplette lag, hvor navnene til deltakerne fremgår, må 

være påmeldt innen fristen onsdag 05.05.  Startkontingenten for laget kan betales på løpsdagen. 

 

Lagoppsettet blir slik: 

Kort løype – Et lag bestående av min.10 deltakere fra idrettslag eller grupper av idrettslag. 

Lang løype- Et lag bestående av min. 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, Notodden Energi AS og Hjartdal og Gransherad sparebank sponser kr 30.000 i gavesjek-

ker.    

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, Notodden Energi AS og Hjartdal og Granshe-

rad sparebank, og hvor NOL er teknisk arrangør. 

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. 

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. 
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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 

lagspåmelding er frem tom. onsdag 05/5.  Påmelding og betalig sendes Notodden Orienteringslag 

(NOL) v/Odd-Arne Thorbjørnsen, 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 07/5 til TINFOSLØPET 2010. 

 

Torgeir og Harald W. 

Til  MEDLEMMER, STØTTEMEDLEMMER OG ANDRE SYMPATISØRER! 

 

ØNSKER DU Å STØTTE NOL GJENNOM GRASROTANDELEN? 
 

Norsk tipping viderefører tilskuddsordning som går direkte til lag og foreninger. 

 

Av innsatsbeløpet innenfor pengespill i regi av Norsk Tipping, går nå 5% direkte til lag og fore-

ninger 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 ca. 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 

2009 deltok 60 av lagets medlemmer på i alt 64 terminfestede arrangementer med samlet ca 550 

starter.  

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 2010-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 distrik-

tet.  Bistanden er tenkt som en rask gjennomgang av terrenget, spesielt i mørket.  Alle på listen har 

gode hodelykter og erfaring med nattorientering. Oppbevar listen. 

Organisering: 
Politi: Start å ringe øverst på listen til kontakt med et medlem oppnås.  

Den som blir kontaktet, vil ta videre kontakt med resten av listen. 

 

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 reser-

velykt 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 

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   911 51 733 

Hugo Christensen  35 01 45 41     

Torgeir Aas  35 01 39 40 35 01 78 00  481 47 633  

Jan Erik Jonassen  35 01 44 46   
Ingebjørg Bakko  35 01 31 72   944 30 533 

Jon Kvisli      926 53 631 

Britt Fossøy  35 01 24 32  480 06 431  

Jørn Myrland  35 95 82 31   
Ole Chr. Johnsen  35 01 33 34    

Petter Løe  35 01 98 72     958 85 095  

Håvard Sten  35 01 93 89 35 95 90 90  971 89 449  

Sveinung Rekaa     906 53 811  

Odd Ivar Paulsen     932 10 896  

Dag Sørlie  35 09 72 10   971 95 575  
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TRENINGSLØP  SESONGEN  2010 
Måned Dato Samlingspl./område Merknader Merket fra Arrangører Bakere 

APRIL    7 Torvet, Notodden sentrum *Sprintløp (gate/park) Notodden VSK / Vannfronten Anders Fosøy  

   14 HiT Notodden, Sætreåsen *Sprintcup 1 (gate/terreng) HiT Notodden J. Myrland / T. J. Klevar Elin Slokvik, Irene Tveitane, Ingebjørg Bakko 

Tirsdag   20 Kongsberg, HiBu Sprintcup 2 HiBu Kongsberg OL  

   21 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Fam. Johnsen/Wästlund Elin Rauland, Hege Endresen, Ellen Thygesen 

    28 Høgås skole, Eikeskar   Høgås skole Familien Mork/Wold Britt Fossøy, Gro Vaagen, Inger-Line Hamre 

MAI  5 Lisleherad skole  Fylkesveg 602 Lislelerad Petter Løe Heidi Schatvet, Kristin Sandven, Ellinor Eliassen 

              Torsdag   6 Elgsjø Kafè, Vassend *Sprintcup 3 (terreng), Kl.m.sprint E-134 mot Kongsberg Familien Fossøy Malin Wästlund, Hugo Christensen, Sveinung Rekaa 

               Tirsdag  11 Kongsberg, Idrettsparken Sprintcup 4 Idrettsparken Kongsberg OL  

   12 Grønkjær skistadion, Resjem med innlagt postplukk / tur-o Fylkesvei til Bø over Reshjem R. Slokvik / B. Carlsen Eirin Nordgård, Gjertrud Schia, Gunn-Anne Mork 

   19 Jerpetjønn  E 134 mot Kongsberg Familien Sten Dag Sørlie, Aida Wold, Gunn-Synnøve Myrland 

    26 Tovestul   E-134 mot Kongsberg I. Bakko / A. Rulnes Rune Schau, Tor Jørgen Klevar, Reidar Slokvik 

JUNI  2 Aalamoen nord  E 134 mot Seljord D. Sørlie / S. Rekaa Gunhild Solberg, Gunvor Bergskås, Randi Wold 

Lørdag   5 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra Challenge, multi-o-løp E 134 mot Kongsberg   Elin Slokvik, Inger-Lill Thorbjørnsen 

    9 Damtjønn  Fylkesveg 602 Lisleherad Familien Endresen Ingebjørg Bakko, Britt Hestvik, Anita Havrås 

    16 Mjaugetjønn v/Mjaugetjønn   Bolkesjø Ubesatt Elin Rauland, Ellen Thygesen, Irene Tveitane 

    23 Nordstul, Blefjell *Fjellorientering Bolkesjø Fam. Myrland/Nygård Ta med selv (mer info kommer) 

AUGUST   18 Tinnemyra nord *NOL-stafetten E-134 mot Kongsberg Å. G. Skatter/O. I. Paulsen I. L. Thorbjørnsen, Åse Kvernstuen, Hege Endresen 

