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Årgang 22 

Treningsløp 
Oversikten finner 

du på midtsiden. 

 

 

Sprintcup . 
Se side 14. 

 

 

Stafetter  
Se side 11. 

 

 

Tinfosløpet 

Fredag 11. mai 

Se side 20. 

 

 

O-karusellen 
Se side 31 - 35 

HOVEDSAMARBEIDSPARTNER 

O-rekrutter fra KM i Larvik 

Fra årsavslutningen Fra klubbmesterskap ultralang 
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INNHOLD 
Faste 

Lederen har ordet    s. 3  

Styre 

NOLs styre og komiteer  2012  s. 5 og 6 

Styrets møteplan    s. 4 

Trening 

Hvordan betale inn penger   s. 23 

Informasjon om selvbetjeningsalg  s. 30 

Informasjon om treningsløp   s. 28 og 29 

Materialforvalter    s. 30 

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 og 37 

Treningsløp 2012    s. 26 og 27 

Treningsløp Kongsberg   s. 12 

Årskort treningsløp    s. 30 

Egne arrangement 

Klubbmesterskap ultralang   s. 11 

Nattløp høsten    s. 20 

Notodden Challenge   s. 10 

Ribbeløpet    s. 18 

Sprintcup 2012    s. 14 

Tinfosløpet    s. 20 

Tinnemyra rundt    s. 8 

Løp og samlinger 

Brikker og kompass   s. 13 

Dekningsmodell for startkontingent  s. 7 

IOF symboler    s. 38 og 39 

Klubbmesterskap 2012   s. 11 

Løperutstyr    s. 52 

Pressekontakt    s. 23 

Påmelding løp    s. 7 

Sportslig satsning    s. 37 

Stafetter 2012    s. 11 

Kart 

Kartplan 2012-2016   s. 43 

Nols idrettsanlegg    s. 40 

Nols turkart    s. 42-43 

Hytte 

Utleie av klubbhytte   s. 10 

Annet 

Finn frem dagen    s. 50 

Funksjonshemmet i NOL   s. 50 

Grasrotandelen    s. 41 

Hovedpunkter handlingsplan   s. 46 

Leteaksjoner    s. 24 

Ny i NOL, medlemsfordeler   s. 19 

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,- 
 

Gå inn på hjemmesiden: nolweb.org 

Trykk på linken Bli medlem og fyll ut 

skjemaet. Trykk på send-knappen.  

 

Deretter får du tilsendt giro i posten. 

Så enkelt er det! Vil du ha det enklere? 

Send en sms til 90839469, og du blir kon-

taktet. 

Velkommen som medlem!  

 

 

 

 

 

 

Internettadressen til 
NOLs hjemmeside  
www.nolweb.org 
E-post: post@nolweb.org 
 

Her finnes bl.a. Resultater, påmeldinger 

og info om trening o.s.v. 

http://www.nolweb.org/ 
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Vi har i år opplevd en rekordtidlig sesongstart, med bl.a.treningsløp i snøbart terreng 21.mars. 

Allerede 8.-11.mars reiste 28 forventningsfulle NOLere til Danmark for å starte o-sesongen. Erfa-

ringer fra sist vi deltok på o-løp i Danmark før påske var blandet. 50 cm snø og skare gav ingen 

direkte positiv opplevelse. I år møtte vi barmark og vi storkoste oss både på løp, på hyttene og i 

badeanlegget på Skaldrup. En skikkelig ”miljøtur”. 

I planleggingen av 2012-sesongen hadde vi tatt sikte på at O-sesongen her hjemme skulle starte 

opp etter påske. Den rekordtidlige våren medførte en tyvstart med treningsløp på barmark allerede 

før påske. Dette er under 3 måneder etter Ribbeløpet som markerte avslutning av 2011-sesongen. 

Vi har nå igjen en lang og innholdsrik o-sesong foran oss. 

NOL har i år nådd pensjonsalder. Vi er nå inne i lagets 67. driftsår. NOL er med det landets eldste 

orienteringslag. I disse årene har det vært sammenhengende drift med både oppturer og nedturer. 

Det som har preget alle de 67driftsårene er en forholdsvis stor lokal aktivitet. Helt fra starten i 1945 

har det vært lagt stor vekt på å skape et godt klubbmiljø rundt de lokale aktivitetene. De ukentlige 

trenings-/ klubbløpene og turorienteringen har sammen med årvisse terminfestede løp, vært ryggra-

den i NOLs aktivitet. 

Etter hvert har nattløpskarusellen og Ribbeløpet utvidet o-sesongen. Arrangementer som Tinfoslø-

pet, Notodden Challenge, Finn Fram-dagen og Skolesprinten har bidratt til et bredere arrange-

mentstilbud som aktiviserer stadig flere innenfor alle årsklasser. I år håper vi at trimtilbudet 

”Tinnemyra Rundt” skal bli et populært supplement til lagets øvrige aktiviteter. 

Store deler av aktivitetstilbudene i NOL er planlag som lavterskeltilbud. Intensjonen bak dette er et 

ønske om at flere skal oppleve glede og tilfredsstillelse ved å være fysisk aktive. 

Fysisk aktivitet i et godt klubbmiljø gir god folkehelse. Vi har verdens største og fineste idrettsare-

na rundt bykjernen her på Notodden. Flere må få øynene opp for de muligheter til positive aktivite-

ter som ligger rett utenfor stuedøra. Det meste her er her helt gratis. 

I den nye handlingsplanen for 2012 til 2016 er det lagt vekt på at NOL skal ha et tilbud til alle, 

uansett alder og ferdigheter. Det skal samtidig fortsatt være mulig å bli en god o-løper i NOL. 

Gjennom et allsidig tilbud i vakre omgivelser vil vi bygge videre på lagets gamle formålsparagraf 

som legger vekt på at vi gjennom samarbeid og vennskap skal fremme orienteringsidretten i sunne 

og gode former. Denne formålsparagrafen fra stiftelsen i 1945 har ikke gått ut på dato. Den er fort-

satt like aktuell. 

Det som er den største utfordringen i dag er et forsterket frafall innen barneidretten. Allerede i 13-

14 års alderen er flertallet fysisk passive. Vi må snu den negative trenden som preger barneidretten 

også på Notodden. Seriøs satsing fra 6 års alderen med ”motiverte” trenere og foreldre som inspira-

torer, har slått rot innen flere idrettslag. Vi dyrker fram barnestjerner som knapt har passert 10 år. 

Hvor er leken?  Barna ”legger opp” på det tidspunktet da de burde ha startet med organisert og 

systematisk trening. Få leken tilbake i barneidretten basert på utvikling av motorikk på barns pre-

misser. Barn møter tidlig nok av krav i en gjennom organisert hverdag. 

Tilbake til 2012-sesongen! I dette heftet finner du informasjon om alle lokale aktiviteter og de 

terminfestede o-arrangementene som vi vil prioritere som lag. 

Jeg ønsker DEG velkommen til en ny lang og innholdsrik o-sesong med mye positiv aktivitet! 

 

Harald W. 
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NOTODDEN RØRLEGGERFORRETNING A/S 

 

Vi utfører alt innen: 

VANN-VARME OG INDUSTRIANLEGG 

Telefon: 35025300, E-mail: notror@online.no 

Adr: Tuvenbøygen 5 

Årsplan for styremøter i 2012-sesongen 
Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2012-sesongen: 

Møte 03/12 - Mandag 16.april    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 04/12 - Mandag 26.mai    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 05/12 - Mandag 21.august    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 06/12 - Mandag 24.september   kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 07/12 - Mandag 05.november   kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 08/12 - Mandag 10.desember   kl.18.00 på klubbhytta. 

 

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. 

I tillegg til styremøtene vil de 4 komiteene som dekker områdene sportslig satsing, rekruttering, 

arrangementer og materiell/anlegg/hytte, avholde sine arbeidsmøter. 

Ta gjerne kontakt direkte med leder for en av komiteene når det gjelder saker som ligger innenfor 

komiteens saksområder. 

Styret ønsker i sterkere grad innspill fra medlemmene i saker som gjelder alle sider ved lagets drift 

og aktiviteter. 

