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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 

kontaktet. 

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 lagt bak oss en mild vinter hvor det var bart på Sætreåsen under Ribbeløpet 26. desember, mye snø i 

løpet av januar og nesten bart igjen i slutten av februar.  En kort vintersesong med mye nedbør og temperaturer 

langt over normalt. Nå ser vi fram mot en lang og innholdsrik orienteringssesong som for enkelte allerede 

startet i midten av februar med fire løp i Spania. Over 35 NOLere var med på årets første klubbtur til Danmark 

i midten av mars.  Vi er således allerede godt i gang med 2014-sesongen.  

Med en sein påske som i år, starter vi opp med treningsløp uka før palmehelga. Etter påske går det slag i slag 

med treninger og arrangementer.  NOL har et rikholdig tilbud til de som ønsker å bedre eller holde vedlike sin 

fysiske form. I en tid hvor det er rettet mye fokus på bedret folkehelse som et viktig middel mot livsstil-

sykdommene og fedme,  har NOL en rekke lavterskeltilbud hvor fokus er lagt på sunne aktiviteter i den herlige 

naturen som omkranser byen vår. Orienteringsidretten har etter vår oppfatning det mest ideelle idrettsanlegget 

som finnes. I en nær urørt natur legges det opp til ulike aktiviteter som gir utfordringer både til hode og bein.   

Det har fra mange hold kommet påstander om at orienteringsidretten har en for høy brukerterskel.  I en 

omfattende brukerundersøkelse i regi av Orienteringsforbundet, har det framkommet en klar tilbakemelding 

som bekrefter denne påstanden.  På orienteringskartene har det de siste 10-20 årene blitt lagt inn stadig mer 

informasjon som er svært nyttig for gode orienteringsløpere. For disse er denne informasjon om topografi, 

vegetasjon og løpbarhet svært viktig. Denne utviklingen av kartene har medført at nybegynnere i alle aldre, har 

problem med å forholde seg til den omfattende informasjonsmengden. For nybegynnere er det viktig at de 

elementer i form av gode ledelinjer etc som benyttes, er tydelige. Mye informasjon som for en nybegynner kan 

virke forstyrrende på kartforståelsen, bør derfor fjernes på nybegynnerkart. Som et ledd i et forsøk på å gjøre 

orienteringsidretten mer tilgjengelig for nybegynnere, har NOL valgt å lage kart over Sætreåsen i flere varianter 

hvor det også er lagt vekt på kart for nybegynnere.  Mer informasjon om dette kartprosjektet finner du under 

«100 og 1000 meterskogen». Dette er kart som vi håper skal bidra til at nye rekrutter vil prøve orienterings-

idretten og føle den mestring som ligger i å finne fram i terrenget med tilpassede kart og kompass som 

hjelpemiddel. Nytt i år er at det også legges opp til et enkelt o-tilbud som alternativ i Tinnemyra Rundt.  Mer 

informasjon om dette finner du under «Tinnemyra Rundt».   

I dette informasjonsbladet finner du nær sagt alt du trenger av informasjon om Notodden Orienteringslag og de 

lokale aktiviteter som NOL tilbyr i 2014-sesongen.  I tillegg finner du oversikt over de terminfestede o-løp som 

NOL vil prioritere deltakelse i.  Du finner også mye informasjon om NOL på lagets hjemmeside. Her finner du 

også oppdatert informasjon og nyheter gjennom hele sesongen.  

Jeg vil også i år takke alle trofaste bedrifter som gjennom støtteannonser i «Til Deg fra NOL» bl.a. har 

finansiert årets utgave.  Støtt våre annonsører – De støtter oss. En stor takk skal også gå til alle NOLs 

medlemmer og tillitsvalgte som muliggjør den omfattende lokale aktiviteten. Dere legger ned en enorm 

dugnadsinnsats til glede for hele Notoddensamfunnet.  Nå er det kun opp til DEG om også DU vil være blant 

de som gjennom våre tilbud i 2014-sesongen vil bidra til en bedret folkehelse i Notodden. 

VELK OMMEN TIL EN NY OG SPENNENDE ORIENTERINGSSESONG! 
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NOTODDEN  

RØRLEGGERFORRETNING A/S 

 

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

Adresse: Tuvenbøygen 5 

ÅRSPLAN FOR STYREMØTER I 2014-SESONGEN: 

 

Styret har lagt opp til følgende plan for styremøter i 2014-sesongen:  

Møte 03/14 - Tirsdag  29. april    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 04/14 - Tirsdag  10. juni    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 05/14 - Tirsdag  02. september   kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 06/14 - Tirsdag  14. oktober    kl.18.00 på klubbhytta. 

Møte 07/14 - Tirsdag  25. november   kl.18.00 på klubbhytta. 

 

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

kontakt med et av styremedlemmene, fortrinnsvis sekretær eller leder. Forslag til saker som ønskes 

behandlet i styret bør leveres skriftlig. 

 

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 2013 
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: 

Robert Fredriksen 

Mob. 995 22 095 
robert.fredriksen@ebnett.no 

 

 

 

 

 

 

Nest leder: 

Inger-Lill Thorbjørnsen 

tlf. p 35 01 32 68 

 m 975 13 064  
inger.lill@online.no 
 

 

 

 

 

Kasserer: 

Odd-Arne Thorbjørnsen 

tlf. p 35 01 32 68 

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

 

 

 

Styremedlem: 

Ole Christian Johnsen 

tlf. m 473 32 824 

ole.chr.johnsen@nenett.no  

mailto:ole.chr.johnsen@nenett.no
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KOMITEER OG KONTAKTPERSONER 
Sportslig  Robert Fredriksen  99522095  robert.fredriksen@ebnett.no 

 Rune Mork  90872145 rune.kristian.mork@tinfos.no 

Bredde & Rekruttering  

 Elin Slokvik  94379726  elin.slokvik@hotmail.no 

 Rune Engehult 35293737/95980059 engehult@nenett.no 

 Kristin Sandven 35014121/90623903 kristin.sandven@nenett.no  
 Randi Wold (Tur-O) 99047070 randiwold@hotmail.com 

Arrangement  Ole Christian Johnsen 47332824 ole.chr.johnsen@nenett.no 

    Torfinn Kvernstuen 95220925 Torfinn.Kvernstuen@nenett.no 

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

 Åge-Geir Skatter  90641756  aagegeir@skatters.net 

   Håvard Sten  97189449  haavard@sten.name 

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 

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

Revisorer  Håvard Sten  97189449   haavard@sten.name 

 Harald Kvisli 93404305 harald.kvisli@gmail.com 

 

Valgkomitè  Malin Wästlund 35013334/99263944  malin.wastlund@nenett.no 

 Rune Mork  90872145 rune.mork@hotmail.no 

 Heidi Schatvedt 41382100 heischat@online.no 

  

Reprensentanter til idrettsrådet: Harald Wold og Inger-Lill Thorbjørnsen 

Reprensentanter til Telemark O-kretsting: Robert Fredriksen og Kristin Sandven 
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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: 

Rune Kristian Mork, mobil: 90872145, e-post: rune.kristian.mork@tinfos.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 til sjåføren. Satsen er 

20 kr per mil fordelt på antall passasjerer (ekskl. sjåfør). 

