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1. LEDERS VURDERING 

Også 2021 har i stor grad vært preget av Korona-pandemien og har satt sitt preg på 
gjennomføringen av orienteringsaktivitetene i Kongsberg o-lag gjennom sesongen.   Det har 
vært få store breddearrangement, men heldigvis har de store mesterskapene for ungdom, 
junior og elite samt mange mindre kretsløp i stor grad vært gjennomført.  I KOL arrangerte 
vi, til tross for stor usikkerhet helt opp til arrangementet, en kjempeflott O-festival på 
Heistadmoen.  Det krevde stor fleksibilitet og innsats av arrangementskomiteen, ikke minst 
av kartutvalget og løypeleggere, å få gjennomført alle løpene fra skistadion.  Det var viktig 
for o-Norge at KOL gjennomførte dette særlig for de yngre og satsende o-løperne fra hele 
Norge.  Vi kunne fint håndtert både 3 og 4 ganger så mange deltagere, men gitt situasjonen 
var det et veldig viktig arrangement å få gjennomført.   Det økonomiske resultatet ble også 
greit mye takket være korona-kompensasjon. 

I tillegg til konkurranser, har driftige komiteer og utvalg klart å gjennomføre ett stort antall 
treningsløp, treninger, Knutetrim, nærtrim, sykkelposter som har gjort at vi har hatt et 
bredt orienteringstilbud våre medlemmer og lokalbefolkning.   

Det er også svært gledelig å se at rekrutteringsarbeidet i KOL drives godt. Det er kommet 
mange nye familier med unge rekrutter inn i klubben i 2021.  Dette er viktig med tanke på 
fremtiden for klubben.   

En utfordring vi delvis var forberedt på ville komme, var endringer på vår tilgang på de 
kommunale lagrene på Arsenalet.  Vi fikk på forsommeren signal fra Kongsberg kommune 
at de trengte alle garasjeløpene hvor vi lagrer alle våre lastebiler, utstyrs-hengere og vogner 
av ulik art som benyttes primært ifm. våre store arrangement som Pinsløpet og f.eks. O-
festivalen.  Dette er utstyr som har blitt anskaffet av driftige medlemmer gjennom en lang 
tidsperiode. Alt utstyret gjør det enklere å lage gode arrangement og sørger for at det blir 
bedre økonomi i arrangementene fordi vi slipper å leie mye dyrt utstyr. Men, utstyret 
krever mye plass.  Etter flere runder med kommunen er resultatet pr. nå at vi får beholde 
«smålageret» og også ett garasjeløp.  Øvrig utstyr har vi måtte flytte ut og dette står nå 
utendørs og i uthus på noen velvillige medlemmers eiendommer.  Det er usikkert på hvor 
lang sikt vi kan beholde de gjenværende lagerlokalene på Arsenalet.   Alternative lager har 
vært vurdert, men både leie og kjøp av kommersielle lagerlokaler er svært dyrt og ikke 
vurdert som hensiktsmessig.  Vi har nylig fått signaler om at kommunen kan stille 
kommunal tomt til rådighet på Basserudåsen i tilknytning til crossbanen. NMK som 
disponerer denne kommunale eiendommen stiller seg også positiv til dette.  Det som 
aktualiserer seg er å investere og bygge ett eget lagerlokale til KOL.  Det vil bli en betydelig 
investering, men på sikt bør det være mulig å få inn offentlig og privat støtte i form av 
offentlige anleggsmidler og bidrag fra private fond og stiftelser. Det vil bli lagt frem 
investeringsforslag på årsmøtet rundt dette.  

SPORTSLIGE RESULTATER  

Også i 2021 har KOLs aktive utøvere prestert svært bra i hovedløp, norgescup og ulike 
mesterskap.  Dette viser at arbeidet som legges ned på treninger og samlinger over tid 
skaper en god bredde og godt miljø som også skaper resultater, og minst like viktig, gode 
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opplevelser og mestringsfølelse. Dette er spesielt viktig i en periode hvor det har vært færre 
møtearenaer for barn og ungdom.  

Buskerud O-krets har i regi av klubbene i kretsen arrangert Corona-cup og PWT-Cup hvor 
svært mange KOL løpere har deltatt med god fremgang og resultater.   

ØKONOMI 

Når budsjettet ble lagt for 2021 var det i håp om at vi ville få en mer normal sesong, men 
det ble ikke tilfellet.  Både inntekt- og utgiftssiden i regnskapet er nær halvparten av det 
budsjetterte, men vi får likevel et veldig pent overskudd og den solide økonomien i KOL 
styrker seg ytterligere.   Det er selvsagt ikke ett poeng at vi som orienteringsklubb skal sitte 
med svært store bankinnskudd.  Målrettet stimulering av aktivitet for å rekruttere nye og 
beholde eksisterende medlemmer er viktig.   

Klubben bruker betydelige summer på både startkontingenter, subsidiering av samlinger, 
turer og treningstilbudet til klubbens medlemmer.   Dette er fornuftig bruk av midlene til 
klubben, men også viktig å tenke på når vi mobiliserer til klubbdugnader på våre 
arrangement.  Med denne dugnadsmodellen slipper vi unna loddsalg, dorullsalg og høye 
treningsavgifter. 