Styret er helt avhengig av aktive medlemmer for å videreutvikle laget. 
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NOLS STYRE FOR ÅR 2012 
Leder: 

Harald Wold 
tlf. p 35 01 24 81  

 m 952 69 283 
hwold@nenett.no 

 

 

 

 

 

Sekretær: 

Sveinung Rekaa 

tlf. p 35 02 29 38 

 m 906 53 811 
Sveinung.Rekaa@evry.com 

 

 

 

 
   
Sportslig leder: 

Kristin Sandven 

tlf. p 35 01 41 21 

 m 906 23 903 
kristin.sandven@nenett.no 
 

 

 

 

 

Varamedlem 

Petter Løe 
Tlf. m 958 85 095 
petter.loe@gmail.com 

 

Nest leder: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasserer: 

Odd-Arne Thorbjørnsen 

tlf. p 35 01 32 68 

 m 908 39 469      
odd-a-th@online.no 
 
 

 

 

 

Styremedlem: 

Inger-Lill Thorbjørnsen 

tlf. p 35 01 32 68 

 m 975 13 064  
inger.lill@online.no 
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER 
Sportslig  Kristin Sandven  35014121/90623903  kristin.sandven@nenett.no 

 Rune Mork  90872145 rune.mork@hotmail.no 

 Britt Fossøy  35012432/99491047 bfosso@frisurf.no  

Bredde & Rekruttering  

 Petter Løe 95885095  petter.loe@gmail.com 

 Elin Slokvik  94379726  elin.slokvik@hotmail.no 

 Rune Engehult 35293737/95980059 engehult@nenett.no 

 Gjertrud Schia Løe  

Arrangement  Inger-Lill Thorbjørnsen 35013268/97513064 inger.lill@online.no 

    Torfinn Kvernstuen 95220925 Torfinn.Kvernstuen@nenett.no 

   Ole Christian Johnsen  35013334/47332824  ole.chr.johnsen@nenett.no 

 Åge-Geir Skatter  90641756  aagegeir@skatters.net 

   Håvard Sten  35019389/97189449  haavard.sten@eektransport.no 

Anlegg/materiell/klubbhytte 

  Harald Wold 35012481/95269283  hwold@nenett.no 

 Arve Paulsen (matr.forv) 97507466  arve.paulsen@nenett.no 

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

 Bjørn Carlsen 35011663/90568554 bjorn.carlsen@hotmail.no 

Redaksjonskomite   

 Sveinung Rekaa 35022938/90653811  Sveinung.Rekaa@evry.com 

 Åge-Geir Skatter  90641756  aagegeir@skatters.net 

 Knut Urdalen 97197281 knut.urdalen@gmail.com 

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

 Harald Wold 35012481/95269283  hwold@nenett.no 

VDG-kontakt  Sveinung Rekaa  35022938/90653811  Sveinung.Rekaa@evry.com 

Revisorer  Ole Christian Johnsen  35013334/47332824  ole.chr.johnsen@nenett.no 

 Håvard Sten  35019389/97189449  haavard.sten@eektransport.no 

Valgkomitè  Elin Rauland 35012505/48125833 elinrauland@hotmail.com 

 Elin Slokvik  94379726  elin.slokvik@hotmail.no 

 Rune Mork  90872145 rune.mork@hotmail.no 

  

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Inger-Lill Thorbjørnsen 

Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Harald Wold og Britt Fossøy 
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Påmelding til løp 
 

Via Eventor finner du terminliste http://eventor.orientering.no/Events  

Du må lage deg en profil for å melde deg på løp her. 

 

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

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

Dekningsmodell for startkontingent og reiser 

 
For å starte i o-løp ute må man være medlem av et o-lag. Husk da at medlemskontigent 

må være betalt før løpet, ref NOL’s lover. Dette gjelder ikke treningsløp. 
  

Startavgifter 

Laget dekker alle startavgifter i terminfestede stafetter. 

Laget dekker alle startavgifter for løpere i terminfestede løp. 

  

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. 

Reiseregning skrives etter reisen og attesteres av sportslig leder før utbetaling. 

  

  

Styret 

http://eventor.orientering.no/Events
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Tinnemyra rundt 
Tinnemyra rundt er et nytt trimarrangement i regi av Hjartdal og Gransherad Sparebank, Telen og 

NOL, hvor det er lagt stor fokus på folkehelse. 

Du kan løpe fort, jogge eller gå, 1-, 2- eller 3 runder rundt Tinnemyra i det tempoet som passer for 

hver enkelt. 

Det avvikles 4 løp før og 4 løp etter sommerferien.  

PÅMELDING OG STARTKONTINGENT : 

Påmelding kan skje elektronisk til post@nolweb.org eller ved start. 

Du kan velge mellom å betale kr. 100- for deltakelse i alle de 8 løpene, eller du kan betale kr. 20 

pr. start.  Familiekontingent for enkeltstart er maks. kr.50-. 

TIDTAKING, RESULTATER OG PREMIERING : 

Det legges opp til bruk av elektroniske brikker for tidtaking/registrering. Leie av brikke ligger inne 

i startkontingenten. Alle får oppgitt egen tid ved målpassering. Du velger selv om du ønsker tiden 

oppgitt i resultatlister. Disse vil bli offentliggjort i Telen og lagt ut på NOLs hjemmeside. 

Deltakere som har minst 6 starter vil ved sesongslutt motta en minne-premie. 

 

TERMINLISTE: 

Mandag 14.mai  Start fra kl. 18.00  

Mandag 21.mai  Start fra kl. 18.00  

Mandag 04.juni Start fra kl. 18.00  

Mandag 11.juni Start fra kl. 18.00  

 

Mandag 20.august Start fra kl. 18.00  

Mandag 27.august Start fra kl. 18.00  

Mandag 03.september Start fra kl. 18.00  

Mandag 10.september Start fra kl. 18.00  

 

Vi håper at dette nye trimtilbudet vil motivere mange til en mer aktiv hverdag! 

 

Telen  Hjartdal og Gransherad Sparebank  NOL 

mailto:post@nolweb.org
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Innbydelse O-festivalen 22.-24.juni 2012 
 

O-festivalen arrangeres i år ved Beitostølen, arena Beitostølen skistadion. 

Fredag 22. juni Fjellsprint/Mellomdistanse 

Lørdag 23. juni Langdistanse 

Søndag 24. juni Forkortet Langdistanse, jaktstart for hovedklasser 15-21 år.  

Påmelding via Eventor, påmeldingsfrist mandag 11. juni. 

 

http://app.o-festivalen.com/dp6/ 
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UTLEIE AV KLUBBHYTTA 
NOLs klubbhytte på Tinnemyra er godt egnet for ulike arrangementer og sammenkomster.  

Peisestua er best egnet for grupper opp til ca. 25-30 personer.  

Lokalet er utstyrt med servise for middag og kaffe inklusiv glass og bestikk, for ca. 30 personer. 

Du kan selv gå inn på NOLs hjemmeside under utleie av hytta, og finne når hytta er ledig.  

Kalender på hjemmesiden skal til enhver tid være oppdatert.  

NOLs medlemmer har redusert pris ved leie av hytta.      

  Leiepris   Pris for medlemmer 

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

Fredag      kr. 950,-    kr. 500,- 

Lørdag    kr. 950,-    kr. 500,- 

Søndag    kr. 950,-    kr. 500,- 

Øvrige helligdager   kr. 950,-    kr. 500,- 

Mandag til torsdag / pr. dag.    kr. 500,-    kr. 300,- 

 

Dersom en ønsker å klargjøre hytta kvelden før utleie på lørdager og søndager, blir leieprisen økt 

til kr. 1.200-. For medlemmer kr. 750-  

Hytta skal være ryddet og vasket før kl. 12.00 påfølgende dag. 

Dersom det er ønskelig kan NOL ta ansvar for vasken. Pris for vask er kr. 250-. 
 

Det er en ukes avbestillingsfrist. Ved senere avbestilling blir full pris fakturert. 

Henvendelser angående utleie og bestilling av hytta, skjer på følgende telefonnummer: 

91 37 40 61 

Notodden Challenge 2012 
Dette er en multisportkonkurranse der man ved hjelp av sykkel, løping, padling og svømming skal 

oppsøke flest mulig utfordringer i løpet av 3 timer. Utfordringene, eller postene kan oppsøkes i 

valgfri rekkefølge og gir  poengsum etter vanskelighetsgrad. Det kan velges mellom 30 poster. 

Konkurransen foregår som parløp i tre klasser, damer, herrer og mix. Deltagere må være født 1998 

eller tidligere. 

Deltagerne må ha med seg sykkel, sykkelhjelm, mobiltelefon og førstehjelpsutstyr. Reservedeler 

til sykkelen kan være lurt å ha. Kart med poster og postbeskrivelse utleveres i  startøyeblikket. 

Ved poster som krever padling får deltagerne låne kano og flytevest. 

Registrering / lagspose: 0830 - 0915 

Informasjon ved start: 0945 

Start: 1000 

Mål: 1300 

Bad og avslapping: 1300 - 1400 

Premieutdeling: 1400 

Sted: Tinnemyra. Notodden. 