Reiseutgifter til møter i kretsen og annet dekkes av klubben etter statens satser. 

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. 

  

 

http://eventor.orientering.no/Events
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TINNEMYRA RUNDT. 
 

Dette arrangementet har allerede etter 2 sesonger blitt et populært trimarrangement for mange. Her 

er det deltakere fra alle aldersgrupper og med svært ulikt ambisjonsnivå. Felles for alle er for øvrig 

at de liker å bevege seg ute i naturen. Tinnemyra Rundt er et uhøytidelig trimarrangement i regi av 

Hjartdal og Gransherad Sparebank, Telen og NOL, hvor hovedfokus er rettet mot et mål om bedre 

folkehelse.  

 

Du kan velge mellom å løpe fort, jogge eller gå en distanse på 1, 2 eller 3 runder rundt Tinnemyra.  

Du kan starte når du selv vil innenfor oppgitt tidsramme, og velge ditt eget tempo.  Den som deltar 

velger selv om anvendt tid skal inn på resultatlistene. Nytt av året er at de som skal starte på 1 

runde kan velge et o-alternativ med 6 enkle o-poster lagt i nær tilknytning til hovedtraseen rundt 

Tinnemyra.  Dette er ment som et tilbud spesielt rettet mot  barn og eldre deltakere som ønsker 

noen «delmål» på turen rundt Tinnemyra. Deltakerne får da et kart med  postene inntegnet. 

Plassering av disse postene endres for hvert løp.                                                                                                                  

Følg for øvrig med på annonser i Telen.                                                                                                                    

PÅMELDING OG STARTKONTINGENT :                                                                                 

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

Du kan velge mellom å betale kr. 100- for deltakelse på alle 8 løpene, eller kr. 20- pr. start.                                       

Familiekontingent for enkeltstarter er maks. kr. 50-.                                                                   

TIDTAKING, RESULTATER OG PREMIERING :                                                                                    

Det er lagt opp til bruk av elektronisk 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, eller om du kun vil bli registrert som deltaker. Resultatene vil bli 

offentliggjort i Telen og lagt ut på NOLs hjemmeside.  

 

Deltakere som har vært med på minst 6 av løpene, mottar etter siste løp årets T-skjorte. I tillegg 

blir hver start registrert som et «lodd». 5 gavekort på kr. 500- fra Sport 1 blir trukket ut fra disse. 

TERMINLISTE :                                                                                                                                   
Tirsdag 13. mai   Start mellom 18.00 og 19.30.                                       

Tirsdag 20. mai   Start mellom 18.00 og 19.30.                                             

Tirsdag 27. mai   Start mellom 18.00 og 19.30.                                              

Tirsdag   3. juni   Start mellom 18.00 og 19.30.   

Tirsdag 26. august   Start mellom 18.00 og 19.30.                                       

Tirsdag   2. september   Start mellom 18.00 og 19.30.                                             

Tirsdag   9. september   Start mellom 18.00 og 19.30.                                              

Tirsdag 16. september   Start mellom 18.00 og 19.30.   

VELKOMMEN TIL TRIVELIGE TIRSDAGSKVELDER RUNDT TINNEMYRA. 

mailto:post@nolweb.org
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CITROEN C4 AIRCROSS.  
LEVERES MED 2WD OG 4WD 

Velkommen til Pinseløp og World Cup 7-9. juni 2014 

Løpene vil gå av stabelen på 

fjorårets NM arena i Lurdalen 

utenfor Kongsberg. 
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SKOLESPRINTEN 2014 

 
Skolesprinten 2014 er lagt til fredag 25. april. Samarbeidet med Høgskolen omkring 

dette arrangementet videreføres også i år, og blir da arrangert for 9. gang. Alle elever på 

5.- til 7. klassetrinn ved kommunens 9 barneskoler, deltar på dette opplegget. Studenter 

fra 2.året på faglærerstudie Idrett, har i forkant av skolesprinten besøkt hvert klassetrinn 

2 ganger.  Studentene gjennomfører da et teoretisk og praktisk opplegg knyttet til 

forståelse av kart og kompass. Dette gir nyttig generell basiskunnskap for alle elevene, 

samtidig som de blir gitt et godt fundament for gjennomføring av skolesprinten. Ved 

gjennomføring av dette arrangementet får studentene prøvd seg som arrangører av et 

stort o-løp. NOL stiller kun med noen nøkkelpersoner som veiledere knyttet til dette 

løpet. 

 

I år er også skolene i Hjartdal kommune invitert til å delta på skolesprinten. Disse deltar 

som en skole i skolekonkurransen. Skolesprinten blir da et enda større arrangement med 

rundt 500 deltakere. 

 

Etter et år hvor sprintkart i Sentrum med samlingsplass i Idrettsparken ble brukt, er vi i år 

tilbake på Sætre med stafettarenaen fra NOC 2005 som utgangspunkt. Det er planer om 

at Skolesprinten hvert tredje år legges til Idrettsparken slik at alle elevene får et løp på 

dete sprintkartet. 

 

Hjartdal og Gransherad Sparebank er fortsatt en viktig samarbeidspart for dette 

arrangementet. Dette innebærer at vi bruker bankens startnummere, start- og målsegl og 

at banken blir profilert på løpskart og annet materiell knyttet til arrangementet.                                                                               

Banken har også bidratt til er vandrepremie til beste skole. Tveiten tok i 2013 3. napp i 

vandrepokalen og fikk denne da til odel og eie. Ny vandrepokal blir satt opp i 2014.  
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Stafetter 2014 
 

Vårstafetten, lørdag 26. april 

Tiomila, 3-4. mai 

15-stafetten, sørdag 11. juni 

Jukola, 14-15. juni 

Night Hawk, 8 – 9. august 

 

I 2014 prioriterer vi KM, NM og Sport8 sprintstafett 

 

Ta kontakt med Rune Mork, rune.kristian.mork@tinfos.no eller på mobil 90872145, hvis du: 

 ønsker å delta. 

 ivrer for en av de andre stafettene, så setter vi i gang med å sende ut mer informasjon. 

 lurer på noe som gjelder stafett i 2014. 

Klubbmesterskap 2014 

Sprint 16. mai, Tinfos  

Klasser: D/H 11-12, D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17- og D/H50-  

 

Langdistanse 3. september, Grønkjær 

Klasser: D/H12, D/H 13-14, D/H 15-16, D/H 17- og D/H50- 

 

Ultralang 1. november, Klubbhytta 

Klasser: Kort løype ca. 5 km, lang løype ca. 8 km  

Klubbmesterskap i ultralang og årsfest på klubbhytta. 
Lørdag 1. november 2014. 