   25 Høgås skytebane, Nybuåsen Høgås skole Familien Sandven Britt Fossøy, Tor Jørgen Klevar, Inger-Line Hamre 

SEPTEMBER 1 Klubbhytta, Tinnemyra   E 134 ved Tinnemyra Familien Christensen Gro Vaagen, Eirin Nordgård, Aida Wold 

   8 Aalamoen vest  E 134 mot Seljord Familien Kvisli/Schatvet Malin Wästlund, Gjertrud Schia, Rune Schau 

     15 Dipilen, Litjønnåsen   Fylkesveg 602 Lisleherad Familien Vaagen/Paulsen Randi Wold, Britt Hestvik, Gunn-Synnøve Myrland 

Fredag  17 Klubbhytta, Sætreåsen Sætrenatta E 134 ved Tinnemyra   

Lørdag   18 Høgås skole Høgåsløpet, MOT.TV Cup 4 Høgås skole    

   22 Grønkjær skistadion, Resjem Klubbmesterskap langdistanse Fylkesvei til Bø over Reshjem Jon Kvisli Kristin Sandven, Gunn-Anne Mork, Heidi Schatvet 

     29 Sangerheimen Årsavslutning     Festkomiteen 

NOVEMBER  6 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang E 134 ved Tinnemyra Petter Løe  

DESEMBER   26 Klubbhytta, Sætreåsen Ribbeløpet E 134 ved Tinnemyra Harald Wold   

Deltagerpremie til de som deltar på minst 14 av 17 løp som er markert i lista med et krus. Trinn 3: 10 av 17 løp, Trinn2: 7 av 17 løp, Trinn1 og småtroll: 5 av 17 løp. Alle treningsløp er på onsdager. 

* Disse løpene har løypetilbud som avviker fra løypetilbudet på ordinære treningsløp 
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TRENINGSLØP  SESONGEN  2010 
Måned Dato Samlingspl./område Merknader Merket fra Arrangører Bakere 

APRIL    7 Torvet, Notodden sentrum *Sprintløp (gate/park) Notodden VSK / Vannfronten Anders Fosøy  

   14 HiT Notodden, Sætreåsen *Sprintcup 1 (gate/terreng) HiT Notodden J. Myrland / T. J. Klevar Elin Slokvik, Irene Tveitane, Ingebjørg Bakko 

Tirsdag   20 Kongsberg, HiBu Sprintcup 2 HiBu Kongsberg OL  

   21 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Fam. Johnsen/Wästlund Elin Rauland, Hege Endresen, Ellen Thygesen 

    28 Høgås skole, Eikeskar   Høgås skole Familien Mork/Wold Britt Fossøy, Gro Vaagen, Inger-Line Hamre 

MAI  5 Lisleherad skole  Fylkesveg 602 Lislelerad Petter Løe Heidi Schatvet, Kristin Sandven, Ellinor Eliassen 

              Torsdag   6 Elgsjø Kafè, Vassend *Sprintcup 3 (terreng), Kl.m.sprint E-134 mot Kongsberg Familien Fossøy Malin Wästlund, Hugo Christensen, Sveinung Rekaa 

               Tirsdag  11 Kongsberg, Idrettsparken Sprintcup 4 Idrettsparken Kongsberg OL  

   12 Grønkjær skistadion, Resjem med innlagt postplukk / tur-o Fylkesvei til Bø over Reshjem R. Slokvik / B. Carlsen Eirin Nordgård, Gjertrud Schia, Gunn-Anne Mork 

   19 Jerpetjønn  E 134 mot Kongsberg Familien Sten Dag Sørlie, Aida Wold, Gunn-Synnøve Myrland 

    26 Tovestul   E-134 mot Kongsberg I. Bakko / A. Rulnes Rune Schau, Tor Jørgen Klevar, Reidar Slokvik 

JUNI  2 Aalamoen nord  E 134 mot Seljord D. Sørlie / S. Rekaa Gunhild Solberg, Gunvor Bergskås, Randi Wold 

Lørdag   5 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra Challenge, multi-o-løp E 134 mot Kongsberg   Elin Slokvik, Inger-Lill Thorbjørnsen 

    9 Damtjønn  Fylkesveg 602 Lisleherad Familien Endresen Ingebjørg Bakko, Britt Hestvik, Anita Havrås 

    16 Mjaugetjønn v/Mjaugetjønn   Bolkesjø Ubesatt Elin Rauland, Ellen Thygesen, Irene Tveitane 

    23 Nordstul, Blefjell *Fjellorientering Bolkesjø Fam. Myrland/Nygård Ta med selv (mer info kommer) 

AUGUST   18 Tinnemyra nord *NOL-stafetten E-134 mot Kongsberg Å. G. Skatter/O. I. Paulsen I. L. Thorbjørnsen, Åse Kvernstuen, Hege Endresen 

   25 Høgås skytebane, Nybuåsen Høgås skole Familien Sandven Britt Fossøy, Tor Jørgen Klevar, Inger-Line Hamre 

SEPTEMBER 1 Klubbhytta, Tinnemyra   E 134 ved Tinnemyra Familien Christensen Gro Vaagen, Eirin Nordgård, Aida Wold 

   8 Aalamoen vest  E 134 mot Seljord Familien Kvisli/Schatvet Malin Wästlund, Gjertrud Schia, Rune Schau 

     15 Dipilen, Litjønnåsen   Fylkesveg 602 Lisleherad Familien Vaagen/Paulsen Randi Wold, Britt Hestvik, Gunn-Synnøve Myrland 

Fredag  17 Klubbhytta, Sætreåsen Sætrenatta E 134 ved Tinnemyra   

Lørdag   18 Høgås skole Høgåsløpet, MOT.TV Cup 4 Høgås skole    

   22 Grønkjær skistadion, Resjem Klubbmesterskap langdistanse Fylkesvei til Bø over Reshjem Jon Kvisli Kristin Sandven, Gunn-Anne Mork, Heidi Schatvet 