Dato: 9.6.2012 

Informasjon og regler: www.notoddenchallenge.com 

Påmelding innen: 4.6 

Startkontingent: 350.- pr lag 

Påmelding: kartfos@online.no 
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Stafetter 2012 
 

Vårstafetten, lørdag 21. april 

Tiomila, lørdag 5. - søndag 6. mai 

15-stafetten, lørdag 19. mai 

NM Stafett junior, søndag 3. juni 

KM stafett, søndag 26. august 

NM Stafett, søndag 16. september 

Sport 8 sprintstafett, lørdag 22. september 

  

Sportslig utvalg har foreløpig ikke noen prioriterte stafetter i 2012. KM er vi arrangør for. Da 

kan vi ikke regne med å løpe selv, men vi vil prioritere at de som kan løpe i D/H 13-16 skal 

gjennomføre en etappe, eventuelt i par eller med skygge. 

 

Ta kontakt med Rune Mork, rune.mork@hotmail.no eller på mobil 90872145, hvis det er en 

stafett du ivrer for, så setter vi i gang med å sende ut mer informasjon. 

Klubbmesterskap 2012 
 

Sprint, 18. mai, Klubbhytta 

Klasser: D/H11-12, D/H13-14, D/H15-16, D/H17 og D/H50 

 

Langdistanse, 5. september, Grønkjær 

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

 

Ultralang, 3. november, Klubbhytta 

Klasser: Kort løype ca 9 km, lang løype ca 12 km  

Klubbmesterskap i ultralang og årsfest på klubbhytta 
 
LØRDAG 3. NOVEMBER 2012. 

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

mesterskap i ultralangdistanse med etterfølgende årsfest.  

RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 3. NOVEMBER. 

Arve er løypelegger denne gang. Etter løpet sørger festkomiteen igjen for trivelig årsfest. Vi sat-

ser på at årsfesten blir på klubbhytta i år. Med nytt kjøkken og større plass i peisestua. 

 

VELKOMMEN TIL HØSTENS VAKRESTE EVENTYR LØRDAG 3.NOVEMBER. 

mailto:rune.mork@hotmail.no
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Kongsberg O-lags treningsløp 2012 
 

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. 

On 11-apr Notodden, HiT Sprintcup 

On 18-apr Notodden, Klubbhytta/Tinnemyra Sprintcup 

To 19-apr City-cup Sprint 

Ti 24-apr Madsebakken skole Tema: Momentløype 

To 26-apr Raumyr skole  

Ti 01-mai Gamlegrendåsen skole Tema: Fellesstart 

To 03-mai Saggrenda, Fredheim  

Ti 08-mai Kjennerudvann, Badeplassen Tema: Momentløype 

To 10-mai Labro Sprintcup 

Ti 15-mai Heistadmoen, skistadion Tema: Fellesstart 

Ti 22-mai HiBu Sprintcup 

To 24-mai Dunserud/Dørja  

Ti 29-mai Heistadmoen, Pinseløpsarena Tema: Postplukk 

To 31-mai Hasselåsen  

Ti 05-jun Funkelia, Barnebakken Tema: Momentløype 

To 07-jun Lauarvann, Bommen  

Ti 12-jun Crossbanen Tema: Fellesstart 

To 14-jun Sachsen  

Ti 19-jun Storaas Kongsbergmesterskap 

To 21-jun Brenne sag  

Ti 31-jul Skavanger Skole Sprint 

To 02-aug Majorplass  

Ti 07-aug Primskottåsen, saga Tema: 

To 09-aug Skrubbemoen, Felleskjøpet  

Ti 14-aug Saggrenda-dammen Tema: 

To 16-aug Pråmvika, hytta  

Ti 21-aug Heistadmoen, Skuddheim  

To 23-aug Korbu  

Ti 28-aug Bevergrenda Grendestafetten 

Ti 30-aug KOL-knuten  

Ti 04-sep Skogen Tema: 

To 06-sep Kisgruveveien  

Ti 11-sep Gamlegrendåsen skole Tema: 

To 13-sep Dunserudhagen  

Ti 18-sep Funkelia, skisenteret Kretsmesterskap Natt 

To 20-sep Langeid pukkverk  
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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.  

For annet utstyr se idrettsbutikken.no. 

Tommelkompasset klubben har er av type Silva 6 Nor Spectra og passer for de fleste (for 

venstre hånd). Dette selges til ”gammel pris” kr. 380,- . Dersom ønsker en superstabil nål  

koster det kr. 715.-, men da må du bestille det direkte fra idrettsbutikken.no. Kompass for 

høyre hånd koster kr. 445.-. Er du ny o-løper har klubben kompass du kan låne i første 

omgang. 

 

Løperbrikka er personlig med et unikt brikkenummer og har en levetid på 5-10 år. Vi har 

noen brikker igjen til kr 470,-. Pris for nye brikker kjøpt gjennom NOL i 2012 blir kr 

510,- Er du usikker på om du vil investere i egen brikke, er det greit å vite at du om nød-

vendig 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. 

Veivalg er et offisielt magasin for Norges Orienteringsforbund som blir 

utgitt av Sportmedia. Det blir utgitt 6 utgaver i året, i utgave nr. 1 kom-

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

Abonnentet koster kr. 430,- pr. år. (6 utgaver). 

Bestilling av abonnement på www.sportmedia.no 
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Notodden O-lag—Kongsberg O-lag 

 

Sprintcup 2012 
 

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

 Alle fire løpene teller i sammendraget.  

 

Her er et foreløpig oppsett og vi tar forbehold om endringer.  

 

DATO  STED   KART  SAMLINGSPLASS 

Onsdag 11.4.  Notodden  HiT/Sætreåsen HiT 

Onsdag 18.4. Notodden  Tinnemyra Klubbhytta 

Torsdag 10.5 Kongsberg    Labro (Museet) 

Tirsdag 22.5. Kongsberg    HiBu (Raumyr) 

 

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. Påmelding til arrangørklubb eller ved oppmøte. 

 

Første start kl 17.30.  

 

PREMIERING 

Sammenlagtvinner. Alle 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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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 

Lik oss på Facebook 

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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Ribbeløpet - 26.12.2012 
 
A-, C- og N-løype. Frammøte kl. 11.30. Fellesstart kl. 12.00. 

Julelunsj kl. 14.00. 

Startkontigent kr. 20-.  
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NY I NOL - MEDLEMSFORDELER I NOL! 
 

Notodden O-lag har i alle år manglet klart definerte retningslinjer i forhold til oppfølging 

av nye medlemmer. Vi er ikke spesielt pågående i forhold til å ”kapre” nye medlemmer i 

NOL. Du kan normalt delta på våre aktiviteter over lang tid uten å føle noe form for 

”press” i forhold til medlemskap. 

Dette må ikke oppfattes som om vi ikke ønsker DEG som medlem i laget. Det er mer et 

resultat av en inngrodd klubb-kultur. Denne (u)kulturen innebærer at ingen skal føle 

press i forhold til medlemskap i NOL. Det som er sikkert er at vi også ønsker DEG som 

medlem i NOL. 

 

Fyll ut innmeldingsskjema på nett eller send papirutgave av innmeldingsskjema til kasse-

rer. Treningsløpsarrangøren har innmeldingsskjema til utdeling. Vi har alltid hatt som en 

klar målsetting at våre medlemmer skal knytte positive følelser og opplevelser til sitt 

medlemskap. NOL har alltid valgt å holde en lav medlemskontingent. Dette har vi kunnet 

gjøre på grunn av at mange motiverte medlemmer har lagt ned mye arbeid i laget gjen-

nom mange år, og derved bidratt til et lag med stor aktivitet og en sunn økonomi.   

 

Som nytt medlem i NOL kan vi love deg at du slipper å selge lodd. NOL har valgt å skå-

ne sine medlemmer for loddsalg! Du kan for øvrig påregne spørsmål om litt dugnad 

knyttet til våre arrangementer og vareopptelling på Prix-Toppen. All dugnad bør gi oss 

en positiv opplevelse.  

 

Vi har bl.a. følgende medlemsfordeler i NOL : 

 Som medlem kan du kjøpe årskort for treningsløp. Dette gir rabatt for de som 

deltar på mer enn halvparten av treningsløpene. 

 Du må være medlem av et O-lag for å kunne delta på terminfestede O-løp. NOL 

dekker mesteparten av startkontingenter for sine løpere. Kfr. nærmere informasjon 

under ”dekningsmodell for startkontingenter”. 

 Som medlem får du mulighet til kjøp av løpstøy og overtrekksdresser til reduserte 

priser.  

 Alle medlemmer får rabatt ved leie av klubbhytta. 