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

klubbmesterskap i ultralangdistanse med etterfølgende årsfest etterpå. 

 

RESERVER ALLEREDE NÅ LØRDAG 1, NOVEMBER. 

 

Petter Løe er løpelegger denne gangen. Etter løpet sørger vi i festkomiteen igjen for en trivelig 

årsfest. Vi satser på at årsfesten blir på klubbhytta i år også.  

 

Velkommen til høstens vakreste eventyr lørdag 1. November. 

KM stafett, søndag 31. august 

NM stafett, søndag 14. september 

Sport8—sprintstafett, sø 28. september 
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Kongsberg O-lags treningsløp 2014 
 

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 kolweb.no for oppdatert info. 

Dag Dato Sted Kommentar 

Tir 22.4. Raumyr skole Gate og skogsprint 

Tor 24.4. Skrubbmoen  

Tir 29.4. Madsebakken skole Stafettrening før 10mila 

Tor 1.5. Kisgruveveien  

Tir 6.5. Gamlegrendåsen skole  

Tor 8.5. Kampenhaug/Stengelsrud Oppmøte Jondalsveiskillet 

Tir 13.5. HIBU/Vibehaugen  

Tor 15.5. Hasselåsen  

Tir 20.5. Skavanger skole Forberedelse NM sprint 

Tor 22.5. Lauervann  

Tir 27.5. Kjennerudvannet  

Tir 3.6. Eilertsløkka  Kolle-bolle 

Tor 5.6. Myremoen travbane Se Eiker o-lag sin hjemmeside 

Tir 10.6. Øvre Lurdalen  Pinseløpsarena 

Tor 12.6. Pråmvika  

Tir 17.6. Funkelia  

Tor 19.6. Nordstul (Store Ble)  

Tir 24.6. Sachsen Kongsbergmesterskap 

Tor 26.6. Kolknuten  

Tir 12.8. Labro  

Tor 14.8. Lauarvann  

Tir 19.8. Bevergrenda  

Tor 21.8. Olledalen  

Tir 26.8. Lurdalen, Hoff Grendestafett 

Tor 28.8. Brenne sag  

Tir 2.9.  Heistadmoen Reflekser for nattrening (NM natt) 

Tor 4.9. Lurdalen, Røråsveien Røråsveien 

Tir 9.9. Gamlegrendåsen Ferdighetsmerke 

Tor 11.9. Dunserudhagen  

Tir 16.9. Funkelia  

Tor 18.9. Crossbanen  
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Nivåstigen 
http://www.orientering.no/trener/Aktivitet og trening/Sider/Nivåstigen.aspx 
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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 

Tuvenbøygen 1, 3676 Notodden  

 

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

E-post: post.funnemark@toyota.no  
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NY I NOL - MEDLEMSFORDELER I NOL! 

 
Notodden O-lag har gjennom mange år manglet en klar definerte strategi i forhold til verving og 

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 som bør endres. Denne (u)kulturen innebærer at ingen skal føle press i 

forhold til medlemskap i NOL. Det som for øvrig er sikkert er at vi også ønsker DEG som medlem 

i NOL. Fyll ut innmeldingsskjema på nett eller send papirutgave av innmeldingsskjema til 

kasserer. 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 derfor 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 gjennom 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 skåne 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 2014.  Vi 

bør ha som målseting at vi i løpet av 2014 igjen passere den ”magiske” grensen på 200 

medlemmer. 

 

Velkommen til en ny aktiv O-sesong som medlem i NOL!  
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Tinfosløpet 2014  
Fredag 9. mai kl. 18.00 
 

Arrangeres for 16. gang i Idrettsparken. Det vil også i år være 5 og 10 km løype, i tillegg til 

barneløyper. Som før blir det lagkonkurranser med trekning av sponsorpremier blant lagene som 

stiller. 5 deltakere pr lag i lang løype og 10 pr lag i kort løype. Bedriftslag konkurrerer om 

bluesbilletter til «Bryggekonserten». 

 

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

kvelden. 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 9. 

mai! Dette er en fin dugnad for klubben! 

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

NOL - Nattkarusell 2014 
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  Arrangør             _               

15.10 Sætreåsen / Klubbhytta   19.00 Robert Fredriksen  

22.10 Tinnemyra, mot Damtjønn / 

 Klubbhytta (fellesstart)   19.00 Jørn Myrland  

29.10 Tinnemyra, Leivstein / Klubbhytta  18.00 Åge-Geir Skatter 

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

12.11 Vesle Nybuåsen/ Klubbhytta    18.00 Hugo Christensen 

19.11 Sætreåsen  / Klubbhytta (sprint)  18.00 Ole Chr. Johnsen/A. Fossøy 

 

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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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 mobilnummer. 

 

Dette gjør du ca. en uke før. 

 

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

 

Dersom du skal ha direkte kontakt med pressen og det vil bli tatt bilder, skal overtrekksjakke 

med logo for alle 3 hovedsponsorer benyttes. Denne jakka henger godt synlig over benken på 

lageret i 2.etasje på klubbhytta.  Husk å heng jakka tilbake på plass etter hver bruk.  

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 

 

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 

distriktet.  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 

reservelykt og mobiltelefon hvis mulig.  

De mest aktuelle karta i målestokk 1 : 50 000 er "Gransherad" og "Notodden".   

Husk å oppbevar batterier oppladet. Etter 3 mnd er det kun 50% igjen på batteriet. 

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   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   
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 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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Måned  Dato Samlingspl./område Merknader Merket fra Arrangører Bakere 

APRIL   9 HiT Notodden, Sætreåsen *Forenklet løypetilbud HiT Notodden Myrland Mia Engehult, Kristin Sandven 

   23 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Petter Løe Gro Vaagen, Inger-Line Hamre 

  30 Klubbhytta, Tinnemyra nord  E 134 ved Tinnemyra R. Fredriksen Hege Endresen, Britt Fossøy 

MAI        7 Høgås skole, Eikeskar  Høgås skole Sandven Gunhild Solberg, Gunvor Bergskås 

       14 Klubbhytta, Nybuåsen  E 134 ved Tinnemyra Hugo Christensen Torgunn Haugen, Helene Steinmoen 

Fredag   16 Idrettsparken, Tinfos  *Klubbmesterskap sprint  Anders/Harald W.  

   21 Lisleherad skole   Fylkesveg 602 Lisleh. Johnsen/Wästlund Hanne Kristin Oterholt, Aida Wold 

Fredag   23 Idrettsanlegga, Skogen *Sprint  Anders/Harald W.  

  28 Speiderhytta, Tovestul  E 134 mot Kongsberg Steen Randi Wold, Heidi Schatvet 

Fredag  30 Skoland *Sprint  Anders/Harald W.  