     29 Sangerheimen Årsavslutning     Festkomiteen 

NOVEMBER  6 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang E 134 ved Tinnemyra Petter Løe  

DESEMBER   26 Klubbhytta, Sætreåsen Ribbeløpet E 134 ved Tinnemyra Harald Wold   

Deltagerpremie til de som deltar på minst 14 av 17 løp som er markert i lista med et krus. Trinn 3: 10 av 17 løp, Trinn2: 7 av 17 løp, Trinn1 og småtroll: 5 av 17 løp. 
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Småtroll 
 

6 poster i nærheten av samlingsplass 

Målgruppe: Barn under 7 år 

Løypa legges på eget småtroll-kart som dekker et avgrenset område rundt samlingsplass. 
Småtrollkartet lages på forhånd av fam. Fossøy for den samlingsplassen som er satt opp i 

treningsløpslista. 

Postene skal være tydelige fra vei eller stor sti. På postene skal det i tillegg til postflagg henge 
stifteklemme og plastbrikke med et postsymbol. Småtrollene skal få utdelt kartet med ferdig-

tegnet løype.  

Nybegynner-
løype 
 
(N-løype) 

1,5 km svært lett løype for helt nybegynnere 

Målgruppe: Helt ferske o-løpere, alle aldre 

Løypa skal følge tydelige ledelinjer som stier, veier, tydelige bekker, kraftlinjer o.l. Postdetal-
jene skal være godt 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. Det bør da også merkes med bånd i skogen der det mangler ledelinje. Tegn merkingen inn 
på kartet. 

EKT enheter til nybegynner løypene bør legges ut samme dag for å unngå hærverk.  

Kort og lang 
løype for 
viderekomne 
 
(C-løype)  

2,0 km og 4,0 km lett løype for viderekomne 

Målgruppe kort løype: Viderekomne løpere under 13 år 

Målgruppe lang løype: Viderekomne løpere, alle aldre 
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. 

Den lange varianten kan gjerne ha lange løpsvennlige strekk med grei orientering.  

Kort og lang 
løype for 
erfarne 
 
(A-løype)  

3,0  og 5,0 km løype for erfarne o-løpere 

Målgruppe kort løype: Erfarne løpere 13-16 år og over 50 

Målgruppe lang løype: Erfarne løpere 15-50 år 

Alle o-teknikker og terrengtyper kan benyttes, men unngå særlig fysisk og løpsteknisk kre-

vende terreng i kortløypa. 

I løyper på dette nivået er det viktig med variasjon. Tenk spesielt på variasjon i terrengtype, 
løpshastighet, stigning, strekklengde, og vanskelighetsgrad. Husk at løypa brukes som tre-

ning, den bør være utfordrende, men morsom å løpe. 

Den lange varianten kan gjerne ha noen fysisk, løpstekninsk og o-teknisk krevende strekk.  

Treningsløp – Informasjon til arrangører 
Her finner du informasjon du trenger som løypelegger i treningsløp; løypelengder og -vanskelighetsgrader, 

hvordan treningsløpet skal arrangeres, og hva som må gjøres av arrangør før og etter løpet. 

Det bør være to personer til stede under avviklingen av selve arrangementet. Det er viktig at du som arrangør 
setter deg godt inn i tenkingen rundt treningsløpene. Søk hjelp om du er usikker på noe. Kontaktperson kart og 

utstyr er Arve Paulsen på tlf. 35014632, kontaktpersoner løypelegging er Ole Chr. Johnsen 47332824 og  

Harald Kvisli, 93404305. 
 

Løypene 

Som tidligere år legges det 4 ulike typer løyper; småtroll, nybegynnerløype, løype for viderekomne, og løype 

for erfarne. Dette er fire ganske ulike typer løyper. Se beskrivelse under. I tillegg lages det en kort og en lang 

variant av de to vanskeligste løypene. Dermed blir det til sammen 6 løyper. 
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Det er mulig å ha noen felles poster for de forskjellige løypene, men da bør det tas hensyn til den enkleste løy-

pen når det gjelder postens vanskelighetsgrad. Trekk gjerne starten litt vekk fra samlingsplass for løype for 

erfarne, dersom det gir bedre løyper. 
Nedenfor ser du et tenkt eksempel for å vise hvordan løypene kan legges med korte og lange varianter og noen 

fellesposter. I dette eksempelet er det brukt 23 poster for 5 løyper. I tillegg kommer småtroll. 

Utstyr 

I år har vi fått en tilhenger som vil bli utstyrt med det nødvendige utstyret som trengs til å arrangere et trenings-

løp. Tilhengeren vil bli utrustet slik at den kan benyttes på arrangementsdagen. Tilhengeren skal være på sam-
lingsplass løpsdagen. Ta kontakt med Åge-Geir eller Harald W. om du trenger hjelp til dette. 

For de som ikke disponerer bil eller bil med hengerfeste vil fortsatt esken med nødvendig utstyr til treningsløp 

være mulig å benytte. Treningsløpsesken inneholder: 
- 40 postflagg uten kode, 30 EKT postenheter 

- 2 sett småtrollposter, 10 stifteklemmer 

- 1 EKT startenhet, 1 EKT målenhet 
Esken med innhold skal returneres til o-hytta senest søndag etter treningsløpet. Vær nøye med at esken er 

komplett. Manko meldes mat. forvalter som vil komme med nytt. 

Førstehjelpsskrinet 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 med tidtakingsutstyr 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 materialforvalter. 

Annonser i Telen vil i år bli forhåndsbestilt i følge terminlisten og vil stå i Telen hver tirsdag. Løypelegger 
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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Selvbetjeningssalget 2010 
Årets treningsløp nærmer seg og bake jobbene er nå fordelt. Noen nye er kommet til. 