 I tillegg blir du en del av et godt klubbmiljø i NOL.  

 

Vi ønsker at flest mulig av dere som deltar på NOLs aktiviteter, velger et medlemskap i 

2012.  Vi bør i løpet av 2012 igjen passere den ”magiske” grensen på 200 medlemmer. 

 

Velkommen til en ny O-sesong som medlem i NOL! 
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Tinfosløpet 2012 
Fredag 11. mai kl. 18.00 
 

Arrangeres for 14. gang på Øvre Tinfos. 

Det vil også i år bli en kort og en lang løype, i tillegg til barneløyper. 

 

Som før blir det lagkonkurranser med trekning av sponsorpremier blant lagene som stiller. 5 delta-

kere pr lag i lang løype og 10 pr lag i kort løype.  

 

Arrangementet krever som vanlig mange frivillige, og vi håper flest mulig stiller opp denne kvel-

den.  Vaktlister for de forskjellige funksjonene og annen viktig informasjon vil bli sendt ut i god tid 

før løpet. 

 

Vi håper også at så mange som mulig kan løpe på et NOL-lag i lagkonkurransen.  

Hold av fredag 11. mai !  Dette er en fin dugnad for klubben ! 

Reklamer for arrangementet til familie, venner og kollegaer slik at vi får god deltakelse.  

NOL - Nattkarusell 2012 
Etter at treningsløpa er slutt i høst, satser vi på å få arrangert 6 nattløp uavhengig av vær og føre. 

Det er ei løype på ca. 5 km  og ei på ca 3 km og ei nybegynnerløype. Løypelengdene justeres etter 

snø og terreng.  

 

Dato: Område:  / Frammøtested:   Start fra kl: Arr:   

17.10 Sætreåsen / Klubbhytta   19.00  Ole Chr. Johnsen 

24.10 Tinnemyra, mot Damtjønn / Klubbhytta 19.00  Jørn Myrland  

31.10 Tinnemyra, Leivstein / Klubbhytta  18.00  Robert Fredriksen 

  7.11 Høgås, nord-øst  / Klubbhytta (bil til start) 18.00  Harald Kvisli 

14.11 Nybuåsen / Klubbhytta     18.00  Petter Løe 

21.11 Gobakkane  / Klubbhytta  (sprint)  18.00  Hugo Christensen  

  

Vi lager er ”ranking”  i alle løypene der 4  av 6 løp teller, og vinneren 

får 15 poeng, 2. plass 13, 3.plass 11 poeng, 4  plass 10 poeng osv.  

NOL’s  Nattpremie til de som har deltatt i minst 4 løp. 

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

 

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

samlingsplass på klubbhytta. 

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

 

Startkontingent: 20,-, familier 50,- 
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Velkommen til Pinseløpet 26.-28. mai 2012  

Kongsberg O-lag ønsker velkommen til 3-dagers pinse-O-fest ved Vollevann 26-28 mai. 

Arena alle tre dagene er ved Heistadmoen. 
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Pressekontakt 
 

Hvis du har ansvar for å kontakte Telen i forbindelse med et arrangement eller o-løp: 

Sender du en e-post til trond.kaasa@telen.no med kopi til telen@telen.no 

Der forteller du litt om arrangementet; dato og sted, ca. antall deltakere, og 

oppgir webadresse hvis løpet har det, og kontaktperson fra NOL med mobil-

nummer. 

 

Dette gjør du ca. en uke før. 

 

Hvis du ikke hører noe fra Telen, så ta kontakt med Trond Kaasa på mobil 93234225 

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 Prix Kongsbergveien, må jeg ha en gjenpart med påskrift om hvilket ar-

rangement 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:trond.kaasa@telen.no
mailto:telen@telen.no
mailto:odd-a-th@online.no
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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. 

Navn Tlf. privat Tlf. arbeid Mobil 

Anders Fossøy  35 01 24 32  35 01 18 12  480 06 431 

Arve Paulsen     975 07 466 

Harald Wold  35 01 24 81   952 69 283 

Harald Kvisli  35 01 43 99 934 04 305  934 04 305 

Heidi Schatvet 35 01 43 99  920 67 893 

Åge Geir Skatter   906 41 756 

Arnulf Rulnes 35 01 31 72   911 51 733 

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   944 30 533 

Jon Kvisli      926 53 631 

Britt Fossøy  35 01 24 32  994 91 047 

Jørn Myrland  35 95 82 31  936 74 544 

Ole Chr. Johnsen  35 01 33 34  473 32 824 

Malin Wästlund  35 01 33 34  992 63 944 

Kristin Sandven 35 01 41 21  906 23 903 

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  

Rune Mork   908 72 145 

Randi Wold   990 47 070 

Reidar Slokvik   932 05 552 
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TRENINGSLØP  SESONGEN  2012 
Måned  Dato Samlingspl./område Merknader Merket fra Arrangører Bakere 

APRIL   11 HiT Notodden, Sætreåsen *Sprintcup 1 (gate/terreng) HiT Notodden Myrland H.Endresen,M.Engehult,L.Hagen 

   18 Klubbhytta, Tinnemyra *Sprintcup 2 (terreng), Kl.m. sprint E 134 ved Tinnemyra Fossøy I.L.Hamre,T.Haugen,I.Bakko 

   25 Lisleherad skole   Fylkesveg 602 Lisleh. Kvisli/Schatvet G.Vaagen,G.S.Løe,M.Wastlund 

MAI  2 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Christensen G.Solberg,G.Bergskås,A.Wold 

   9 Klubbhytta, Tinnemyra   E 134 ved Tinnemyra Sandven G.S.Myrland,E.Thygesen,E.Nordgård 

Torsdag   10 Kongsberg, Labro Sprintcup 3   Kongsberg OL   

Fredag   11 Tinfos  Tinfosløpet  Arrangement  

   16 Elgsjø øst, badeplassen *Forenklet løypetilbud E-134 mot Kongsberg Johnsen/Wästlund  H.Christensen,Å.G-Skatter,K.Urdalen 

Tirsdag   22 Kongsberg, HiBu  Sprintcup 4  Kongsberg OL  

  23 Høgås skole, Eikeskar  Høgås skole Mork/Wold R.Slokvik,B.Hestvik,I.Tveitane 

    30 Tovestul   E 134 mot Kongsberg Bakko/Rulnes B.Fossøy,K.Sandven,H.Schatvet 

JUNI  6 Damtjønnkrysset   Fylkesveg 602 Lisleh. A. Paulsen R.Wold,E.Rauland,H.Endresen 

Lørdag   9 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra Challenge, multi-o-løp E-134 mot Kongsberg Arrangement E Slokvik, I.L. Thorbjørnsen 

   13 Tinnemyra nord *NOL-stafetten E-134 mot Kongsberg Å.G.Skatter/K.Urdalen M.Engehult,L.Hagen,I.L.Hamre 

AUGUST  15 Aalamoen vest   E 134 mot Seljord Christensen T.Haugen,I.Bakko,G.Vaagen 

   22 Klubbhytta, Tinnemyra *Forenklet løypetilbud E 134 ved Tinnemyra R. Fredriksen I.L.Thorbjørnsen,G.S.Løe,R.Wold 

  25-26 Nordstul, Blefjell KM  Arrangement  

   29 Høgås skytebane, Nybuåsen   Høgås skole H. Wold G.Solberg,G.Bergskås,A.Wold 

SEPTEMBER  2 Klubbhytta, Tinnemyra Finn fram dagen E 134 ved Tinnemyra Rekrutt  

   5 Grønkjær skistadion, Resjem Klubbmesterskap langdistanse Fylkesv. til Bø ov. Reshj R.Slokvik/B.Carlsen E.Nordgård,B.Hestvik,K.Sandven 

    12 Klubbhytta, Tinnemyra   E 134 ved Tinnemyra Johnsen/Westlund I.Tveitane,G.S.Myrland,H.Christense 

   19 Tinnemyra nord   E-134 mot Kongsberg Steen Å.G.Skatter,K.Urdalen,E.Slokvik 

   26 Klubbhytta, Tinnemyra *Forenklet løypetilbud E 134 ved Tinnemyra Sandven B.Fossøy,M.Wasterlund,H.Schatvet 

OKTOBER   3 Sangerheimen Årsavslutning   Arr/ Sportslig/ Rekrutt   

NOVEMBER   3 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang E 134 ved Tinnemyra Arve Paulsen   

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.                                      Trinn 3: 10 av 17 løp,   Trinn2: 7 av 17 løp,   Trinn1 og småtroll: 5 av 17 løp. 

* Disse løpene har løypetilbud som avviker fra løypetilbudet på ordinære treningsløp 
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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. 