Utarbeidelse av nye og vedlikehold av eksisterende kartbaser er svært kostbart, og god 
likviditet gjør det mye enklere å holde god kontinuitet i dette arbeidet.  Medlemmer av KOL 
nyter godt av dette i form av gratis tilgang på gode orienteringskart. 

Som nevnt tidligere vil også et eventuelt nytt lager kreve betydelige investeringer.  Det er 
viktig å understreke at dette vil bare å flytte noe av vår kapital over på et lagerlokale for 
vårt klubbutstyr.  Dette vil være en investering som om nødvendig, kan fristilles ved salg 
eller utleie hvis behovet endrer seg på sikt. 

FOKUS FREMOVER 

La oss håpe at vi kan komme tilbake til normalen i 2022 og at O-Norges og KOLs egne 
aktiviteter kan gjennomføres som planlagt.  Vi ser frem til å samarbeide med OTO og 
arrangere flotte pinseløp på Omholtfjell. 

Også i 2022 blir rekruttering et område det er viktig å ha fokus på.  Vi må klare å holde på 
de medlemmene vi har samtidig som vi klarer å få rekruttert nye.   

Vi ønsker også nye bidragsytere i lagets mange komiteer og utvalg.  Det er viktig både for 
driften av klubben og for å få ferske medlemmer og o-familier godt integrert i klubben.   Det 
er slett ikke nødvendig med erfaring fra orienteringssporten, og svært ofte er det nyttig 
med nye øyne og innspill på lagets drift.   

Jeg vil med dette takke alle medlemmer i KOL for innsatsen i 2021!  Håper dere alle er klare 
for ny innsats både sportslig, administrativt og ikke minst sosialt i 2022!   

 

Per Øivind Eger 

Leder Kongsberg Orienteringslag 
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2. STYRET, KOMITEER, GRUPPER, REPRESENTASJON  

Styret 

Leder Per Øivind Eger 

Nestleder Kari Strand 

Sekretær Jon Moholth 

Leder junior/senior Ingrid Kvistad 

Leder rekruttering Ola Lesteberg 

Leder ungdom Ingjerd Sommerstad 

Økonomileder 

Ungdomsrepresentant 

Mette Maudal 

Mari Øverby 

Andre tillitsvalgte  

Kasserer Harald Lesteberg 

Kontrollkomite Ingrid Bergan,  Kine Danielsen, Are Biseth 

Valgkomité Ellen Gustafsson, Torgeir Brandal, Ida Bredholt 

Draktsalg 

Informasjon og webansvarlig 

Kristin Eger 

Per Øivind Eger 

Komiteer og utvalg 

Knutetrimkomite, leder Gudmund Thoen 

VDG Øivind Myhre 

Kartutvalg Svein Erik Søgård (leder), Torbjørn Hals, Paul Biseth, Bjørn 
Victor Larsen, Linnea Olofsson, Svein Ekanger 
(prosjektleder Knutefjell Turkart) 

Kartforvalter Jørg Luchsinger 

Treningsløp Børge Brubæk (leder), Anita S. Drage (kofferter), Ingar 
Tollum Andersen, Paul Biseth, Espen Sem og Yngvar 
Roaas (resultater) 

Komite hedersbevisning Leiv Hope, Tine Fjogstad 

Årsfestkomite Roger Vanebo, Kristin Eger, Kari Strand 
 

Representasjon 

Buskerud O-krets (leder 
aktivitetskomite) 

Ingrid Kvistad 

Buskerud O-krets 
(Unionsmatchansvarlig) 

 Ingrid Bergan 
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Buskerud O-krets (kretsting 
2020) 

Per Øivind Eger, Kari Strand, Ingrid Kvistad  

Norges Orienteringsforbund - 
Utvalg for orienteringssportens 
forhold til naturmiljø og 
rettighetshavere 

Bjørn Haavengen 
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3. STYRETS ARBEID 

 

Skrevet av Jon Moholth 

Det er avholdt 9 styremøter etter sist årsmøte. 

Styrets hovedsaker dette året; 
• Konsekvenser av corona pandemien 
• Besvare aktuelle henvendelser som kommer til klubben i løpet av året. 
• Oppfølging av vårt hovedarrangement dette året, O-Festivalen. 
• Revidert plan for kommende pinseløp, O-Festival 2021 
• Representere KOL i Norges Orienteringsforbund, Buskerud o-krets og Kongsberg 

idrettsråd. 
 

 
Hovedsaker ellers som er behandlet av styret: 

• Gjennomgå saker som kommer fra Norges Orienteringsforbund, Buskerud o-
krets, Buskerud Idrettskrets, Kongsberg kommune og Kongsberg Idrettsråd. 

• En gjennomgående hovedsak for styret hvert år er å følge opp den økonomiske 
situasjonen i klubben. Herunder søknader om støtte, reforhandle sponsoravtaler 
og se på nye muligheter for sponsorsamarbeid, egenandeler, stipender osv. 
Styret må hele tiden ta stilling til løpende økonomiske disposisjoner for klubben.  

• Samarbeid med diverse komiteer og utvalg i klubben. 
• Innføre nytt medlemsregister i klubbadmin hos NIF 
• Arbeid med årsmelding 2021, budsjett 2022 og forberedelser til årsmøte i januar 

2022. 
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4. MEDLEMSOVERSIKT 

Skrevet av Jon Moholth  

 

 

 

Statistikken viser en nedgang i medlemstallet fra 2020 til 2021. Medlemstallet pr. 31/12-
2022 var 226. Det er 53 færre enn i 2020.   