I år satser vi som tidligere, på tre bakere til alle løpene, uten om fjell løpet på Blefjell 

23/6-2010. Da er det lagt opp til selvkost. Mer informasjon kommer om den dagen når 

det nærmer seg. 

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 treningslø-

pet. 

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!. 

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 årene, er svært positive. Vi har også fått mange positi-

ve 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 2010-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 2010- som i 2009-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! 

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 i fra om. 

 

Materialforvalter 

Arve Paulsen 
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O-karusellen trinn 1 - barn født i 2001 – 2003  
På TRINN 1 er alle nybegynnere. Du trenger å ha med deg en voksen på 

orienterings-aktiviteten, så her får liten og stor muligheten til å lære sam-

men. Vi møtes kl. 17:30 og holder på til ca. kl.19:00 de onsdagene som står i terminlista som O-

KARUSELL. Der står det også hvor det er, og hvordan du kommer dit. O-karusell er det 5 ganger 

før ferien og 3 ganger etter. 

Vi starter alle ganger 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 starte når du 

vil mellom kl. 17:30 og 18:30. Ser du noen av oss voksne på Trinn 1, og vil ha litt hjelp før dere 

drar ut i løypa, så spør oss gjerne.  

Deltar du minst 5 ganger på O-karusell/treningsløp får du et NOL krus.          

INSTRUKTØRER:                                                                                                                

Hege Endresen, Elin Slokvik, Petter Løe                                                   

KONTAKTPERSONER:                                                                                                          

Elin Slokvik,     telefon 94379726,  E-post: elin.slokvik@hotmail.no                                         

Hege Endresen, telefon 40873863,  E-post: k-endre@online.no 

Dag Dato Aktivitet Kart, sted Merknader 

APRIL         

Onsdag 21 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta Postplukk 

Onsdag 28 O-karusell Høgås skole, Eikeskar EKT - løype 

MAI         

Onsdag 5 O-karusell Lisleherad skole   

Onsdag 19 O-karusell Jerpetjønn Vi løper N-løypa sammen 

Onsdag 26 O-karusell Tovestul Vannløype, vi blir våte 

          

Ferie   Ferie Ferie Ferie 

          

AUGUST         

Onsdag 18 O-karusell Tinnemyra nord Klubbstafett, vi deltar 

Onsdag 25 O-karusell Høgås skytebane, Nybuåsen O-yatzy 

SEPTEMBER         

Onsdag 1 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta ”Godteristafett” 

Søndag 12 O-løp Rekruttenes O-dag Fellestur, kino og pizza 

Terminliste Trinn 1 
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O-karusellen Trinn 2 - barn født i 1998-2000 
På TRINN 2 er vi nybegynnere, men noen av oss begynner å få noe erfa-

ring. Vi møtes kl.17:30 og holder på til ca. kl.19:00 de onsdagene som står i 

terminlista som  O-KARUSELL. Der står det også hvor det er, og hvordan du kommer dit.  

O-karusell er det 5 ganger før ferien og 5 ganger etter.  

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 senest kl. 17.30. Vi starter alle ganger 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 2 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 voksne på trinn 2, og vil ha litt hjelp før dere  

drar ut i løypa, så spør oss gjerne.  

Deltar du minst 5 ganger på O-karusell/treningsløp får du et NOL krus.  

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 Drangedal, og i september blir det en leir i Notodden. 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 klub-

ben for å delta i terminfestede o-løp, og man må eie eller låne en elektronisk EKT-brikke. 

O-FESTIVALEN 

25.-27 juni arrangeres O-festivalen, Norges ”nasjonal-o-løp”. NOL vil ha en klubbtur denne helgen 

og har bestilt overnatting på Randsfjorden gjestegård i nærheten av Raufoss. Vi reiser ofte hele 

familien. O-festivalen har et bredt tilbud til barn. Lørdag og søndag er det Barnefestival med mye 

gøy. Søndag er det lagkonkurranse for barn under 12 år  

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 termin-

festede 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. 

UTSTYR 

Man trenger ikke mye utstyr for å løpe o-løp, men man må ha et tommelkompass. Det kan være 

kjekt å ha et par joggesko/o-sko som tåler å bli våte. NOL har både løpsdrakter og overtrekksdrak-

ter for salg, men det går fint å løpe i skogen i vanlig treningstøy.  

INSTRUKTØR: 
Petter Løe 

KONTAKTPERSONER: 

Petter Løe,  tlf 95885095,   E-post:  petter.loe@kongsberg.com 

Elin Slokvik,  tlf 94379726,   E-post: elin.slokvik@hotmail.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 Petter eller Elin med den adressen du vil vi skal bruke. 
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Terminliste Trinn 2 

Dag Dato Aktivitet Kart, sted Merknader 

APRIL         

Onsdag 21 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta o-teknikk 

Onsdag 28 O-karusell Høgås skole, Eikeskar EKT - løype 

MAI         

Onsdag 5 O-karusell Lisleherad skole o-teknikk 

Onsdag 19 O-karusell Jerpetjønn o-teknikk 

Onsdag 26 O-karusell Tovestul Vannløype, vi blir våte 

Pinsen 22-24 O-LØP Kongsberg Pinseløpene 

JUNI         

Helg 12-13 O-troll leir Drangedal Løp søndag 13.06 

Helg 25-27 O-LØP Raufoss O-festivalen/klubbtur 

          

Ferie   Ferie Ferie Ferie 

          

AUGUST         

Onsdag 18 O-karusell Tinnemyra nord Klubbstafett, vi deltar 

Onsdag 25 O-karusell Høgås skytebane, Nybuåsen o-teknikk (trening merke) 

SEPTEMBER         

Onsdag 1 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta Godteristafett 

Onsdag 8 O-karusell Aalamoen vest Øving merket 

Onsdag 15 O-karusell Dipilen, Litjønnåsen Merketagning 

Helg 4-5 O-LØP Rauland KM 

Søndag 12 O-LØP Rekruttenes O-dag Fellestur, kino og pizza 

Helg 17-18 O-troll leir Notodden Løp lørdag 18.09. 