Løype for 
viderekomne 
 
(C-løype)  

2,5 km lett løype for viderekomne  

Målgruppe: 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.  

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 den vanskeligste løypa. Dermed blir det til sammen 5 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 
Klubben har to komplette kasser for treningsløp. Etter bruk settes kassen på klubbhytta, eller leveres til den 
personen som har løpet om 14 dager seinest søndagen etter ditt eget løp. 

Treningsløpsesken inneholder: 

- 40 postflagg uten kode, 30 EKT postenheter 
- 2 EKT startenhet, 1 EKT målenhet 

- 2 sett småtrollposter, 10 stifteklemmer, plastlommer 

Arrangør skal  også ha med:  

Fra garasjen: førstehjelpsskrin, to bord og stoler, telt om nødvendig. Kasse for salg av kaker og kaffe etc. 

Vær nøye med at esken er komplett. Manko meldes mat. forvalter. 

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. 97507466. 

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. 

 

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 2012 
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 løpa.  

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 i fra om. 

 

Materialforvalter Arve Paulsen 

Kjøp årskort for treningsløp i 2012-sesongen 
Startkontigent for treningsløp i NOL er kr. 20- for enkeltpersoner og maks. kr.50- for familier. 

NOL har innført en mulighet for medlemmer til å kjøpe årskort for deltakelse på NOLs treningsløp. 

Erfaringene med denne ordningen har vært svært positive. Vi har også fått mange positive tilbake-

meldinger på ordningen 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 2012-sesongen.  

Styret har vedtatt å opprettholde samme priser for årskort i 2012- som i 2011-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.  

Gi beskjed til arrangøren av treningsløpet dersom du ønsker årskort. Oppgi navn og adresse, slik at 

kasserer kan sende faktura. Dette blir da registrert, også for senere løp.  

Benytt anledningen til å kjøpe årskort allerede fra sesongstart! 
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Terminliste Trinn 1 

Dag Dato Aktivitet Kart, sted Merknader 

MAI         

Onsdag 2 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta Postplukk 

Onsdag 9 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta Rød hånd løype 

Onsdag 23 O-karusell Høgås skole EKT løype 

Lørdag 26 O-løp Kongsberg Pinseløpene 

Onsdag  30 O-karusell Tovestul Vannløype, vi blir våte 

JUNI         

Onsdag 6  O-karusell Damtjønnkrysset  

Onsdag 13 O-karusell Tinnemyra nord  NOL-stafetten 

Ferie   Ferie Ferie Ferie 

AUGUST         

Onsdag 22 O-karusell Klubbhytta   

Lørdag 25 O-løp KM Notodden-Blefjell NOL arrangerer 

Onsdag 29 O-karusell Høgås skytebane   

SEPTEMBER         

Søndag 2 Rekruttenes O-dag Holmenkollen  Fellestur O-karusellen 

Onsdag 5 O-karusell Grønkjær skistadion  

Onsdag 12 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta ”Godteristafett” 

OKTOBER     

Onsdag 3 Årsavslutning Sangerheimen  Utdeling av krus 

O-karusellen trinn 1 - barn født i 2003 - 2005  
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 om 

kart og orientering sammen. 

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

i terminlista. Der står det også hvor det er, og hvordan du kommer dit.  

O-karusell er det 6 ganger før ferien og 4 ganger etter. Vi starter ofte med felles leik, og deretter 

blir det spennende aktiviteter ute i skogen. I disse aktivitetene vil du bli bedre kjent med hva orien-

tering 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 på sesongavslutningen.        

INSTRUKTØRER: Elin Slokvik, Rune Engehult, Gjertrud Schia Løe  

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

Vi har lyst til å ta dere og ungene med på to opplevelser denne sesongen, og velger pinseløpene, dvs lørdagen i 
Kongsberg samt Rekruttenes O-dag i Holmenkollen. Vi er ofte mange både voksne og barn på disse, og sist-

nevnte er kjempegøy og en opplevelse for ungene. OBS! Man må være medlem for å delta på terminfestede løp.                                                              
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O-karusellen trinn 2 - barn født i 1999 – 2002  
 

På TRINN 2 er vi nybegynnere, men noen av oss begynner å få noe 

erfaring. 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 6 ganger før ferien og 4 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 opp-

legg, 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 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, blir kjent med andre o-løpere fra Telemark, og lærer mer 

orientering.  

 

O-LØP: I terminlista har vi satt opp en del O-LØP merket i kursiv som det kan være spen-

nende 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.  

 

FERDIGHETSMERKET: Mot slutten av høstsesongen har du mulighet til å ta ferdighets-

merket i orientering. For å få merket må du bestå både er 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 gullmerket. Man tar ett merke per år, og starter med bron-

se.                                                                                                                

 

UTSTYR: Man trenger ikke så mye utstyr for å løpe o-løp, men man må ha et tommelkom-

pass. Det kan være kjekt å ha et par joggesko/o-sko som tåler å bli våte. NOL har både løps-

drakter og overtrekksdrakter for salg, men det går fint å løpe i skogen i vanlig treningstøy. 
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Terminliste Trinn 2 

Dag Dato Aktivitet Kart, sted Merknader 

MAI         

Onsdag 2 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta   

Onsdag 9 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta   

Onsdag 23 O-karusell Høgås skole  

Lørdag 26-27-28 O-løp Kongsberg Pinseløp 

Onsdag  30 O-karusell Tovestul Vannløype, vi blir våte 

JUNI         

Onsdag 6 O-karusell Damtjønnkrysset  

Onsdag 13 O-karusell Tinnemyra Nord NOL-stafetten 

Ferie   Ferie Ferie Ferie 

AUGUST         

Onsdag 22 O-karusell Klubbhytta   

Lørdag 25 O-løp KM Notodden  NOL arrangerer 

Onsdag 29 O-karusell Høgås skytebane   

SEPTEMBER         

Søndag 2 O-løp O-rekruttenes dag Oslo 

Onsdag 5 O-karusell Grønkjær skistadion o-teknikk (trening merke) 

Onsdag 12 O-karusell Tinnemyra, Klubbhytta ”Godteristafett” 

Onsdag  19 Merketagning Bestemmes senere Merketagning 

OKTOBER         

Onsdag 3 Årsavslutning Sangerheimen Utdeling av merker/krus 

 

 

INSTRUKTØR: Petter Løe , Silje Westlund, Robert Fredriksen og Jesper Nordgård 

 

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

  

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 med den adressen du vil vi skal 

bruke.  
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Ungdom 13-16 år 
Hjemmesiden (www.nolweb.org) skal fungere til informasjon 

underveis i sesongen.  

TRENING 

Onsdager blir det en kombinasjon av trening sammen med trinn 2 og å delta i klubbens 

treningsløp. Se egen terminliste for treningsløp og annonser i Telen. 

Tirsdag og torsdag kan vi benytte oss av treninger i Kongsberg orienteringslag, som har 

sin hovedtrening tirsdager og ordinært treningsløp torsdager. 

Treningstider: Onsdag 17:30, Tirsdag/Torsdag 18:00 i Kongsberg, avreise etter avtale 

med sjåfør.  

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 2012 ha 4 samlinger, fellesreise til tio-mila, cup med ledertrøyer og sammen-

lagt poengkonkurranse. Noen ganger er det felles opplegg med juniorene. 

Vi i NOL prioriterer arrangementene som er en del av MOT.TV. Se i terminlista for 13-

16 år 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 på Lillehammer. 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.  

O-LØP 

I terminlista for 13-16 år er det 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 

NOL arrangerer KM stafett i august på Nordstul. Det er iår en del ferske stafett-løpere, 

men vi vil prioritere å få flest mulig gjennom en etappe på et nivå hver enkelt behersker.  