JUNI  4 Badeplassen, Elgsjø   E 134 mot Kongsberg Torbjørn Barikmo Laila Cecilie Hagen, Gjertrud Schia Løe 

   11 Damtjønnkrysset  Fylkesveg 602 Lisleh. Robert Eirin Nordgård, Eva Rekdal 

 Lørdag  14 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra Challenge, multi-o-løp E 134 ved Tinnemyra Anders Fossøy Elin Slokvik, Inger-Lill Thorbjørnsen 

  18 Lonåa, Vatnar *Bø O-lag Fylkesv. til Bø ov. Reshj. Bø O-lag  

Torsdag  19 Sudstul, Nordstul *Kongsberg OL   Kongsberg OL  

 AUGUST  13 Aalamoen vest   E 134 mot Seljord S. Rekaa/J. Nordgård Anita Havrås, Malin Wästlund 

  20 Tinnemyra nord  E 134 ved Tinnemyra Arve Paulsen/B. Carlsen Inger-Lill Thorbjørnsen, Helene Steinmoen 

  27 Høgås skytebane, Nybuåsen  Høgås skole Fossøy Anette Urdalen, Elin Rauland 

SEPTEMBER   3 Grønkjær skistadion, Reshjem  Fylkesv. til Bø ov. Reshj. Robert/Petter Torgunn Haugen, Hanne Kristin Oterholt 

    10 Mjaugetjønn Klubbmesterskap langdistanse Bolkesjø Kvisli/Schatvet Gro Vaagen, Laila Cecilie Hagen 

   17 Dipilen, Litjønnåsen   Fylkesveg 602 Lisleh. Å. G. Skatter/K. Urdalen Aida Wold, Gjertrud Schia Løe 

  24 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Mork/Wold Inger-Line Hamre, Mia Engehult 

OKTOBER   1 Sangerheimen Årsavslutning   Arr/Sportslig/Rekrutt  Bakere blir plukka ut gjennom sesongen 

NOVEMBER   1 Klubbhytta Klubbmesterskap ultra lang E 134 ved Tinnemyra Petter Løe   

DESEMBER   26. Klubbhytta, Sætreåsen Ribbeløpet E 134 ved Tinnemyra H. Wold/R.Slokvik   
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TRENINGSLØP  SESONGEN  2014 

Alle treningsløp er på onsdager + Sprint på fredag.         - Deltagerpremie til de som deltar på minst 13 av 16 løp.                      Trinn 3: 10 av 16 løp,   Trinn2: 7 av 16 løp,   Trinn1 og småtroll: 5 av 16 løp. 

* Disse løpene har løypetilbud som avviker fra løypetilbudet på ordinære treningsløp Alle treningsløp starter kl. 17.30. 



Måned  Dato Samlingspl./område Merknader Merket fra Arrangører Bakere 

APRIL   9 HiT Notodden, Sætreåsen *Forenklet løypetilbud HiT Notodden Myrland Mia Engehult, Kristin Sandven 

   23 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Petter Løe Gro Vaagen, Inger-Line Hamre 

  30 Klubbhytta, Tinnemyra nord  E 134 ved Tinnemyra R. Fredriksen Hege Endresen, Britt Fossøy 

MAI        7 Høgås skole, Eikeskar  Høgås skole Sandven Gunhild Solberg, Gunvor Bergskås 

       14 Klubbhytta, Nybuåsen  E 134 ved Tinnemyra Hugo Christensen Torgunn Haugen, Helene Steinmoen 
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   21 Lisleherad skole   Fylkesveg 602 Lisleh. Johnsen/Wästlund Hanne Kristin Oterholt, Aida Wold 

Fredag   23 Idrettsanlegga, Skogen *Sprint  Anders/Harald W.  

  28 Speiderhytta, Tovestul  E 134 mot Kongsberg Steen Randi Wold, Heidi Schatvet 

Fredag  30 Skoland *Sprint  Anders/Harald W.  

JUNI  4 Badeplassen, Elgsjø   E 134 mot Kongsberg Torbjørn Barikmo Laila Cecilie Hagen, Gjertrud Schia Løe 

   11 Damtjønnkrysset  Fylkesveg 602 Lisleh. Robert Eirin Nordgård, Eva Rekdal 

 Lørdag  14 Klubbhytta, Tinnemyra Tinnemyra Challenge, multi-o-løp E 134 ved Tinnemyra Anders Fossøy Elin Slokvik, Inger-Lill Thorbjørnsen 

  18 Lonåa, Vatnar *Bø O-lag Fylkesv. til Bø ov. Reshj. Bø O-lag  

Torsdag  19 Sudstul, Nordstul *Kongsberg OL   Kongsberg OL  

 AUGUST  13 Aalamoen vest   E 134 mot Seljord S. Rekaa/J. Nordgård Anita Havrås, Malin Wästlund 

  20 Tinnemyra nord  E 134 ved Tinnemyra Arve Paulsen/B. Carlsen Inger-Lill Thorbjørnsen, Helene Steinmoen 

  27 Høgås skytebane, Nybuåsen  Høgås skole Fossøy Anette Urdalen, Elin Rauland 

SEPTEMBER   3 Grønkjær skistadion, Reshjem  Fylkesv. til Bø ov. Reshj. Robert/Petter Torgunn Haugen, Hanne Kristin Oterholt 

    10 Mjaugetjønn Klubbmesterskap langdistanse Bolkesjø Kvisli/Schatvet Gro Vaagen, Laila Cecilie Hagen 

   17 Dipilen, Litjønnåsen   Fylkesveg 602 Lisleh. Å. G. Skatter/K. Urdalen Aida Wold, Gjertrud Schia Løe 

  24 Klubbhytta, Tinnemyra  E 134 ved Tinnemyra Mork/Wold Inger-Line Hamre, Mia Engehult 

OKTOBER   1 Sangerheimen Årsavslutning   Arr/Sportslig/Rekrutt  Bakere blir plukka ut gjennom sesongen 
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TRENINGSLØP  SESONGEN  2014 

Alle treningsløp er på onsdager + Sprint på fredag.         - Deltagerpremie til de som deltar på minst 13 av 16 løp.                      Trinn 3: 10 av 16 løp,   Trinn2: 7 av 16 løp,   Trinn1 og småtroll: 5 av 16 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 

ferdigtegnet løype .   

Nybegynnerl
øype 
 
(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. 

Postdetaljene 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 

krevende 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 

trening; 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. 97507466, 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 

løypen 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 enn 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 2014 
Årets treningsløp nærmer seg og bakejobbene er nå fordelt. Vi prøver i år også med å ha 

2 stk hver gang til løpa. Alle som skal bake til treningsløpa,  får tilsendt en skriftlig 

oversikt. 

Der står det hva du skal bake. I tillegg til bakst, må hver ha med 1 kanne kaffe og 5 

liter vann. 

 

Resten som trengs til selvbeteningssalget, blir tatt med av den som er arrangør av  

treningsløpet. 

 

Dersom dere ikke kan den gangen du er satt opp, må dere bytte med en annen på lista.  