Onsdag 29 Årsavslutning Sangerheimen   

Velkommen til Pinseløpet 22-24 mai 2010  

I år arrangeres Pinseløpet mellom Kongsberg og Hokksund, 
ca 10 minutter å kjøre østover fra Kongsberg i retning Drammen.  
Terrenget er "slik ungdåmen lika" - og veteraner også :-)  
Området er variert fra åpent lettløpt furuskog til noen tettere partier  
som er relativt grovkupert og har endel traktorveier/-slep og stier.  
Kartet er generelt av meget god kvalitet. 
Alle tre løpene går fra samme arena ved Skogen. 
Løpskonsept er mellomdistanse på lørdag og langdistanse på søndag og mandag. 
Det blir jaktstart på søndag for Ungdom, Junior og Senior basert på lørdagens resulta-
ter. 
KOL stiller også i år med gode løyper i flott terreng, samt gratis parkering, barnepark 
og en varm dusj etter løpet. 
VELKOMMEN TIL KONGSBERG  
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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 2010. Ny og oppdatert informasjon om treninger, samlinger og o-løp finner du 

ved å velge i menyen under. 

TRENING 

På TRINN 3 har du tilbud om 2 faste treningskvelder per uke. Torsdager er det trening med 

trenere/instruktører fra klubbhytta. Da vil det være mye fokus på det o-tekniske med høy intensitet. 

Onsdager kan du delta i klubbens treningsløp. Se egen terminliste for treningsløp og annonser i 

Telen. 

Treningstider: 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 2010 ha 3 samlinger, 

fellesreise 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 Trondheim. 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, aktivitetsdag, diskotek osv.. Håper alle vil delta, dette blir gøy.  

O-LØP 

I terminlista for TRINN 3 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 i år å satse på stafetter. I år vil vi stille på Vårstafetten i Halden, 10-mila i Sverige, 15-

stafetten i Oslo, O-festivalen på Toten, KM stafett i Rauland og Smålandskavlen i Sverige. Vi 

prøver å stille med flest mulige lag i disse stafettene.  

O-TEKNISK ANSVARLIGE 

Harald Kvisli og Ole Christian Johnsen 

KONTAKTPERSONER  

Kristin Sandven, telefon: 90623903, e-post: kristin.sandven@nenett.no 

Harald Kvisli, telefon: 93404305, e-post: harald.kvisli@gmail.com 

Vi kommer til å legge all informasjon ut på NOLs web-sider under Trinn 3. 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. 

mailto:kristin.sandven@nenett.no
mailto:harald.kvisli@gmail.com
mailto:notod-ok@online.no
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Dato Måned Arrangement Arrangør/sted 

9.-11 april Vestfold 3-dagers AVLYST Larvik/Sandefjord 

17.-18. april Norwegian Spring Halden SK/Sarpsborg O-lag 

24. april Lørdagskjappen OK Moss 

25. april Smaaleneneløpet Indre Østfold OK 

1.-2. mai Tiomila Finspång, Östergötland, Sverige 

8.-9. mai KM sprint/mellom  POL/Skeidi 

12.-16. mai MOT.TV HL-samling Tynset,Trondheim,Frol,Berkåk 

22.-25. mai Pinseløp Kongsberg O-lag 

29. mai 15-stafetten Oppsal IF 

5. juni Tinnemyra challenge Notodden O-lag 

5.-6. juni Sprinthelg Larvik 

12. juni Jubileumsløpet, Kretsløp Bø 

11.-13. juni MOT.TV samling.  Bø-pluss 4 o-tekniske økter 

19.-20. juni Jukola/Venla Hyvinkää, Finland 

25.-27. juni Norsk O-festival O-festival-alliansen, Toten 

9.-11. juli Sørlandsgaloppen Hove/Arendal 

14.-18. juli Nordvestgaloppen Sogndal IL 

25.-30. juli O-ringen Örebro, Sverige 

8.-15. aug. Hovedløpet for yngre/O-landsleiren OK Skøynar, Stjørdals-Blink Ori-

entering 

21.-22. aug. Modum 2- dagers Modum O-lag 

28.-29. aug. Sprint/Mellom MOT.TV cup 1 & 2 Skien OK/Porsgrunn  

4.-5. sept. KM-lang MOT.TV cup 3 /stafett Dyre Vaa 

17.-18. sept. Natt/Mellom MOT.TV cup 4 Notodden O-lag 

24.-26. sept. Mellom/lang m/jaktstart MOT.TV cup 5 & 

finale 
Salsås Grand Prix, Larvik/OTO 

16. okt. Blodslitet Fredrikstad SK 

30.-31. okt. Smålandskavlen Tranås, Sverige 

Terminliste 2010 for Trinn 3 

(Prioriterte arrangement med fet skrift) 

http://10mila.se/
http://www.trondheimopen.no/
http://www.jukola2010.net/sivut/pages/fi/etusivu.php
http://www.o-festivalen.com/
http://www.sorlandsgaloppen.no/2010
http://nordvestgaloppen.no/2010/index.htm
http://www.oringen.se/987.php
http://www.hovedlopet2010.no/
http://www.fsk.no/blodslitet/
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Dato Måned Arrangement Arrangør/sted 