Vi har flyttet medlemsregisteret til klubbadmin.  Denne omlegging er gjort for at vi skal 
være i henhold til NIFs lover for medlemsregister, og også for at vi skal kunne kreve inn 
kontingenten på lovlig måte.  Vi la også om medlemskontingenten for at den skulle være i 
henhold til NIFs lover.  Dette har gjort at mange ikke aktive familiemedlemmer har meldt 
seg ut av klubben.  Til slutt så har det vært vanskelig for noen medlemmer å få betalt 
kontingenten.  Dette har også medført at en del har ramlet ut av listen over medlemmer i 
år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fordeling alder og kjønn 31/12-
2021 

Alder kvinne  mann  
Totalsu

m 

0-12 13 25 48 

13-25 35 22 57 

26- 55 76 131 

Totalsu
m 103 123 226 
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5. REKRUTTUTVALGET 

Skrevet av Ola Lesteberg. 

REKRUTTUTVALGET  

Rekruttutvalget har i 2021-sesongen bestått av: 

Celine Renard, Rune Danielsen og Linda Zahl-Erikson (ansvarlige trinn 1), Karoline Bredland 
og Ola Lesteberg (leder) (ansvarlige trinn 2), og Ingrid Bergan (ansvarlig registrering). 

UK har bestått av Celine Renard og Ola Lesteberg. 

MÅLSETTING 

Målsetting for rekruttarbeidet i KOL: 

Vi ønsker å jobbe slik at barn, ungdom og foreldre blir rekruttert til å drive med o-idrett på 
alle nivå. 

Rekruttutvalget har primært ansvar for opplegg og oppfølging av barn 12 år og yngre og 
deres foreldre. 

Målsetting for året 

1. Trinn 1-gruppa (årgang 2012- 2014) + deres foreldre: 

Gjennom lek og enkle o-øvelser; skape trygghet i naturen. Gi disse et trivelig tilbud der 
de blir litt kjent med o-idretten og miljøet i Kongsberg o-lag. Legge vekt på kontakten 
med foreldre. 

2. Trinn 2-gruppa (årgang 2009-2011) + deres foreldre: 

Forbedre orienteringsferdighetene, bli bedre kjent med hverandre og ha det trivelig på 
trening, løp og samlinger. Være bevisst på å få nye og etablerte foreldre aktivt med. 
Motivere for deltakelse på kretsløp. 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

• KOL-karusell:  

• Starten av året var fortsatt noe preget av Corona med mindre aktivitet enn normalt. 

Danmarkstur og flere løp avlyst. Vi ville i år forsøke å satse på økt rekruttering og hadde 

en annonsekampanje på web og i avisa (Lp). Vi fikk umiddelbar effekt av tiltakene og har 

i år opplevd kraftig vekst fra fjoråret. Dette resulterte i at hele 46 diplomer ble delt ut i 

år mot 28 i fjor. Det har ikke vært flere diplomer siden 2015. I år har vi hatt meget god 

hjelp fra ungdommer og juniorer. Dette videreføres neste år. 
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• Samling for rekruttene . På grunn av COVID fikk vi dessverre ingen tradisjonell samling 

på Hoensvannet dette året.  

• O-troll leir . Var et 1-dagsarrangement i år med 6 deltakere fra KOL.  

 

• Kolle-bolle: ble arrangert for trinn 2 ved Gamlegrendåsen i starten av juni. Det var 20 
deltakere fordelt på ulike lag, de viste iherdig innsats, hadde god samarbeidsevne, fikk 
boller til premie og det ble myrbading på mange til slutt. Det vanket boller også til trinn 
1- deltakere, men Kolle bolle må de vente litt med. Trinn 1 deltakerne hadde 
tomannsstafett som sin trening. 

• Ferdighetsmerker: Vi gjennomførte ferdighetstester i bronse, sølv og gull på 
Kongsgårdsmoen i september. 15 barn fikk ferdighetsmerker: 2 deltakere fikk gull, 3 fikk 
sølv og 10 deltakere fikk bronse. Takk igjen til ungdomsløperne våre som var 
medhjelpere denne kvelden! 

• Klubbarrangementer: Det har vært god rekruttdeltakelse på Kongsbergmesterskapet, 
Grendestafetten og nattklubbmesterskapet. Rekruttutvalget arrangerte 
Grendestafetten fra Beverlokalet.  

• Orientering ut i skolene: Rekruttutvalget har også i år laget ferdigsydd opplegg som 
elevene ved 5 skoler i byen har deltatt på. Skolene har fått låne utstyr 2 uker hver. Det 
var gode tilbakemeldinger fra lærere og elever. Noen nye deltakere stilte på KOL-
karusellen etter dette.  