KONTAKTPERSON 

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

Vi kommer til å legge informasjon ut på NOL’s web-sider. 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 web-siden. 

http://www.nolweb.org/
mailto:kristin.sandven@nenett.no
mailto:notod-ok@online.no
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Utdrag fra Terminliste 2012, 13-16 år 

Dato Måned Løp Arrangør 

13. April Nattløpet, KM natt Larvik OK 

14. April Vestfold 2-dagers Sandefjord OK 

15. April Vestfold 2-dagers Larvik OK 

21. April *Vårstafetten / vårspretten   

22. April SOL-Renningen   

28. April Lørdagskjappen OK Moss 

29. April Smaaleneløpet Indre Østfold OK 

1. Mai POL sprinten Porsgrunn OL 

4. Mai Skolesprinten NOL/HIT 

4.-6. Mai *Tiomila-reise   

5.-6. Mai Skjærgårdsløpet OTO 

12. Mai Trolloløpet KM mellomdistanse  Trollo OL 

13. Mai Hedrumløpet, KM sprint Hedrum O-lag 

19. Mai *15-stafetten Oppsal 

20. Mai Knut Valstad Minneløp Oppsal 

20. Mai Skeidi sprint  OK Skeidi 

26.-28. Mai Pinseløp Kongsberg 

1.-3. Juni Hovedløpssamling Lardal/OTO 

3. Juni *NM junior Stafett Fossum 

9. Juni Hjalmarløpet, mellomdistanse Skien OK 

10. Juni Bø-løpet Bø OL 

16. Juni Midtsommerløp, MOT.TV-CUP1 Stokke IL 

17. Juni Midtsommerløp  Stokke IL 

22.-24. Juni O-festivalen (Beitostølen) Øystre Slidre 

26.-29. Juni Fjord-O, Voss   

3.-8. Juli Sørlandsgaloppen Kristiansand   

14.-15. Juli Fjelløpet Porsgrunn OL 

22.-27. Juli O-ringen 5 dagers Sverige Sverige 

3.-8. Aug O-landsleir, 14-16 år   

4. Aug Hovedløpet Sprint Lillehammer 

5. Aug Hovedløpet Langdistanse Lillehammer 

11.-12. Aug Modum 2-dagers Modum OL 

18. Aug Kano-O Kjose IL 

19. Aug U2'ern, MOT.TV-CUP2 Porsgrunn OL 

25. Aug KM lang, MOT.TV-CUP3 Notodden OL 

26. Aug *KM stafett Notodden OL 

1.-2. Sept 59 grader Nord Sandefjord OK 

16. Sept O-idol, D/H16 Nydalen 

16. Sept Andebu  Andebu IL 

22. Sept *Sport8Sprint stafetten  Larvik OK 

23. Sept Blåbærløpet, MOT.TV-CUP4 OTO 

30. Sept Marum-mila, MOT.TV-CUP finale Sandefjord OK 

7. Okt Østerøya Rundt  STIF 

13. Okt Blodslitet Fredrikstad 

28. Okt Skiensmila, KM Ultralang Skien OK 

10. Nov Rørholtmarka Rundt OK Skeidi 

30.-1. Nov/Des MOT:TV-samling Porsgrunn 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL 

36 
http://www.nolweb.org/ 

Utdrag fra terminliste 2012 Junior/Senior 
Dato Måned Løp Arrangør 

13. April Nattløpet, KM natt Larvik OK 

14. April Vestfold 2-dagers, lokal NC-sprint1 Sandefjord OK 

15. April Vestfold 2-dagers Larvik OK 

20. April NattNM, NC1, junior   

21. April *Vårstafetten / vårspretten   

22. April SOL-Renningen, NC2, junior   

28. April Lørdagskjappen OK Moss 

29. April Smaaleneløpet Indre Østfold OK 

1. Mai POL sprinten, lokal NC-sprint2 Porsgrunn OL 

4.-6. Mai *Tiomila-reise   

5.-6. Mai Skjærgårdsløpet OTO 

12. Mai Trolloløpet KM mellomdistanse  Trollo OL 

13. Mai Hedrumløpet, KM sprint Hedrum O-lag 

18.-20. Mai Inteam-samling   

19. Mai *15-stafetten Oppsal 

20. Mai Knut Valstad Minneløp Oppsal 

20. Mai Skeidi sprint  OK Skeidi 

26. Mai Pinseløp Kongsberg 

27. Mai Pinseløp, NC3, junior Kongsberg 

28. Mai Pinseløp, NC4, junior Kongsberg 

2. Juni NM Sprint, NC5, junior Fossum 

3. Juni *NM junior Stafett Fossum 

9. Juni Hjalmarløpet Skien OK 

10. Juni Bø-løpet Bø OL 

16.-17. Juni Midtsommerløp  Stokke IL 

16.-17. Juni Jukola Finland 

22. Juni O-festivalen (Beitostølen), NC6 Øystre Slidre 

23. Juni O-festivalen (Beitostølen), NC7 Øystre Slidre 

24. Juni O-festivalen (Beitostølen), NC8 Øystre Slidre 

26.-29. Juni Fjord-O Voss 

1.-8. Juli Veteran VM Tyskland 

3.-8. Juli Sørlandsgaloppen Kristiansand 

14.-15. Juli Fjelløpet Porsgrunn OL 

14.-21. Juli VM senior Sveits 

21.-28. Juli Wales 6-dagers   

22.-27. Juli O-ringen 5 dagers Sverige 

9.-12. Aug Inteam-samling NM   

11.-12. Aug Modum 2-dagers Modum OL 

18.-19. Aug Odda 2-dagers Odda OL 

18. Aug Norgescup finale sprint, NC9 Steinkjer 

19. Aug NM Ultralang, NC10 Steinkjer 

19. Aug U2'ern Porsgrunn OL 

25. Aug KM langdistanse Notodden OL 

26. Aug *KM stafett Notodden OL 

10. Nov Rørholtmarka Rundt OK Skeidi 
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Junior kretslag 
Telemark orienteringskrets har et kretslag, INTEAM, for løpere i Telemark i junioralder. I 2012 er 

Eirin Fossøy med på kretslaget. Alle løpere i junioralder får tilbud om å være med på noen av sam-

lingene. 

 

Kontaktperson: Britt Fossøy 

Sportslig satsing (13 år og oppover) 
Vi viderefører treningstilbud i egen klubb gjennom treningsløp hver onsdag mellom påske og elg-

jakta. 

Klubbtrening utenom treningsløp blir ikke videreført i 2012. Da benytter vi oss av treninger i 

Kongsberg orienteringslag, som har sin hovedtrening tirsdager og ordinært treningsløp torsdager. 

Samarbeid med andre klubber også i Telemark og Vestfold er godt, og gir flere muligheter til å 

utvikle seg. 

Det er foreløpig ikke planlagt noe felles overnatting i 2012 i forbindelse med o-løp, men det kan bli 

aktuelt i forbindelse med 

 21.-22. april (Østfold) 

 12.-13. mai (KM-helg Trollo/Hedrum) 

 22.-24. juni (O-festivalen Beitostølen) 

 26.-29. juni (Fjord-O Voss) 

 3.-8. juli (O-camp Sørlandsgaloppen Kristiansand) 

Meld inn til sportslig utvalg hvis du/dere har planer og ideer om løp med overnatting som klubben 

kan samles på. Dette gir mulighet til å bygge fellesskap og aktivitet for hele klubben. 

For eksempel planlegger noen familier å reise på Wales 6-dagers 21.-28. juli, se mer på http://

www.croesomultiday.org.uk/ Kontaktperson for NOL: Petter Løe, mobil 95885095  

1.-2. Sept 59 grader Nord Sandefjord OK 

8.-9. Sept Veteranmesterskapet Moss 

13. Sept NM-lang, NC11, junior Nydalen 

14. Sept NM-uka Nydalen 

15. Sept NM-mellom, NC12, junior Nydalen 

16. Sept *NM, stafett Nydalen 

16. Sept Andebu  Andebu IL 

22.-23. Sept Sykkel-O Botne 

22. Sept *Sport8Sprint stafetten  Larvik OK 

23. Sept Blåbærløpet  OTO 

28.-30. Sept Inteam-samling   

30. Sept Marum-mila Sandefjord OK 

7. Okt Østerøya Rundt  STIF 

13. Okt Blodslitet, NC13, junior Fredrikstad 

28. Okt Skiensmila, KM Ultralang Skien OK 

10. Nov Rørholtmarka Rundt OK Skeidi 
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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 1970-tallet hadde NOL 

kart kun ved Tinnemyra, på Reshjem og Vassend nord for Elgsjø. Disse 3 kartene i måle-

stokk 1:15.000, ble brukt til lagets aktiviteter. 

 

Etter en aktiv periode på 80-tallet med utarbeidelse av mange og store analoge o-kart, 

kunne NOL presentere et 40 talls o-kart fordelt over hele Notodden kommune. Det ble i 

denne perioden også utarbeidet flere gode o-kart, både i Hjartdal- og Sauherad kommu-

ne. 

 

Etter at NOL bygde klubbhytta på Tinnemyra i 1995 og vi gikk over til digital framstil-

ling av o-kart, har mye av ny kartlegging skjedd i form av utvikling og utvidelse av 

”Østmarkabasen” med Sætreåsen, Litjønnåsen, Nybuåsen og Høgås/Lauåsknølen. I til-

legg kommer kart på Reshjem og Tovestul/Elgsjø. 

En stor del av denne kartbasen ble ajourført til NOC 2005. 