9.-11 april Vestfold 3-dagers AVLYST Larvik/Sandefjord 

16. april NM natt Halden SK 

17.-18. april Norwegian Spring Halden SK/Sarpsborg O-lag 

24. april Lørdagskjappen Ok Moss 

25. april Smaaleneneløpet Indre Østfold OK 

1.-2. mai Tiomila Finspång, Östergötland, Sverige 

8.-9. mai KM sprint/mellom  POL/Skeidi 

13. mai NM sprint Frol IL 

15.-16. mai Craft-cup sr. og jr. Frol IL 

22.-25. mai Pinseløp Kongsberg O-lag 

23.-24. mai Uttakingsløp VM junior Uggerby og Tornby, Danmark 

29. mai 15-stafetten Oppsal IF 

5. juni Tinnemyra challenge NOL 

5.-6. juni Sprinthelg Larvik 

12. juni Jubileumsløpet, Kretsløp Bø 

13. juni Kretsløp Drangedal 

19.-20. juni Jukola/Venla Hyvinkää, Finland 

25.-27. juni Norsk O-festival O-festival-alliansen, Toten 

4.-11. juli VM junior Ålborg, Danmark 

9.-11. juli Sørlandsgaloppen Hove/Arendal 

14.-18. juli Nordvestgaloppen Sogndal IL 

25.-30. juli O-ringen Örebro, Sverige 

9.-14. aug. WOC-Tour, 5-dagers publikumsløp Trondheim 

21.-22. aug. Modum 2- dagers Modum O-lag 

28. aug NM ultralang Sørreisa O-lag 

28.-29. aug. Sprint/Mellom Skien OK/Porsgrunn  

4.-5. sept. KM lang/stafett Dyre Vaa 

11.-12. sept. NM lang jr./sr., NM jr staf Indre Østfold OK 

17.-18. sept. Nattløp/Mellom Notodden O-lag 

18. sept. NM mellom jr. Øystre Slidre IL 

25.-26. sept. Kretsløp Salsås Grand Prix, Larvik/OTO 

16. okt. Blodslitet Fredrikstad SK 

30.-31. okt. Smålandskavlen Tranås, Sverige 

Terminliste junior 

http://10mila.se/
http://www.jukola2010.net/sivut/pages/fi/etusivu.php
http://www.o-festivalen.com/
http://www.dof.dif.dk/jwoc2010/
http://www.sorlandsgaloppen.no/2010
http://nordvestgaloppen.no/2010/index.htm
http://www.oringen.se/987.php
http://www.woc2010.com/
http://www.klubbinfo.no/nm-ultralang2010
http://www.beitoworldcup.com/article.asp?w=57914052&x=10694&level1=57911656
http://www.fsk.no/blodslitet/
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Info fra kassereren 
Ikke sett inn kontanter på bankkontoen uten at jeg får bilag. Setter du inn kontanter, så skriv hva 

innskuddet gjelder på bilaget, slik at jeg kan postere beløpet riktig. 

Dersom du overfører penger til oss, må du også skrive hva det gjelder på overføringen. Dette er 

enkle, men viktige ting i forhold til å få postert beløp der de hører hjemme uten at jeg må drive 

detektivarbeid! 

 

Alle innbetalinger skal skje til driftskontoen vår: 2699 25 27497 

 

Når noe handles på ICA, må jeg ha en gjenpart med påskrift om hvilket arrangement det gjelder 

osv. 

 

Jeg kan når som helst kontaktes på telefon 908 39 469 eller e-post: odd-a-th@online.no 

om du har spørsmål eller nyttig informasjon til meg. 

 

Fakturaer og bilag sendes: 

 

Notodden orienteringslag 

v/Odd-Arne Thorbjørnsen 

Huldrevegen 9 

3679 NOTODDEN 

mailto:odd-a-th@online.no
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OVERSIKT OVER IOF-SYMBOLENE 
 

Lær deg IOF symbolene. 

Brukes i alle klasser over 12 år og i alle løp. 

Hode  I. Klasse II. Løypelengde III. Samlet stigning 

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 

Hvilken detalj 

Sydligste 
 

 

Nord-østre 
 

 

Østre 

 
 

Nedre 

 
 

Midtre 
 

 

Mellom 

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 
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Kultursignaturer 

 

Vei 

 

Sti 

 

Branngate 

 

Mur 

 

Gjerde 

 

Bro, klopp 

 

Hus 

 

Ruin 

 

Tårn 

Kombinasjoner 

 

Sti-kryss 

 

Sti krysser branngate 

 

Vei-skille 

 

Bekk møter grøft 

 

Bekke-kne 

 

Enden (begynnelsen 

av uttørket grøft) 

Presisering/beskrivelse 

Flat 

 

Dyp 

 

Bevokst 

 

Åpen 

 

Steinete 

 

Bløt 

 

Sand/grus 

 

Nåletrær 

 

Løvtrær 

Dimensjoner 

Høyde i meter 

 

Flate i meter 

Skjermens plassering 

Nordsiden 

 

Nordvest-kanten 

 

(I) østre hjørne 

 

(Ved) sydvestre hjørne 

 

(Ved) sydspissen 

 

Vestre delen 

 

Oppe i/øvredel 

 

Nede i/nedre del 

 

Oppe på 

 

Søndre fot 

 

Ved foten (uten retnings-

angivelse 

Andre viktige opplysninger 

Drikke 

 

Radiopost 

 

Klippekontroll 

 

Sanitet 

Merkeløype 
 

Merket fra siste post 

 

 

 

 

Oppfangende merking 

 

 

 

 

Ingen merke løype 
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NOLs idrettsanlegg: 
Kart er orienteringsfolkets idrettsanlegg. Inntil begynnelsen av 70-tallet hadde NOL kart kun ved Tinne-

myra, på Reshjem og Vassend. Disse 3 kartene i målestokk 1:15.000 ble brukt til lagets aktiviteter. 

I dag nærmer vi oss et antall på 40 spesialkart i ulike målestokk, areal og kvalitet. 

På neste side er det satt opp en kartoversikt som viser i hvilke områder NOL har orienteringskart, samt 

hvor vi har turkart etc.  