• Sesongavslutning: Rekruttutvalget og aktivt utvalg arrangerte felles sesongavslutning på 
Lågdalsmuseet søndag 17. oktober. En hyggelig avslutning på sesongen med premier, 
film og servering.  I år var det over 100 med på avslutningen som reflekterer den økte 
deltakelsen på rekrutt. 
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Ferdighetsmerker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUERING OG FORBEDRINGSFORSLAG 

Etter det vanskelige “Coronaåret 2020”, var det særdeles hyggelig at vi i 2021 klarte å snu 
trenden og opplevde en voldsom tilstrømning på rekrutt. Målet for 2022 må være å holde 
på de aller fleste slik at vi klarer å holde oppe aktiviteten på omtrent samme nivå. Vi 
fortsetter med de tiltakene vi tror hadde god effekt i 2021, slik som annonsering i Lp. Vi 
håper ellers på at det blir en relativt normal o-sesong og at det igjen blir mulig å dra på 
klubbturer som er viktig for å bygge miljø. 

 

Årstall 

 

 

Gull Sølv Bronse Totalt 

2013 9 5 9 23 

2014 3 9 6 18 

2015 7 3 9 19 

2016 1 7 2 10 

2017 5 3 13 21 

2018 2 11 5 18 

2019 11 3 5 19 

2020 2 4 4 10 

2021 2 3 10 15 
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6. UNGDOMSUTVALGET 

 

Skrevet av Ingjerd Sommerstad. 

MÅLGRUPPE 

Aktive løpere i alderen 13 til 16 år.  

Det er 17 utøvere som har deltatt på treninger og løp i denne aldersgruppa. 

ANSVAR OG ORGANISERING 

Ungdomsleder: Ingjerd Sommerstad 

UK: Syver Løken, Per Øivind Eger og Ingjerd Sommerstad 

Det er mange foreldre som har bidratt med opplegg og vært tilstede på treningene. 

TRENINGER 

Det har vært felles o-teknisk trening hver tirsdag.  Disse treningene har vært samtidig med 
junior/senior-treningene og treningsløpene.  Det er gjort tilpasninger slik at nivået passer 
for både ungdommene og juniorløperne. 

Ungdommene ble også oppfordret til å delta på treningsløpene på torsdagene. 

Det har i tillegg vært tilbud om basistrening på Sense på onsdager etter sesongen var ferdig 
og fram til påske.  

En del onsdager i sommerhalvåret har vi hatt intervall i Idrettsparken. 

Det har også vært tilbud om ulike o-tekniske økter som juniorer/ voksne har tilrettelagt for. 

Etter sesongslutt har det vært felles langtur på søndager.  

AKTIVITETER - MYE HAR BLITT AVLYST OGSÅ I ÅR 

Det ble ikke arrangert noen ski-o-løp for ungdommene i år på grunn av korona-
restriksjoner. 

Hele vårsesongen ble amputert med avlysninger av det meste av løp.  

Kretsen lagde en egen cup for ungdommene, Korona-cup. De største klubbene i kretsen 
arrangerte hvert sitt løp slik at ungdommene fikk mulighet til å konkurrere litt på 
forsommeren. 

CAMP KONNERUD 

Dessverre ble Camp Stokke korona-avlyst i siste liten, men Konnerud kastet seg rundt og 
arrangerte leir for kretsens 13-16 åringer samme helg; helga 18.-19.juni. Campen var fra 
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SIF-hytta, og overnattinga var i lavvo. Det ble arrangert sprintløp, tomannsstafett og 
skogsprint. Det ble også god tid til bading og mye sosialt samvær. Fra Kongsberg deltok 12 
ungdommer. Ragnhild Myrvold Skovlyst og Ingjerd Sommerstad stilte som ledere. 

 

HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR 

Hovedløpet og O-landsleiren ble i år arrangert i Levanger 3.- 8.august. Kretsen arrangerte 
felles bussreise for ungdommen og fra Kongsberg deltok 10 ungdommer: 

• Marte Eger, Elise Renard, Ingrid Lesteberg, Iselin Høivold, Synne Sommerstad Røste, 
Jan Olav Bergan, Arne Biseth, Simen Sommerstad Røste, Borgar Skjelbred og 
Andreas Myrvold Skovlyst. 

Hovedløps-konkurransene ble i år arrangert onsdag og torsdag, deretter fulgte to dager 
med leir og ulike sosiale aktiviteter. Siste dagen ble det arrangert kostymestafett før 
hjemreise. Ingvild Gustafsson var med som ung leder i regi av O-forbundet under leiren. 

 

 

  

Mange bra kostymer på stafetten søndag: Arne og Jan Olav. Ingrid og Elise 

   

Borgar og Marte                  Synne og Iselin 

Simen Sommerstad Røste gikk helt til topps og vant klasse H14 under sprinten. Andreas 
Myrvold Skovlyst fulgte opp med en flott 3. plass i H16. På normaldistansen fikk Iselin 
Høivold sølvmedalje. Flotte prestasjoner og gøy med 3 medaljer til Kongsberg! 
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Premiert på sprinten ble også Iselin Høivold nummer 9 i D15, Jan Olav Bergan nummer 13 i 
H 14 og Elise Renard nummer 18 i D 14.  

På langdistansen fikk Simen Sommerstad Røste 6. plass i H 14, Andreas Myrvold Skovlyst ble 
nummer 7 i H 16, Jan Olav Bergan nummer 8 i H 14, Synne Sommerstad Røste nummer 14 i 
D 16 og Elise Renard nummer 16 i D14.   

 

Simen fikk gull på sprinten i H14. 