 

Som en følge av omfattende skogsdrift i store deler av kartområdet over tid, og o-

idrettens stadig økende fokus på vegetasjonsforhold, er det viktig å oppdatere denne kart-

basen jevnlig. Dette er en forutsetning for å kunne gi o-løpere tilbud om annet enn 

”nedslitte grusbaner”. 

Det vil derfor bli foretatt en enkel oppdatering av kartbasen i de områder som skal benyt-

tes til aktiviteter i løpet av sesongen. Årsmøtet har for 2012 avsatt kr. 20.000- til revide-

ring av o-kart. 

 

Trykking av store opplag av o-kart er historie. Det blir nå i forkant av hver o-sesong fore-

tatt et opptrykk av noen ajourførte kart for hvert arrangementsted. Disse lagres på klubb-

hytta. Dette er kart som primært er tenkt som grunnlag for planlegging av løyper. Kartba-

sen er lagt inn på PC som er knyttet opp mot fargeprinter / kopimaskin på klubbhytta. 

Treningsløpsarrangører kan velge om de vil benytte OCAD og printing av løpskart, eller 

om de vil benytte en manuell løypetegning på bakgrunn av ovennevnte opptrykk, og der-

etter kopiere disse. 

NOL har planer om å legge ut kartbasen på hjemmesiden som pdf-fil slik at alle vil kun-

ne ta ut kartutsnitt etter behov. 

 

Kart skal brukes! 

 

Harald Wold 

Kartleder. 
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NOLs TURKART – NYE UTFORDRINGER FRAM MOT 2014 
 

NOL presenterte sitt første turkart, Notodden Øst, i 1988. Dette turkartet var i stor grad bygd på 

lagets egne orienteringskart som da dekket store deler av dette kartområdet. Notodden Øst inngår 

nå i Meheiakartet. Etter dette har utarbeidelse av gode moderne turkart for hele kommunen med 

tilliggende fjell- og skogområder, vært et av flere satsingsområder. Ved utgivelse av turkartet Hed-

dalsåsen – Gransherad i desember 2007, hadde NOL fullført sitt turkartprogram. Dette har resultert 

i følgende 5 moderne turkart som til sammen dekker et område på ca 2.000 km2. 

 

1 – BLEFJELL    1:30.000    Utgitt i 2000.            Neste utgivelse 2012 

2 – LIFJELL    1:30.000    Sist revidert i 2004.  Neste utgivelse 2012 

3 – MEHEIA    1:25.000    Utgitt i 2005.            Neste utgivelse 2013 

4 – HEDDALSÅSEN – GRANSHERAD 1:25.000    Utgitt i 2007.            Neste utgivelse 2013 

5 – TUDDAL – GAUSTATOPPEN 1:25.000    Sist revidert i 2012.   

6 – BYKART NOTODDEN  1:10.000    Utgitt i 1999.            Neste utgivelse 2013 

Dette er en stor digital kartbase som er basert på egne kartgrunnlag. 

Dette gir oss stor frihet til også å benytte kartbasene ved ulike opptrykk av utsnitt for bruk til infor-

masjonstavler og ulike arrangementer som fjell-løp, Notodden Challenge, etc. 

 

Alle turkartene er utgitt eller revidert etter årtusenskiftet, og er således forholdsvis godt oppdatert, 

bortsett fra i sentrale utbyggingsområder. Vi ønsker tilbakemelding dersom du ved bruk av kartene 

finner feil eller mangler. Med et så vidt stort kartlagt område vil det alltid være noe som kan bli 

bedre. Tilbakemeldinger kan sendes direkte til Anders Fossøy, kartfos@online.no, eller til under-

tegnede. 

 

Alle turkartene kan kjøpes i bokhandel, sportsforretningen og på kommunens servicetorg. Kartene 

kan også bestilles på e-postadresse notod@online.no. 

 

NYTT TURKARTPROSJEKT MED FOKUS PÅ OPPLEVELSER 

I forbindelse med at Notodden kommune v/ NUAS, skal gjennomføre et prosjekt med fokus på 

markedsføring av opplevelser i Notodden kommune, er det inngått et samarbeid mellom NOL, 

NUAS, Notodden Turlag og Telen. Dette samarbeidet gjelder videreutvikling av de 4 turkartene 

som dekker Notodden kommune, med spesiell fokus på alle former for opplevelser. Det vil bli lagt 

spesielt mye arbeid inn i utarbeidelse av relevant temainformasjon. Målet er at vi skal skape et 

produkt som vil motivere både lokalbefolkningen og tilreisende til å benytte de fantastiske mulig-

hetene som ligger innenfor kommunen. 

 

Prosjektet har en tidsramme på 3 år. I løpet av denne perioden skal alle de fire aktuelle turkartene 

framstå som en unik ”Notodden-serie”, hvor det blir lagt stor vekt på opplevelser. I tillegg vurderes 

det et ”Sentrumskart” som dekker ”Industriaksen” fra Heddalsvannet til Claumannsjøen, bygd på 

NOLs bykart. Dette kartet som blir i målestokk 1:5.000, vil også ha fokus på opplevelser. Det er 

planlagt at deler av kartinformasjonen og suppleringer til kartenes temainformasjon, også vil bli 

tilgjengelig på nett.  
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NOL v/ kartleder vil være sentral i gjennomføring av dette prosjektet. Kartfirmaet Anders Fos-

søy vil bli engasjert for revidering og videreutvikling av kartsidene. Arbeidet med temainfor-

masjon vil bli utført av ulike resurspersoner og koordinert av nedsatt arbeidsgruppe. Telen vil 

bidra i arbeidet med utforming og innhold i temainformasjonen. 

 

Budsjett for gjennomføring av dette prosjektet som har en total kostnadsramme på kr. 600.000- 

eks.mva. fordelt over 3 år, ligger utenfor NOLs regnskap. Ca halve summen er knyttet til dug-

nad. Her vil NOL stå for den største andelen, fulgt av Notodden Turlag. NOL vil ha hovedan-

svaret for administrasjon og synfaring, samt et koordineringsansvar knyttet til temadelen. 

NUAS vil være sentral i framskaffing av nødvendig kapital. 

 

Dette er et spennende prosjekt hvor alle involverte parter har gått inn med stor entusiasme. 

Allerede i år er et utvidet Blefjell-kart, som det første av 4 ”Notodden-kart” med fokus på opp-

levelser, utgitt. Innen årsskiftet 2013/2014 vil hele prosjektet være sluttført.  NOL vil fortsatt 

eie kartene, ha inntektene ved kartsalg og ansvar for senere revideringer og utgivelser.  

Kartplan 2012 til 2016     

        

1 Sudstul O-kart 3,5 km2 1:10.000 nytt Forenklet  # 2012 

2 Blefjell Turkart 400 km2 1:30.000 Revidert Egen finans ¤ 2012 

3 Lifjell Turkart 400 km2 1:30.000 Revidert Egen finans 2012 

4 Nordagutu O-kart 5 km2 1:10.000 Nytt Nærmiljøanlegg 2013 

5 Meheia Turkart 350 km2 1:25.000 Revidert Egen finans 2013 

6 Heddalsåsen Gransherad Turkart 350 km2 1:25.000 Revidert Egen finans 2013 

7 Høgås O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Forenklet 2013 

8 Sætreåsen O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Forenklet 2014 

9 Reshjem O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Forenklet 2015 

10 Mjaugetjønn O-kart 6 km2 1:10.000 Nytt Vanlig ## 2016 

 #  Forenklet  anlegg med kostnadsramme på kr. 80.000-    

      ##  Ordinært anlegg  

 ¤ Eget prosjekt i samarbeid med Notodden Turlag, NUAS og Kulturkontoret.  

    Kostnadene skal ikke inn i NOLs budsjett.     
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DIN TOTALLEVERANDØR TIL KONTORET 

SJEKK ALLTID VÅRE PRISER PÅ BLEKK 
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NOLs  HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 TIL 2016. 
 

Ny handlingsplan for perioden 2012 til 2016 ble godkjent av års-

møtet 30.01.12. 

 

 

Denne erstatter tidligere plan for perioden 2006 til 2010 som har vært grunnlaget for 

lagets drift i denne perioden. Hovedmålene for forrige planperiode var svært ambisiø-

se. På tross av dette har vi innenfor planperioden nærmet oss, eller oppnådd de fleste 

mål. 

 

Hovedmål for den nye handlingsplanen er foreløpig ikke definert. Dette bør skje gjen-

nom arbeid i de ulike komiteer, styret og hele organisasjonen i løpet av 2012. 

Den nye handlingsplanen er delt opp i kapitler i henhold til organisasjonsplanen. 

Planen har følgende kapitler som definerer arbeidsoppgaver: 

 

- Markedsføring og økonomi. - Økonomikomite og WEB-redaksjon. 