Er du interessert i o-kart for egentrening, turer etc, kan du ta kontakt med materialforvalter eller kartle-

der. 

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 turkartpro-

gram. 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  
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allikevel 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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Vi utfører alt innen: 

VANN-VARME OG INDUSTRIANLEGG 

NOTODDEN RØRLEGGERFORRETNING A/S 

Telefon: 35025300, E-mail: notror@online.no 
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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 1994-1997). MOT.TV vil i sesongen 2010 

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 Sondre Kvisli. 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. Jannike Tveitane Skogen 

er for tiden skadet. Hun er med på noen av samlingene og blir tatt opp på kretslaget når hun er klar. 

Silje Wästlund er i Ghana fra august 2009 - juli 2010. Hun blir med på samlinger fra høsten av. 

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 idrettsakti-

vitet. 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. 

Nybegynnerkurs for ”litt” voksne arrangeres 21. og 28. april 
NOL har nå i mange år prioritert opplæring rettet mot barn og unge. Dette har uten tvil vært en 

riktig prioritering som har gitt gode resultater i form av stor rekruttering til o-idretten på Notodden. 

Vi har det siste året sett at enkelte eldre personer har signalisert ønske om nødvendig opplæring for 

at de bedre skal kunne mestre deltakelse på treningsløp, turorientering etc. 

NOL har derfor i år valgt å tilby en nybegynneropplæring i bruk av kart og kompass for de som på 

grunn av alder ikke kommer inn under opplegg i o-karusellen. 

Dette nybegynnerkurset blir rettet mot foreldre til barn på o-karusellen som ønsker litt opplæring, 

og andre voksne som har behov for litt mer kunnskap i bruk av kart og kompass, før de føler nød-

vendig trygghet når de ferdes i ukjent terreng. 

Dette vil bli et opplegg for alle, uansett nivå. 

Vi ønsker med dette tilbudet at flere skal kunne oppleve den helsegevinsten og mestrings-gleden 

som ligger i deltakelse på de ulike o-aktivitetene i regi av NOL, eller ganske enkelt at de senere 

skal kunne benytte denne kunnskapen ved gjennomføring av turer i skog og fjell på egen hånd.. 

Kurset blir lagt til 2 onsdager i april og vil bli arrangert parallelt med NOLs treningsløp disse ons-

dagene. Den første kurskvelden blir fra klubbhytta på Tinnemyra. Etter gjennomført kurs vil alle få 

tilbud om oppfølging på de to påfølgende treningsløpene. 

Kurskveldene vil vare fra 18.00 til 20.00. 

Påmelding til undertegnede på telefon 35012481, eller hwold@nenett.no. 

MOT.TV 

http://www.orientering.no/
mailto:hwold@nenett.no
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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 gjennom 

 snittlige 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. 

 

 

Da vi utarbeidet en handlingsplan for perioden 2006 til 2010, valgte vi bevisst å definere noen 

konkrete hovedmål.  På denne måten kan vi derfor nå enkelt vurdere handlingsplanens hovedmål 

opp mot oppnådde resultater. 

Vi valgte å definere flere krevende mål for denne 5 års perioden. Vi når nok ikke alle målene i 

løpet av den sesongen vi nå har foran oss. På tross av dette har denne planen vært, og fortsatt er et 

godt verktøy i forhold til prioriteringer innen driften av Notodden Orienteringslag. 

Vi skal i løpet av 2010-sesongen revidere handlingsplanen slik at vi til neste årsmøte kan legge 

fram en plan for perioden 2011 til 2016. Det er viktig at flest mulig engasjerer seg i dette arbeidet. 

Gjennom en bred deltakelse i denne planprosessen vil flere få et eierskap til denne planen. 
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ORGANISASJONSPLAN 2010-SESONGEN 

VDG-KONTAKT 

Sveinung Rekaa 

ANLEGGSKONTAKT 

Harald Wold 

LEDER 

Harald Wold 
Røsslyngvegen 24 

35012481/97053326 
harald.wold@nenett.no 

TUR-O KOMITE 

Dag Sørlie 
Ingebjørg Bakko 
Reidar Slokvik 

1. VARA 

Torfinn Kvernstuen 
Torfinn.Kvernstuen@nenett.no 

NESTLEDER 

Olav Endresen 
Svingen 4 

35014161/91367718 
OKEN@statoil.hydro.com 

Utdanningskontakt 

SEKRETÆR 

Sveinung Rekaa 
Rekaavegen 95 

35022938/90653811 
Sveinung.Rekaa@edb.com 

KASSERER 

Odd-Arne 
Thorbjørnsen 

Huldrevegen 9 
35013268/90839469 
Odd-a-th@online.no 
Regskap og budsjett 

Medlemskartotek/kontigenter 

SPORTSLIG LEDER 

Kontaktperson i 
styret 

Olav Endresen 

STYREMEDLEM 

Inger-Lill 
Thorbjørnsen 

Huldrevegen 9 
35013268/97513064 

inger.lill@online.no 

HYTTESTYRE 

Jan Erik Skogen 
Arnulf Rulnes 

WEB REDAKSJON 

Åge-Geir Skatter 
Magnus Sandven 
Hugo Christensen 

ØKONOMIKOMITE 

Håvard Sten 
Odd-Arne Thorbjørnsen 

Harald Wold 

SPORTSLIG UTVALG 

Kristin Sandven 
Heidi Schatvet 
Malin Westlund 

Ole Chr. Johnsen 
Harald Kvisli 

FEST OG KAKER 

Inger-Lill Thorbjørnsen 
Elin Slokvik 

Elin Rauland 

MATERIALFORVALTER 

Arve Paulsen 
arve.paulsen@nenett.no 

STATISTIKK 

Sondre Kvisli 

REVISORER 

Grete Paulsen 
Harald Kvisli 

UK 

Harald Kvisli 
Petter Løe 
Randi Wold 

SKI-O KONTAKT 

Kristin Sandven 

O-KARUSELLEN 

Petter Løe 
Elin Slokvik 

Hege Endresen 
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Turorientering 2010 
Årets turorientering starter opp onsdag 12.mai på Reshjem/Grønkjær. 