Tlf. nr. får dere sammen med den skriftlige oversikten. 

 

Er det noe dere lurer på, kan dere ringe:  

Inger-Lill Thorbjørnsen tlf: 97513064 

TAKK FOR HJELPEN OG LYKKE TIL!  

Materialforvalter 
Klubben har nå et rikholdig lager av arrangementsutstyr som  er til glede 

for alle medlemmer om enkle regler følges. Når du bruker utstyr, sørg for 

at alt kommer på plass igjen.  Poster og utstyr som ligger i plastkasser må 

tørkes før det pakkes ned. Dersom noe blir borte under aktivitet, gi 

materialforvalter beskjed slik at dette kan suppleres.  Det forventes at alle 

rydder og holder orden på 0-lagshytta, slik at det er lett for neste mann og 

finne frem. 

Arve Paulsen, materialforvalter mob. 97 50 74 66  

Brikker og kompass 
Det aller viktigste utstyret for en o-løper er den elektroniske 

løperbrikka (EKT-brikke) og et tommelkompass. Dette er utstyr du 

enkelt kan bestille på idrettsbutikken.no. Klubben holder også et lite 

lager av dette som du kan kjøpe eller låne. 

Tommelkompasset klubben har er av type Silva 6 Nor Spectra, 

venstre hånd til kr. 490,- og passer for de fleste. Dersom ønsker en 

superstabil nål koster det kr. 780.- hos idrettsbutikken.no. Kompass 

for høyre hånd får du også der. Er du ny o-løper har klubben kompass 

du kan låne i starten. 

 

Løperbrikka er personlig med et unikt brikkenummer og har en 

levetid på 5-10 år. Prisen er kr. 558,-. På treningsløp er det gratis 

utlån av brikker for nye løpere. 

 

Du kan kjøpe brikke eller kompass på de første treningsløpa på våren. 



NOTODDEN ORIENTERINGSLAG – TIL DEG FRA NOL 

31 
http://www.nolweb.org/ 

SPRINTCUP 2014. 
Velkommen til årets sprintcup som er lagt til følgende fredager i mai : 

 

Fredag 16.mai   Idrettsparket Tinfos  Start fra kl. 17.00 til 19.00                                      

Fredag 23.mai   Idrettsanlegga Skogen  Start fra kl.17.30  til 19.00                                               

Fredag 30.mai   Skoland   Start fra kl. 17.30 til 19.00 

 

Startkontingent er kr. 20-/løp for enkeltløpere. Familiekontingent max kr-. 50-.            

Klasser : Det legges opp til følgende klasseinndeling  :  D -16, H -16, D 17- og H 17-. I tillegg 

legges det opp en nybegynnerløype.  

Resultater og premiering  : Resultatlister for sprintcupen settes opp på bakgrunn av de to beste 

løp for hver deltaker. Vinner av hver av de 4 klassene premieres. I tillegg trekkes det ut to gavekort 

a kr. 500- blant de som har deltatt på minst 2 løp.  Nybegynnere som har deltatt på minst to løp 

premieres. 

100 METERSKOGEN OG 1000 METERSKOGEN.  
Disse to kartene som dekker områdene vest, sør og nord for Klubbhytta, er utarbeidet 

primært for bruk til opplegg i forbindelse med klubbtreninger som i år legges til mandager 

fra Klubbhytta.  

«Hundremeterskogen»  er utarbeidet i målestokk 1:3000 og omfatter det området som 

dekkes på det gamle «Damstugo-kartet».  Med sikre avgrensninger med Grotbekk i sør, 

kraftlinja mot vest og Tinnemyra i nord og øst, har vi her et ideelt kart for nybegynnere.                            

«Tusenmeterskogen» er utarbeidet i målestokk 1:5000. Dette blir en utvidelse av 

hundremeterskogen mot vest, sør og nord. Avgrensninger for dette kartet er valgt ut fra 

et A4 format.  

Kartene utarbeides som normalkart, sprintkart, kurvekart og forenklet kart - med og uten 

kurver.  De ulike kartene gir mulighet for at utøvere på forskjellige ferdighetsnivåer kan 

delta på samme opplegg. Det er lagt opp til 20 faste poster i Hundremeterskogen og 20 i 

utvidelsen til Tusenmeterskogen. Disse faste postene er trykkimpregnerte stolper med 

både EKT-postenhet og stifteklemme fastmontert. Disse kartene med faste poster kan 

også benyttes til egentrening for både o-løpere og mosjonister. Vi håper mange vil 

benytte seg av dette nye tilbudet. 
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”100-meter skogen” 

Fokus på barn født i 2002-2005 

(Nytt i 2014 som erstatter O-karusellen trinn 1 og 2) 

Hver mandag mellom påske og høstferie skal vi ha o-teknisk trening i ”100-meter skogen” ved klubbhytta. 

Da skal vi trene på; 

 å orientere kartet 

 å forstå karttegn 

 å orientere etter ledelinjer og holdepunkter 

 å bruke kompass 

 å gjøre enkle veivalg 

 å forstå høydekurver 

Vi møtes kl. 18.00 på klubbhytta ved Tinnemyra. I “100-meter skogen” trener vi variert både kondisjon og o-
teknikk med lek og moro. Tilbake på klubbhytta er det dusjing/bading og ferdig kveldsmat fra kl. 19.30 

(dugnadsliste kommer). Klokka 20.00 kan du reise hjem og hoppe rett i seng, ren og pen og trett og mett! 

Ved oppmøte treffer vi også de andre fra klubben som skal ut å trene i skogen ved Tinnemyra. Noen er kanskje 
litt yngre og er med på noe av opplegget vårt sammen med voksne de kjenner. De som er eldre drar kanskje 

lenger til skogs og har eget opplegg i “1000-meter skogen”. Når vi er ferdig samles alle på klubbhytta igjen til 
dusjing/bading, mat og prat. 

 

Treningsløp: arrangeres hver onsdag i sesongen med ulike samlingsplasser rundt i lokalmiljøet. (Se oversikten 
i midten av heftet.) Her er det ulike løyper som passer for alle. Dere kan starte når dere vil mellom kl. 17:30 og 

18:30. Vil dere ha litt hjelp før dere drar ut i løypa, så spør gjerne. 

Leir: Vi drar sammen på O-trolleir som arrangeres sammen andre klubber i Telemark. Nærmere informasjon 

kommer. 

 

O-løp: I terminlista har vi satt opp noen O-LØP merket i kursiv som det kan være spennende å delta på. Er du 

helt fersk o-løper bør du ha med en voksen som kan løpe sammen med deg. Man må være medlem av klubben 

for å delta i terminfestede o-løp, og man må eie eller låne en EKT-brikke (løperbrikke). 