 

Andreas fikk bronse på sprinten i H 16                                Iselin fikk sølv i D 15 på 
langdistansen 

 

Ann Karin Lesteberg og Ingjerd Sommerstad var med som ledere for KOL/ BuOK. 
Overnatting skjedde på to skoler for å opprettholde korona-tilpasninger, og vi overnattet på 
Levanger Ungdomsskole med Trøndere, Vestlendinger, Nordlendinger og utøvere fra 
Vestfold-Telemark. 

NIGHT HAWK 

Night Hawk ble i år arrangert av Fossum 14.-15. august. Det er en stafett hvor 
ungdommene løper 2 nattetapper lørdag og 2 dagetapper søndag. KOL stilte i år med 2 
guttelag og 1 jentelag bestående av Jarand Gustafsson/Andreas Myrvold Skovlyst, Jan Olav 
Bergan/Jon Strand og Marte Eger/ Elise Renard. I dameklassen var Konstanse Moholt, 
Linnea Danielsen og Ingvild Gustafsson ikke snauere enn at de vant hele stafetten. 
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PWT-CUP 

Cupen arrangeres for løpere i klassene D/H 13-14 og D/H15-16. I år var det 6 løp i PWT-
cupen, der 4 løp telte sammenlagt. Det er også mulig å få ekstrapoeng hvis en er med på 
mange løp. Årets løp har vært KM mellomdistanse fra Eiksetra, Harald Thons minneløp, KM 
langdistanse fra Kleivstua, sprintløp på Kongsberg, mellomdistanse på Modum og 
avslutningsløpet på Konnerud. Det ble ingen Kongsbergløper som vant tur med PWT-reiser, 
men flere KOL-løpere vant leder- eller spurt-trøya totalt.   
 

Vi hadde 16 utøvere med på et eller flere av disse løpene  
 
KOL fikk følgende trøyer: 

D13-14: 
1 Elise Renard (ledertrøya) og Amalie Myrvold Skovlyst (spurttrøya) 

H13-14: 
1 Simen Sommerstad Røste (ledertrøya) og Jarand Gustafsson (spurttrøya) 

 

KRETSMESTERSKAPENE 

Modum arrangerte KM skogssprint 2. juni., og KOL vant alle KM-klassene:  

D13-14: Elise Renard 

H13-14: Simen Sommerstad Røste  

D15-16: Iselin Høivold  

H15-16: Andreas Myrvold Skovlyst  

 

KM langdistanse ble arrangert fra Kleivstua 28. august av Ringerike OL. 13 ungdommer var 
med. Vi fikk følgende medaljer:  

D13-14: Elise Renard, gull, Amalie Myrvold Skovlyst, sølv, Marte Eger, bronse. 

H13-14: Simen Sommerstad Røste, gull, Jarand Gustafsson, bronse. 

D15-16: Synne Sommerstad Røste, gull. 

H15-16: Andreas Myrvold Skovlyst, sølv  

 

KM stafett ble arrangert 29. august av Ringerike OL.  

Vi hadde 2 lag i D13-16 og 3 lag i H13-16. Vi fikk følgende medaljer: 

Marte Eger/Amalie Myrvold Skovlyst tok gull og Elise Renard/Synne Sommerstad Røste tok 
bronse i D13-16. 

Simen Sommerstad Røste/ Andreas Myrvold Skovlyst tok gullmedalje i H13-16. 
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UNIONSMATCH 

Unionsmatchen er i utgangspunktet en kretskamp mellom 4 norske og 4 svenske kretser for 
klassene D/H 13-14 og D/H15-16. Korona-restriksjoner førte til at årets Unionsmatch ble 
utsatt fra våren til høsten, men heller ikke da ble det mulig å gjennomføre arrangementet 
med svenskene. Unionsmatchen ble omgjort til en kretskamp, mellom Oslo og Akershus, 
Innlandet og Buskerud. Gjø-vard var årets arrangør, med løp fra Raufoss første helga i 
oktober. Følgende løp var kvalifiseringsløp for BuOK: Harald Thons minneløp, KM lang 
Ringerike, sprintløp Kongsberg og Modumløpet. 

11 av våre ungdommer kvalifiserte seg til Kretskampen: 

• Andreas Myrvold Skovlyst, Borgar Skjelbred, Synne Sommerstad Røste, Iselin 
Høivold, Ingrid Lesteberg, Simen Sommerstad Røste, Jarand Gustafsson, Jan Olav 
Bergan, Arne Biseth, Jon Strand, Nils Zahl Eriksson, Elise Renard, Amalie Myrvold 
Skovlyst, Linnea Danielsen og Marte Eger  

Ingrid Lundin Bergan var ansvarlig leder for Kretsen, i tillegg var Ingjerd Sommerstad med 
som leder fra Kongsberg.  
 

    
Kretskampen på Toten: Jon og Nils 
 
 
O-IDOL 

Årets O-Idol ble arrangert av Byåsen OK 18. september. 

Fra KOL deltok Synne Sommerstad Røste, Borgar Skjelbred og Andreas Myrvold Skovlyst. 
Andreas fikk en flott 2. plass. Espen Røste og Per Gustafsson var med som ledere. 