- Sportslig aktivitet.   - Sportslig utvalg. 

- Rekruttering.   - Rekrutteringskomiteen. 

- Arrangementer.   - Arrangementkomiteen. 

- Anlegg/materiell/hytte  - Anleggskomiteen. 

 

Handlingsplanen finner du på NOLs hjemmeside. 

Innspill i forhold til nye hovedmål kan sendes til sekretær eller leder. 

Fra starten på Notodden Challenge 
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ORGANISASJONSPLAN FOR NOTODDEN ORIENTERINGSLAG 

Vedtatt av årsmøtet 31.01.11. 

Styrets arbeidsutvalg består av leder, sekretær og kasserer. 

NOLs handlingsplan definerer komiteenes arbeidsoppgaver. Arbeidet i komiteene skjer på bak-

grunn av vedtatt årsplan, budsjett og handlingsplan. Referater fra møtene i de fire komiteene sen-

des styrets medlemmer til orientering.  

 

Valgte personer i de ulike verv framkommer i oversikt over komiteer og kontaktpersoner på side 5. 



48 

NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL 

http://www.nolweb.org/ 

Skolesprinten 2012 - fredag 4. mai 
Samarbeidet med Høgskolen omkring Skolesprinten har blitt tradisjon. Etter å ha gjennomført det 

6. arrangementet, ser vi nå fram til å videreføre dette populære opplegget også i 2012. 

Dette arrangementet ble i 2011 premiert av NOF på bakgrunn av opplegg og kvalitet. 

 

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

Dette innebærer at ca 400 elever deltar på opplegget. 

Studenter ved idrett på HIT besøker alle skoleklassene 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 en nyttig opplæring innen en forsømt ”basiskunnskap”. 

 

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

ne i kommunen hvert år takker ja til dette opplegget, er et godt tegn på produktets kvalitet. 

Totalt bidrar 20-25 motiverte idrettsstudenter til at elevene oppfatter dette 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. 

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. 

Turorientering 2012 
Årets turorientering starter opp onsdag 9. mai på NOL`s klubbhytte/Tinnemyra klokka 18.00. Det 

blir salg av tur-O konvolutter og mulighet for en hyggelig ettermiddag på Tinnemyra. Det hele 

skjer på samme tid og sted som et av årets første treningsløp, så da er det mulighet for å prøve seg 

på en «vanlig» o-løype for de som vil det.  

 

Områdene som skal benyttes til tur-orientering i 2012 er Tinnemyra, Nybuåsen, Jerpetjønn og 

Fjelltjønn. Postene på Tinnemyra er spesielt egnet for barnefamilier. 

 

Velkommen til flotte turer som gir både naturopplevelser og trening i orienteringsteknikk, løpstek-

nikk og utholdenhet. 
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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 Oriente-

ringsforbund gjort avtale med skog- og grunneierorganisasjoner, miljøvernorganisasjoner 

og andre  interessenter om sin spesielle bruk av skog og mark. Denne avtalen er de enkel-

te  Orienteringslaga forpliktet til å følge. 

 

Så langt en kjenner til har Notodden Orienteringslag hatt et godt forhold til disse avtale-

partnerne. Det er heller ikke for sesongen 2011 meldt om uheldige hendinger av noe slag. 

Dette omdømme vi l vi 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 

turorientering, 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 til-

feller. 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 skad-

de 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. 
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FINN FRAM – DAGEN – SØNDAG 2. SEPTEMBER 2012. 
 

 

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 foresatte. 

NOL v/Rekrutteringskomiteen, har derfor igjen søkt samarbeid med Barnas Turlag og 

Sparebankklubben i Hjartdal- og Gransherad Sparebank. Sparebankklubben som har 

1100 medlemmer, vil bli spesielt invitert til dette arrangementet. Banken vil bidra både 

økonomisk og med funksjonærer knyttet til matstasjon i nordenden av Tinnemyra. 

Dette er et arrangement hvor startkontingenten er satt til kr. 0-. 

Barnas Turlag har lagt sin ”Kom deg ut dag” til dette arrangementet. 

Finn Fram-dagen ble allerede fra starten i 2009 en stor suksess med ca.300 registrerte 

deltakere. Vi satser på igjen å videreføre denne suksessen. 

Hjartdal og Gransherad Sparebank, Barnas Turlag og NOL ønsker 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 innholds-

rik og spennende ”MENY” med et bredt spekter av aktiviteter. 

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

Flere detaljer og tidspunkt kommer i annonse i Telen uka før arrangementet. 

 

Rekrutteringskomiteen. 

Funksjonshemmet i NOL 
Norges orienteringsforbund er et av ca 30 særforbund som har tatt et formelt ansvar for 

idrett for funksjonshemmede. Pre-O (tidligere kalt handikapporientering) 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», eventuelt 

http://preo.no/hva-er-preo/ 

Notodden o-lag ønsker å følge opp dette, ved å invitere barn, unge og voksne med funk-

sjonshemming til å bli med i lagets virksomhet. Deltakelse alt etter hva utøveren selv har 

forutsetninger til og ambisjoner om. Nyansatt integreringskonsulent i NOF vil være vår 

støtte ift å tilrettelegge for hver enkelt. 

 

Kontaktperson er Elin Slokvik, tlf  94379726, mailadr: elin.slokvik@hotmail.no  

http://www.orientering.no/
http://preo.no/hva-er-preo/
mailto:elin.slokvik@hotmail.no
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  Krav til deltaker 

6.2 Andre regler om klasseinndeling  (NOF's Konkurranseregler)  

6.2.1 
Småtroll er et løypetilbud uten tidtaking for barn under 10 år. Løypa skal ha start og mål på 

eller nær arena, atskilt fra det ordinære målområdet. Det bør brukes spesialtegnet kart.  

6.2.2 
Åpen og D/H -10 er løypetilbud uten rangering. N-åpen er for alle aldre, men særskilt tilrette-

lagt for barn under 13 år. N-løypa skal om mulig ha start på eller nær arena. 

NA 6.2.3 For N-Åpen skal første start være minst 1 time før første start i øvrige klasser.  

6.2.4 Løpere under 11 år skal ikke løpe stafett. (Nytt 2011)  

NA, K 6.2.5 En løype må ikke ha flere startende enn at man får tilfredsstillende startintervaller.  

NA 6.2.6 

For å oppnå tilfredsstillende startintervaller uten at konkurransen blir trukket for mye ut, kan 

aldersklasser med stort deltakerantall deles i flere parallelle konkurranseklasser, f.eks. H 21-
A1, H 21-A2, H 21-A3 osv. Slik deling kan skje uten forutgående varsel til deltakerne eller 

deres klubber. Arrangøren skal så vidt mulig påse at deltakere fra samme krets plasseres i sam-

me konkurranseklasse.   

6.2.7 

I N-klasser kan løperne starte 2 eller 3 sammen. Tilsvarende gjelder for deltakere i C-klasser i 

alderen 13-16 år. I nattløp gjelder dette også for klassene D/H -16 og C-klasser over 17 år. 
Disse konkurrerer med individuelt startende med unntak for KM-klasser. I N-åpen og direkte-

påmeldingsklasser gjelder ingen begrensninger på hvor mange som starter sammen. 

6.2.8 
I natt-o-løp kan arrangøren bestemme at klassene D/H -14 bare skal være åpne for par eller 

patruljer.   

O-JUS 

Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler 

Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden  

 

Tlf.: 35 02 73 50, Fax: 35 02 73 60 

E-post: post.funnemark@toyota.no  



AVS.: Notodden O-lag v/Sveinung Rekaa, Rekåvegen. 95, 3677 Notodden 

            Trenger du nytt utstyr? 
 

     

Overtrekksjakke 
Nytt design i 2011 Pris u. 20 år Pris o. 20 år 

                     KR 550,- KR 650,- 

 

 

Overtrekksbukse 
Klubbens farge på bukse er nå svart.  Ønskes bukse tilhøren-

de jakke, bestilles denne  fra  Trimtex.no.  

Merke:  Advance LLR pants  black/white. Pris  699,- kroner. 

 

Trimtex er ofte tilstede på de store løpa, slik at det vil også være mulighet for kjøpe 

bukse  på disse. 

 

 

Løpsantrekk 
 

        Pris u. 20 år Pris o. 20 år 
     BLUSE     KR 150,- KR 200,- 

     BUKSE             KR 150,- KR 200,- 

     SETT      KR 300,- KR 400,- 

 

Prisene gjelder kun for medlemmer 
 

 

Arve Paulsen   

Tlf. 975 07 466 arve.paulsen@nenett.no 