 

Ferdighetsmerket: Mot slutten av høstsesongen har du mulighet til å ta ferdighetsmerket i orientering. For å få 

merket må du bestå både en teoretisk og en praktisk prøve. I tillegg må du ha deltatt i et visst antall 

terminfestede o-løp i løpet av sesongen. 2 løp for bronse, 3 løp for sølv og 4 løp for gull. Man tar ett merke per 

år, og starter med bronse. 

 

UTSTYR: Man trenger ikke så mye utstyr for å løpe o-løp, men bør etter hvert ha et eget tommelkompass. På 
trening har vi noen til utlån. Man må ha et par joggesko/o-sko som tåler å bli våte og sølete. NOL har både 

løpstrøyer og overtrekksjakker for salg, men det går fint å løpe i skogen i vanlig treningstøy. 

 

KONTAKTPERSONER: 

Kristin Sandven, 90623903, kristin.sandven@nenett.no 

Rune Engehult, 95 98 00 59, engehult@nenett.no 

Elin Slokvik,  tlf: 94379726, elin.slokvik@hotmail.no 
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Dag Dato Aktivitet Merknader 

APRIL       

Mandag 28 O-trening   

MAI       

Mandag 5 O-trening   

Mandag 12 O-trening   

Mandag 19 O-trening   

Mandag 26 O-trening   

JUNI       

Mandag 2 O-trening Vi blir våte! 

Søndag 8 O-løp Pinseløp, Kongsberg 

Lørdag-søndag 14-15 O-troll leir m/O-løp Midtsommerløp, Stokke 

Mandag 16 O-trening   

Ferie   Ferie Ferie 

AUGUST       

Mandag 18 O-trening   

Mandag 25 O-trening   

Lørdag-Søndag 30-31 O-løp KM, Vatnar/Grønkjær 

SEPTEMBER       

Mandag 1 O-trening   

Mandag 8 O-trening   

Mandag 15 O-trening   

Mandag 22 O-trening   

Mandag 29 O-trening Med hodelykt? 

OKTOBER       

Onsdag 1 Årsavslutning Sangerheimen 

Treningskalender 100-meter skogen 
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Ungdom 13-16 år 
Hjemmesiden (www.nolweb.org) skal fungere til informasjon underveis i sesongen. 

 

TRENING 

Mandager blir det klubbtrening (se egen side) og onsdager blir det 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. 

 

Sportslig vil ta initiativ til å velge ut noen treningsløp på Kongsberg under sesongen med 

fellesavreise fra klubbhytta. Mer informasjon kommer etterhvert. 

 

Treningstider: Mandag 18:00 (klubbtrening), Onsdag 17:30 (treningsløp), Tirsdag/Torsdag 18:00 

(treningsløp på Kongsberg). 

 

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 2014 ha 4 samlinger, 

fellesreise til tio-mila, cup med ledertrøyer og sammenlagt 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 i Verdal. 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 

Det er i år KM-stafett og sprintstafett som det er aktuelt å prøve seg på. Mer informasjon kommer. 

KONTAKTPERSON 

Robert Fredriksen, telefon: 99522095, e-post: robert.fredriksen@ebnett.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. NOL har og en 

facebook-gruppe som kan fungere til påminnelser og chat. Inviter deg inn i denne hvis du ikke 

allerede er med.  
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Utdrag fra Terminliste 2014, 13-16 år 
MOT.TV arrangement

Arrangement som bør prioriteres * Stafett 

Dao Måned Løp Arrangør 

5. - 6. April Vestfold 2-dagers Sandefjord OK/Larvik OK 

12. April Lørdagskjappen OK Moss 

13. April Smaaleneløpet Indre Østfold 

25. - 27. April Norwegian Spring Halden 

1. Mai Sprint, Skeidi        Skeidi    

10. - 11.  Mai Skjærgårdsløpene OTO 

18. Mai Hjalmarløpet Skien OK 

29. Mai Eikerløpet Eiker 

31. Mai Sprintløp  Trollo 

1. Juni KM mellom Horten / Trollo 

7. - 9. Juni Pinseløp Kongsberg Kongsberg 

14. - 15. Juni Midtsommerløpene med Camp Stokke Stokke IL 

21. . 22, Juni Drangedal (HL samling) Drangedal 

27. - 29. Juni Norsk O-festival, Norefjell Modum 

3. - 6. Juli Sørlandsgaloppen - Evjemoen Otra 

11. Juli Sommarløp i Øyfjell Høydalsmo 

12. - 13. Juli Fjelløpet Vinje POL 

30. - 3. Juli/August Fjord-O, Førde Førde 

8. - 9. August Night Hawk* Tyrving 

23. August POL sprinten med Mot-tv cup Porsgrunn 

24. August Sandefjord    mot-tv Sandefjord/Asker 

30. August KM langdistanse Bø O.-lag 

31. August KM stafett* Notodden  

6. - 7. September O-trollsamling/59 grader nord Lillehammer 

6. September O-idol Sandefjord OK/Trollelg 

27. September Blåbærløpet OTO 

28. September Sprintstafett* Larvik OK 

12. Oktober Marum mila  Sandefjord  

25. Oktober Skiensmila Skien OK 

8. November Rørholtmarka Rundt (KM Ultra ?) Skeidi    
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Utdrag fra terminliste 2014 Junior/Senior 