 

 

AVSLUTNINGSTUR MED BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS TIL HALDEN 

BuOK arrangerte felles avslutningstur til Halden 12.- 14. november for kretsens ungdommer 
og juniorer. Det var tidlig opp og stramt program, men vi rakk mye; natt-trening fredag, to 
o-tekniske økter lørdag (den ene økta var nattsprint på Fredriksten-festning), klatring i 
klatrepark, handletur på Nordbyen samt o-tekniske og sosiale aktiviteter på kvelden ledet 
av juniorene. Vi hadde også ei o-økt søndag før hjemreise med buss. 13 ungdommer og 
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juniorer fra Kongsberg deltok. Per Øivind Eger og Ingjerd Sommerstad stilte som ledere fra 
KOL. 

  
13-14 åringene klare for 1. økt lørdag morgen               Synne på natt-sprint på Fredriksten 
festning 

EVALUERING OG FORBEDRINGSFORSLAG 

Sesongen 2021 har vært preget av en positiv, aktiv og stabil ungdomsgruppe. Vi er heldige 
som har kunnet ha treninger for ungdommene til tross for nedstengning av store deler av 
samfunnet. Kretsen har vært flinke til dra i gang tilbud for ungdommen og alle klubbene har 
bidratt aktivt til dette. Vi krysser igjen fingre for at vi kan ha en normal sesong i 2022 der 
det blir flere løp og felles samlinger for ungdommen i KOL og på kretsnivå. 
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7. JUNIOR-/SENIORGRUPPA 

Skrevet av Ingrid Kvistad. 

MÅLGRUPPE 

 
Aktive løpere fra 17 år og eldre; med hovedvekt på organisering av aktiviteter for ca. 20 
aktive juniorer og seniorløpere + ”godt voksne” senior- og veteranløpere som stiller opp på 
stafetter i inn- og utland. 

ANSVAR OG ORGANISERING 

Følgende personer har hatt formelle verv: 

Junior-seniorleder:  Ingrid Kvistad 
Økonomisekretær:  Ingrid Kvistad 
UK: Per Øivind Eger og Bjørn Haavengen 
Trenere: Bjørn Haavengen og Ingrid Kvistad + mange medhjelpere på 

tirsdagstreningene: Syver Løken, Damien Renard, Ragnhild 
Myrvold Skovlyst, Torben Skovlyst, Per Øivind Eger, Kari 
Strand, Odd Strand, Ingjerd Sommerstad, Espen Røste 

Turorganisering: Ingrid Kvistad 

OPPGAVER 

• Målsetting 

• Budsjett, økonomi, årsrapport 

• Organisering, koordinering 

• Sesongplanlegging og gjennomføring av planlagte samlinger, stafetter og individuelle 
konkurranser 

• Informasjon 

• Kontakt mot Norges Orienteringsforbund/Buskerud O-krets 

LØPERSTALLEN 
 

De mest aktive løperne i sesongen 2021 var: Arne Bergan, Halvor Løken, Ingvild Gustafsson, 
Konstanse Moholth, Mari Øverby, Selma Høivold, Atle Nikolai Wøllo, Johan Eger, Elisabeth 
Brandal Søfting, Mathilde Sæter Flesseberg, Åsne Haavengen, Vetle Drage, Rolf Trygve 
Haug, Tale Strand, Ingvild Langeggen.  

 

TEMATRENINGER TIRSDAGER FRA APRIL TIL SEPTEMBER  
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Målgruppe 13 år og eldre 
 

Tematreningene ble i år som tidligere år, laget etter samme mal med f.eks korte sløyfer, to-
manns stafett, postplukk, retning og manipulerte kart. Løypene kunne ha forskjellig 
vanskelighetsgrad, o-momenter eller lengde, men prinsippet er å samle løperne mange 
ganger i løpet av økten og veksle med å gi veiledning til de løperne som trenger det mest. 
Samtidig bidrar dette til samhold og miljø, istedenfor ved tradisjonelle lange runder hvor 
løperen ofte bare ser hverandre før og etter økten. Tematreningene ble arrangert på 
tirsdagene som før. 
 
På torsdagene har vi hatt vanlige treningsløp.  
 
I år har det i tillegg til de to treningene på kart, vært en ren løpetrening på onsdager 
igjennom sesongen, stort sett med intervall i Idrettsparken. 
 
Det har generelt vært bra oppmøte på treningene gjennom hele sesongen. 

HØST- OG VINTERTRENINGER, 13 ÅR OG ELDRE 
 

• Mandag: Trening fra Beverlokalet i samarbeid med IL Bevern. Løp+styrke. 
Oppslutning: fra 5 til 10. 

• Tirsdag: Løpeintervall fra Lågdalsmuseet. Oppslutning: fra 5 til 10. 

• Onsdag: Basistrening på Sense Trening og Helse. Opplegget med basistrening på 
Sense fra kl 14.45-15.45 for løpere fra 15 år og oppover ble videreført. Bra opplegg, 
og det deltok ca 10 stk i snitt fra september (2020) til april. Opplegget er videreført 
denne vinteren. 

• Søndag: Langtur løp fram til snøen kom 

BuOKs tilbud om intervalltrening m/kveldsmat inne etterpå på Ormåsen torsdager fra 
november til mars for 15år+ utgikk dessverre i vinter pga corona. 