Da blir det treningsløp der et av tilbudene blir turorientering/postplukk. 

20 poster kan du velge mellom denne dagen. 

De andre områdene vi skal bruke i sommer er Tinnemyra, Høgås og Fjelltjønn. 

Velkommen til flotte turer som gir både naturopplevelser og trening av orienteringsteknikk, 

løpsteknikk og utholdenhet. 

 

Tur-o-komiteen. 

Skolesprinten 2010 – torsdag 29. april 
Samarbeidet med Høgskolen omkring Skolesprinten har blitt tradisjon. Etter å ha gjennomført det 

5. arrangementet, ser vi nå fram til å videreføre dette populære opplegget også i 2010. 

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 Skolesprinten. 

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

legget 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 skole-

ne 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 opple-

velse. 

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. 

Hjartdal 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. 

Annonse Telemark trykk 
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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 2009 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 turorien-

tering, løp, trening, løypelegging og synfaring, samla farer over store skogsareal i løpet av en se-

song. Dermed har vi stor sjanse for å komme over skadde dyr, eller rester etter døde dyr. Viltnemn-

da 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 
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FINN FRAM – dagen -11. SEPTEMBER 2010. 
 

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 bruk av kart og kompass. 

Programmet som skal være preget av lek og moro, er spesielt rettet mot barn og unge med foresat-

te. 

NOL v/Tur-O komiteen og styret, har derfor igjen søkt samarbeid med Barnas Turlag og Spare-

bankklubben i Hjartdal- og Gransherad Sparebank. Sparebankklubben som har 1100 medlemmer, 

vil bli spesielt invitert til dette arrangementet. Banken vil bidra både økonomisk og med funksjo-

nærer for å sikre en best mulig kvalitet på dette arrangementet. 

Dette arrangementet ble en suksess i 2009 med 300 deltakere. 

Denne suksessen har ført til at banken, Barnas Turlag og NOL legger opp til at dette skal bli en 

årlig aktivitetsdag, med utgangspunkt fra Klubbhytta vår på Tinnemyra. 

Detaljer rundt årets arrangement er foreløpig ikke fastlagt, men vi kan love en innholdsrik og spen-

nende ”MENY” med et bredt spekter av aktiviteter. 

NOL ønsker også å markedsføre Turorienteringen under dette arrangementet, og håper at vi gjen-

nom dette arrangementet skal verve nye turorienterere til 2011-sesongen. 

Vi håper at NOLs medlemmer også vil støtte opp om dette arrangementet. 

Flere detaljer og tidspunkt vil du finne i annonse i Telen. 

 

Harald W. 
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  Krav til deltaker 

13.1 Forholdet til omgivelsene 

13.1.1 

Alle som deltar i et o-løp skal vise fair play og ærlighet. De skal vise en sportslig og vennskapelig 

holdning. Deltakerne skal respektere hverandre, arrangører, journalister, tilskuere og lokalbefolk-
ningen. 

13.1.2 En deltaker i o-løp plikter å vise varsomhet mot planter og dyr. 

13.1.3 Det er forbudt å medføre hund i løypa.   

13.1.4 
Ferdsel på innmark, herunder bl.a. åker, kulturbeite, hage og gårdstun (karttegnene 415 og 527) er 

forbudt, med mindre det er opplyst noe annet i PM. 

13.1.5 
Ferdsel på område som på kartet er merket som, eller av arrangøren er oppgitt som forbudt må ikke 

forekomme. 

13.1.6 
Det må vises forsiktighet så gjerder, grøfter m.v. ikke skades. Grinder som åpnes må ikke etterlates 

åpne. 

13.1.7 
En deltaker i o-løp er selv ansvarlig for den skade vedkommende volder under konkurransen og for 

overtredelse av Friluftslovens bestemmelser. 

13.1.8 
Deltakere i o-løp deltar på egen risiko. De kan ikke gjøre erstatningskrav gjeldende mot arrangøren 

med mindre denne har utvist grov uaktsomhet. 

13.1.9 Deltagere skal følge pålegg fra arrangøren. 

  

O-JUS 

Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler 

For de fleste o-løpere er det ikke noe problem å forholde seg til Konkurransereglene under 

13. Som omtaler Forholdet til omgivelsene. Det mest aktuelle gjelder nok å forholde seg til 

forbudte områder, slikt som dyrka mark, hage, gårdstun og viltlommer som er skravert med 

rødt/rosa på kartet. Det aksepteres ikke overtredelser for på denne måten å komme raskere 

fra A til B. 

Synfaring av turkart 
Notodden o-lag har flere turkart som trenger vedlikehold. Hvis du vil bidra der så hadde det vært 

fint. 

O-laget har gått til innkjøp av to GPSer for å lette det arbeidet. Ta kontakt med Anders for turfor-

slag og lån av GPS. 

Bruksanvisning: 1. Hent GPS hos Anders. 2. Slå på GPS når turen starter. 3. Slå av GPS når turen 

er ferdig. 4. Lever GPS tilbake til Anders. 

Turen ( stien ) blir da lagt inn på kartet.  



AVS.: Notodden O-lag v/Sveinung Rekaa, Rekaavn. 95, 3677 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 
     BLUSE     KR 150,- KR 200,- 

     BUKSE             KR 150,- KR 200,- 

     SETT      KR 300,- KR 400,- 
 

      

     RESTESALG 
     Diverse størrelser gamle modeller igjen 

     av overtrekksdresser og løpsdresser 

 

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 