Norgescup, junior Arrangement som bør prioriteres * Stafett 

Dato Måned Løp Arrangør 

5. - 6. Apr Vestfold 2-dagers Sandefjord OK/Larvik OK 

12. Apr Lørdagskjappen OK Moss 

13. Apr Smaaleneløpet Indre Østfold 

25. - 27. Apr Norwegian Spring,  NC1 &NC2, NC jr. 1&2* Halden 

1. Mai Sprint, Skeidi        Skeidi    

10. - 11.  Mai Skjærgårdsløpene OTO 

18. Mai Hjalmarløpet Skien OK 

24. Mai NM Sprint (Sør Trøndelag) NC5, NC jr. 3 Wing 

25. Mai Norgescup NC6, NC jr 4 Wing 

29. Mai Eikerløpet Eiker 

31. Mai Sprintløp  Trollo 

1. Jun KM mellom Horten / Trollo 

7. - 9. Jun Pinseløp Kongsberg med World cup NC jr 5&6 Kongsberg 

14. - 15. Jun Midtsommerløpene med Camp Stokke Stokke IL 

21. Jun Drangedal Drangedal 

27. - 29. Jun Norsk O-festival, Norefjell NC7&NC8, NC jr. 7&8 Modum 

3. - 6. Jul Sørlandsgaloppen - Evjemoen Otra 

11. Jul Sommarløp i Øyfjell Høydalsmo 

12. - 13. Jul Fjelløpet Vinje POL 

30. - 3. J/A Fjord-O, Førde (NM Ultralang 2. august) Førde 

4. - 8. Aug Camp Norway Rauland 

8. - 9. Aug Night Hawk* Tyrving 

16. - 17. Aug Midtnorsk NC 9&10, NC jr. 9&10 Frol 

23. Aug POL sprinten med Mot-tv cup Porsgrunn 

24. Aug Sandefjord    mot-tv/NM samling (Inteam) Sandefjord/Asker 

30. Aug KM langdistanse Bø O.-lag 

31. Aug KM stafett* Notodden  

5. - 7. Sep Veteranmesterskapet Lillehammer 

5. Sep NM natt Trollelg 

6. Sep O-idol og Norgescup Sandefjord OK/Trollelg 

7. Sep NM jr stafett* Trollelg 

11. - 14. Sep NM-uka, Asker NC11&12, NC jr. 11&12 Asker 

19. - 21.  Sep NC jr 13&14 Trollelg 

27. Sep Blåbærløpet OTO 

28. Sep Sprintstafett* Larvik OK 

12. Okt Marum mila  Sandefjord  

25. Okt Skiensmila Skien OK 

1. - 8. Nov Veteran VM Brasil 

8. Nov Rørholtmarka Rundt (KM Ultra ?) Skeidi    
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Junior kretslag 

 
Telemark og Vestfold orienteringskretser har i 2014 felles kretslag, INTEAM, for løpere 

fra junior til 23 år. I 2014 er Magnus Sandven med på kretslaget. 

Alle løpere i denne aldersgruppen får tilbud om å være med på noen av samlingene. 

 

Kontaktperson: Kristin Sandven 

Sportslig satsing (13 år og oppover) 
 

Vi viderefører treningstilbud i egen klubb gjennom treningsløp hver onsdag mellom 

påske og elgjakta. Det vil også bli lagt til rette for en klubbtrening på mandager denne 

sesongen (se egen side). Sportslig vil ta initiativ til å dra til Kongsberg for å benytte seg 

av o-treninger i Kongsberg orienteringslag, som har sin hovedtrening tirsdager og 

ordinært treningsløp torsdager. Annonsering vil komme i god tid på hjemmesida og 

NOLs facebookside. 

 

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

muligheter til å utvikle seg. 

 

Sportslig vil jobbe med felles overnatting i forbindelse med 

26.-27. april (Østfold) 

27. - 29. juni (O-festivalen Norefjell)  

3.-6. juli (O-camp Sørlandsgaloppen Evjemoen) 

 

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. 

 

Vintertrening gjennomføres som intervalltrening. Mars 2015 planlegger klubben fellestur 

til Nordjysk 2-dagers i Danmark. 

 

Sportslig utvalg (Robert Fredriksen og Rune Mork) 

Ribbeløpet - 26.12.2014 
 
A-, C- og N-løype. Frammøte kl. 11.30. Fellesstart kl. 12.00. 

Julelunsj kl. 14.00. 

Startkontigent kr. 20-.  
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OVERSIKT OVER IOF-SYMBOLENE 
Lær deg IOF symbolene. Brukes i alle klasser over 12 år og i alle løp. 

Du finner mer her: 
http://www.orientering.no/utover/postbeskrivelser/Documents/Postbeskrivelse%20%28IOF%29.pdf 

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 

retningsangivelse 

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 målestokk 

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 kommune. 

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

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 tillegg 

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 kartbasen 

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 benyttes 

til aktiviteter i løpet av sesongen. På siste årsmøte ble det avsatt kr. 30.000- til revidering 

av o-kart for bruk i 2014-sesongen  

 

Nytt kart øst og nord for parkeringsplassen på Nordstul ble utgitt til KM i 2012. 

Det er også utarbeidet sprintkart som dekker Notodden Sentrum fra Heddalsvannet og 

området opp til skoleanleggene på Sætre. Trykking av store opplag av o-kart er historie. 

Det blir nå i forkant av hver o-sesong foretatt et opptrykk av noen ajourførte kart for hvert 

arrangementsted. Disse lagres på klubbhytta. Dette er kart som primært er tenkt som 

grunnlag for planlegging av løyper. Kartbasen 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 

deretter kopiere disse. 

 

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

ta ut kartutsnitt etter behov. 

Kart er ”ferskvare” og skal brukes!  
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NOLs  TURKART – NYE UTFORDRINGER ETTER 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 Heddalsåsen – 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 2012.             
2 – LIFJELL    1:30.000    Sist revidert i 2013. 

3 – MEHEIA    1:25.000    Utgitt i 2005.             Neste utgivelse 2016 

4 – HEDDALSÅSEN – GRANSHERAD 1:25.000    Utgitt i 2007.             Neste utgivelse 2016 
5 – TUDDAL – GAUSTATOPPEN 1:25.000    Sist revidert i 2012.   

6 – BYKART NOTODDEN  1:10.000    Utgitt i 1999.             

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 

informasjonstavler 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 undertegnede. 

  

Alle turkartene kan kjøpes i bokhandel, sportsforretningen og på kommunens servicetorg. Kartene kan også 
bestilles på e-postadresse post@nolweb.org. 

  

NYE TURKART MED FOKUS PÅ OPPLEVELSER 

I forbindelse med at Notodden kommune v/ NUAS, gjennomfører et prosjekt med fokus på markedsføring av 

opplevelser i Notodden kommune, ble 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 ble lagt spesielt mye arbeid inn i utarbeidelse av relevant 

temainformasjon. Målet har vært at vi skal skape et produkt som vil motivere både lokalbefolkningen og 

tilreisende til å benytte de fantastiske mulighetene som ligger innenfor kommunen. 
 Prosjektet hadde en tidsramme på 3 år. I løpet av denne perioden skulle alle de fire aktuelle turkartene framstå 

som en unik ”Notodden-serie”, hvor det er lagt stor vekt på opplevelser.  

Vi har kommet i mål med turkartene Blefjell og Lifjell som hadde høyest prioritet i prosjektet.  
Meheia og Heddalsåsen-Gransherad dekker de mest sentrale områdene rundt byen og er å betrakte som viktige 

turområder for oss på Notodden. Disse to kartene er fortsatt å betrakte som gode turkart som dekker områder 
med mye interessant kulturhistorie knyttet til navn, bygninger og installasjoner. 

Det er derfor nå vurdert om nyutgivelse av disse kartene skal knyttes opp mot et prosjekt som retter seg mot 

bevaring av stedsnavn og kunnskap om historiske elementer.  
Det er håp om at dette arbeidet kan komme i gang høsten 2014 og at disse to bynære turkartene kan få sin 

nyutgivelse i 2016. 

 

I tillegg ble det i 2013 utgitt et ”Sentrumskart” som dekker ”Industriaksen” fra Heddalsvannet til Lienfoss, 

bygd på NOLs bykart. Dette kartet er et «gratiskart» i målestokk 1:5.000.  Kartet har fokus på opplevelser 

knyttet til «Verdensarv-søknaden».  
Det er planlagt at deler av kartinformasjonen og suppleringer til kartenes temainformasjon, også vil bli 

tilgjengelig på nett.  
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KJØP ÅRSKORT FOR TRENINGSLØP I 2014-SESONGEN. 
 