KONKURRANSER OG SAMLINGER FOR JUNIOR OG SENIOR  

Her omtales kun unntaksvis resultater – fullstendige resultater står i resultatbørsen. Vinter 
og vårsesongen ble sterkt redusert pga corona. Det ble arrangert få løp og samlinger før vi 
nærmet oss sommeren. Høstsesongen ble tilnærmet som planlagt. 

Ski-o-sesongen 2020/2021: Det ble kun arrangert løp for senior + juniorer som tilhører 
landslaget. Etter uttaksløpene ble Marlin Haavengen tatt ut til VM som ble arrangert i 
Estland 24.-28. februar. Der ble beste resultat en 21. plass på jaktstarten. 

BuOK-samling Kristiansand 3.-7. mars: Samlingen måtte dessverre avlyses i siste liten pga 
corona. 3 KOL-løpere var påmeldt. 

Bergen sprint-camp 20.-22. mars: Avlyst pga corona 
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2000m/3000m med BuOK på Furumo 6. mai: Avlyst pga corona 

Sprintsamling med BuOK 6. juni: Samling for jr/sr i Kongsberg med en knock-out-sprint. 8 
løpere fra KOL deltok. 

Sommersamling på Åros med BuOK 30. juni – 4. juli: Kretssamling for 16 år+ i forbindelse 
med Sørlandsgaloppen. Overnatting i campinghytter på Åros. 2 NM-relevante økter i 
Porsgrunn på vei sørover, 4 o-løp og en økt med basistrening. 14 løpere fra KOL deltok + 1 
leder. 

Sprinttrening med BuOK 9. september: Kveldsøkt i Kongsberg med sprintintervaller. 10 
løpere fra KOL deltok. 

NM sprint Oslo 3.-5. september: NM-sprint ble starten på 4 NM-helger på rappen. Løpene 
ble flyttet fra mai, og det ble NM sprint på fredag, NM knock-out på lørdag og NM 
sprintstafett på søndag. 8 løpere fra KOL. I knock-out-sprinten gikk 2 av KOL’erne videre til 
semi-finalen, og det ble 17. plass på Konstanse Moholth og 22. plass på Atle Nikolai Wøllo. I 
stafetten stilte KOL med 2 lag. 

NM-uka Porsgrunn 9. -12. september: Felles overnatting med BuOK på Comfor Hotel 
Porsgrunn. 13 KOL’ere totalt stilte i år der 7 løp langdistanse, 8 mellom og 9 stafetten 
fordelt på 1 damelag og 2 herrelag. 

Best av våre ble Selma Høivold med 7. plass og Halvor Løken med 9. plass på lang, og Ingvild 
Gustafsson ble nr 8 på mellom. På stafetten ble det ingen topplasseringer, men KOL-
løperne Mathias og Johan utmerket seg med god sportsånd på førsteetappe og hjalp en 
skadet konkurrent inn til mål. 

NC, O-Idol og NM junior stafett, Trondheim 17.-19. september: Felles reise og felles 
overnatting med BuOK på Quality Hotel Panorama i Trondheim. På stafetten leverte 
guttene beste stafettprestasjon på flere år med førstelaget inne topp-10 (men dessverre 
disk) og andrelaget i spurtoppgjør om siste premieplass. 9 KOL-løpere + 2 stødige 
ledere/leiebilsjåfører. 

Figur 1 Sommersamling Åros 
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NM-natt og NC-avslutning, Oslo, 24.-26. september: Bare 4 KOL-juniorer på start på NM-
natt, men Halvor Løken leverte et sterkt løp igjen og ble nr 5 i H17-18. Helgen ble toppet 
med seier til Atle Nikolai Wøllo i H17-18 i årets siste Norgescupløp! 

 

Figur 2 Seier i H17-18 til Atle Nikolai Wøllo 

Avslutningstur til Halden12.-14. november: Ingen Borås-tur i år, isteden ble det en felles 
avslutningstur for BuOK-ungdom&junior til Halden. Tettpakket helg med 4 økter, 
klatrepark, svipptur til Sverige og mye sosialt. 16 KOL’ere deltok, av disse var det 5 juniorer. 

Norgescup ski-orientering: I vinter ble det kun arrangert Norgescup for senior. 2 KOL-
løpere tatt poeng. Det var 6 løp, der alle løp telte i sammendraget: 

• D21: 6. Marlin Haavengen, 9.  Åsne Haavengen 

Norgescup orientering: I Norgescupen i orientering har i alt 12 KOL-løpere tatt poeng. Det 
ble en litt amputert sesong hvor de første løpene var O-Festivalen, resten NM-helger i 
september. For juniorene ble det 12 løp, der 8 løp telte i sammendraget. For senior er det 
bare 1 KOL-løpere som har deltatt på Norgescup i år. Det ble følgende plasseringer: 

• D17-18: 24. Konstanse Moholth, 30. Ingvild Gustafsson, 33. Selma Høivold, 56. Mari 
Øverby 

• D19-20: 5. Åsne Haavengen (NTNUI fra 24/9), 28. Mathilde Sæter Flesseberg, 31. 
Ingvild Langeggen, 39. Elisabeth Brandal Søfting 

• H17-18: 13. Atle Nikolai Wøllo, 14. Halvor Løken, 19. Johan Eger, 54. Arne Bergan, 

• H19-20: 46. Vetle Drage 

• H21: 90. Mathias Drage 

INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER 
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Marlin Haavengen har i år representert Norge under senior-VM i ski-orientering i februar. 
Mesterskapet ble arrangert i Estland. Beste plassering ble en 21. plass på jaktstarten. 