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

(Gjelder ikke for nattløpene og sprintcup). Startkontingent for treningsløp i NOL er fortsatt kr. 20- for 

enkeltpersoner og maks. kr.50- for familier. Det er samme pris for medlemmer og ikke medlemmer. 

 

Det er lagt opp til 16 treningsløp i løpet av 2014-sesongen. Det blir samme priser på årskort som ifjor: 

 

- 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! 

KARTPLAN 2014 TIL 2018.     

        

1 Sentrum øst Sprintkart 1,5 km2 1:5.000 Nytt Nærmiljøanlegg # 2014 

2 Reshjem O-kart 5,0 km2 1:10.000 Revidert Egen finansiering 2014 

3 Meheia Turkart 350 km2 1:25.000 Revidert Egen finans  ¤ 2015 

4 Nordagutu O-kart 5 km2 1:10.000 Nytt Nærmiljøanlegg 2015 

5 
Heddalsåsen 

Gransherad Turkart 350 km2 1:25.000 Revidert Egen finans  ¤ 2015 

6 Høgås O-kart 3 km2 1:10.000 Revidert Nærmiljøanlegg 2015 

7 Sætreåsen O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Nærmiljøanlegg 2016 

8 Tovestul O-kart 5 km2 1:10.000 Revidert Nærmiljøanlegg 2017 

9 Mjaugetjønn O-kart 6 km2 1:10.000 Nytt Vanlig ## 2017 

10 Myregvarv O-kart 3,5 km2 1:10.000 Nytt Vanlig ## 2018 

     

 #  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 

årsmøtet 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 

ambisiøse. På tross av dette har vi innenfor forrige planperiode nærmet oss, eller 

oppnådd de fleste mål. 

 

Hovedmål for den nye handlingsplanen er fortsatt ikke definert. Dette bør skje 

gjennom arbeid i de ulike komiteer, styret og hele organisasjonen i løpet av 2014. 

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. 

O-festival på Norefjell 27.-29.juni 2014 

Fredag 27. juni Sprint 

Lørdag 28. juni Mellomdistanse 

Søndag 29. juni Langdistanse.  

  

Påmelding via Eventor, påmeldingsfrist fredag 6. juni. 
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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 

bakgrunn av vedtatt årsplan, budsjett og handlingsplan. Referater fra møtene i de fire komiteene 

sendes styrets medlemmer til orientering.  

 

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

og 6. 
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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 til søndag   kr.  1.800-  kr.   1.000- 

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 normal 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.  eller til hwold@nenett.no  

Turorientering 2014 
 

Nå er det klart for en ny tur-o sesong og vi håper at mange vil benytte seg av årets opplegg. Det vil 

bli lagt ut 60 poster totalt, fordelt på følgende fire kart:  

 Sætreåsen, fra 9. mai 

 Eikeskar, fra 9. mai 

 Fjelltjønn, fra 7. juni 

 Resjem, fra 7. juni 

Halvparten av postene på Sætreåsen vil være litt ekstra enkle i år, slik at vi kan få med oss noen 

helt nye tur-o-deltakere. Konvolutter med kart og klippekort vil være til salgs på Sport1 på 

Tuvensenteret og på Prix på Toppen. Alle postene vil bli hengende ute til og med 19. september.  

 

Vel møtt til fine turer i skogen på jakt etter poster! 
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VGD (Vegetasjon, Grunneier, Dyreliv) 
Alle arrangører av orienteringsaktivitet skal planlegge og gjennomføre arrangementer 

med minst mulig skade på naturmiljøet med sitt plante- og dyreliv.  

 

Retningslinjer: http://www.orientering.no/arrangor/vgd/Sider/default.aspx 

 

Norsk Orientering har gjort avtale med skog- og grunneierorganisasjoner, 

miljøvernorganisasjoner og andre  interessenter om sin spesielle bruk av skog og mark.  

 

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

avtalepartnerne. Det er heller ikke for sesongen 2013 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 

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. 
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FINN FRAM – DAGEN – SØNDAG 7. SEPTEMBER 2014. 
 

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 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. 2012-utgaven hadde rekorddeltakelse med hele 380 registrerte deltakere.               

Vi satser på å runde 400 i år! 

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 

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

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

Flere detaljer og nøyaktig 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 

funksjonshemming 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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  Stafett 

8.2 Representasjon 

8.2.1 

For å kunne representere en klubb tilsluttet NOF, må medlemskap i  

klubben være ordnet i samsvar med NIFs lov. Forbundsstyret kan utarbeide  
nærmere regler for representasjon. 

8.2.2 NM NM: Deltakere på samme stafettlag må representere samme klubb. 

8.2.3 NA 

Stafettlag kan settes sammen på tvers av klubbgrenser. Slike lag deltar i  

ordinær klasse, men skal ikke premieres. Det skal fremgå av lagoppstilling  
og startliste hvilke klubber som inngår i det sammensatte stafettlaget. 

8.2.4 DN, KM  
Vedkommende kretsstyre(r) fastsetter forskrifter for i hvilken grad  

sammensatte lag kan delta og eventuelt premieres i DM-, KM- stafett. 

8.2.5 K, NÆR Det kan settes sammen stafettlag uten hensyn til klubbtilhørighet. 

9.1 Inndeling av deltakerne i klasser 

9.1.1 
Deltakerens plassering i aldersklasse bestemmes av det antall år  

vedkommende fyller i kalenderåret. 

9.1.2 Damer kan starte i herreklasser. 

9.1.3 Deltakere i aldersklassene D/H 15-20 kan starte i eldre klasser t.o.m. D/H 21. 

9.1.4 NM 16-åringer eller yngre kan ikke løpe senior NM eller junior NM individuelt. 

9.1.5 NM Deltakere i D/H -15 kan ikke starte i NM junior stafett (D/H 17-20). 

9.1.6 
A-, B-, C- og N-klasser er åpne for alle deltakere i vedkommende  

aldersklasse. 

O-JUS 

Norges Orienteringsforbunds konkurranseregler 



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

            Trenger du nytt utstyr? 
 

     

Overtrekksjakke 
    Pris u. 20 år Pris o. 20 år 

                     KR 550,- KR 650,- 

 

 

Overtrekksbukse 
Klubbens farge på bukse er nå svart.  Ønskes bukse 

tilhørende jakke, bestilles denne  fra  Trimtex.no.  

Merke:  Advance LLR pants  black/white.  

 

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

bukse  på disse. 

 

Løpstrøye 
 

        Pris u. 20 år Pris o. 20 år 
     Extreme     KR 250,- KR 350,- 

     Basic             KR 200,- KR 300,- 

 

Løpsbukse 
     Standard bukse, fritt valg, kjøpes hos f.eks. Trimtex. 

     Rett gammel modell med ett rødt og ett hvitt bein, 100,- (noen på lager) 

 

Prisene gjelder kun for medlemmer 
 

 

Arve Paulsen   

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