Åsne Haavengen løp junior-VM i Tyrkia i september. Beste plassering ble en 37. plass på 
sprinten. 

STAFETTER JUNIOR OG SENIOR 

Se resultatbørs for lagoppstilling og resultater. Det ble dessverre ingen 10Mila eller Jukola i 
år heller. 

Night Hawk 14.-15. august:  

KOL stilte med 1 damelag, 1 herrelag og 3 ungdomslag. Damelaget med Konstanse 
Moholth, Ingvild Gustafsson og Linnea Olofsson løp stødig både natt og dag og vant 
hele stafetten! Herrelaget hadde også mange gode etapper, men røk som mange 
andre lag på en disk pga dårlig brikke/tvilsomme avlesere (?).  

 
Figur 3 Seier i Night Hawk! 

KM senior stafett 29. august 
Etter mange avlysninger i vår/høst var det bare en middels stor KOL-tropp som var klar for 
KM på Ringerike. KOL hadde 2 lag i både D17 og H17. Her ble det gull i gull og bronse i H17 
og sølv i D17. I veteranklassen stilte KOL med 1 lag i H150. 

NM sprintstafett, Heming, 5. september 
KOL stilte med to lag i NM Sprint stafett. Førstelaget med Selma Høivold, Johan Eger, Atle N. 
Wøllo og Konstanse Moholth ble nr 29. Andrelaget med Mari Øverby, Vetle Drage, Arne 
Bergan og Mathilde S. Flesseberg ble dessverre disket. 
 

NM senior stafett, Porsgrunn, 12. september 
KOL stilte med ett damelag og to herrelag. Ingen lag på premieplass i år; damene ble nr 22. 
og herrelagene nr 39 og 44. 
 

NM jr. stafett, Byåsen, 19. september 
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1 damelag og 2 herrelag. Damelaget med Konstanse Moholth, Synne S. Røste og Ingvild 
Gustafsson ble nr 17, men herrenes andrelag med Arne Bergan, Johan Eger og Borgar 
Skjelbred ble nr 16. På herrenes førstelag spurtet Andreas M. Skovlyst inn til 8. plass etter 
gode etapper av Atle N. Wøllo og Halvor Løken, men laget var dessverre disket. 
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8. KONGSBERGMESTERSKAP 

Skrevet av Ingrid Kvistad 

Kongsbergmesterskapet ble arrangert tirsdag 15. juni fra Rundetjern. Junior/seniorgruppa 
stod som arrangører og hadde full kontroll på løypelegging, data, start, premier, kaker og 

god badetemperatur      

Etter litt corona-tilpasninger i fjor var vi i år igjen tilbake til fellesstart med 3 sløyfer på 2 
km. 68 løpere stilte på startstreken.  

Disse ble Kongsbergmestere:  

• H 11-12: Mathias Bredland Eid 

• D 13-15: Iselin Høivold 

• H 13-14: Simen Sommerstad Røste 

• D 16- Kristin Melby Jacobsen 

• H 15- Andreas Myrvold Skovlyst 

• H 50-  Øystein Skjelbred 

KONGSBERGMESTERSKAP NATT 

Skrevet av Ingjerd Sommerstad.  

Kongsbergmesterskapet i nattorientering ble arrangert fra Gamlegrendåsen skole 23. 
september med 43 deltakere. Damien Renard var løypelegger, Paul Biseth ordnet resultater 
og Elin Øverby var serveringsansvarlig. Løpsleder var Ingjerd Sommerstad. 

Vinnere i Kongsbergmesterskapet ble: 

D 13-14: Elise Renard  

H 13-14: Simen Sommerstad Røste  

D 15-16: Iselin Høivold 

H15-16: Andreas Myrvold Skovlyst 

D 17: Linnea Olofsson 

H 17: Petter Reinemo 

D 50: Hilde Storløkken 

H 50: Øyvind Myhre 

H 60: Espen Sem 

H 70 Paul Biseth 
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9. TRENINGSLØP 

Av Børge Brubæk 

LANGSIKTIG MÅL FOR KOLS TRENINGSLØP 

Treningsløpene i Kongsberg skal være et attraktivt, tilgjengelig og uformelt treningstilbud 
for medlemmer i KOL og andre interesserte i Kongsberg og omegn. 

ANSVARLIGE OG ORGANISERING 

Treningsløpskomiteen er ikke organisert under noe overordnet utvalg, men fungerer som 
en egen komité sammen med Tematreningskomiteen. 

Funksjon Hovedansvarlig(e) 

Leder  Børge Brubæk 

Utstyrskofferter Anita Sørensen Drage 

Resultatservice Ingar Tollum Andersen, Paul Biseth, Espen Sem og Yngvar 

Roaas.   

Løpsarrangører Ca. 70 av KOLs medlemmer 

Vegetasjon-Dyreliv-

Grunneier 

Øivind Myhre 

 

MÅLSETTING FOR ÅRET 

• Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i KOL og andre som ønsker å delta i 
orienteringsløp i forhold til ulikt nivå. 

• Vurdere tiltak for å skape økt deltakelse i løpene.  

• Skape en god sosial ramme rundt treningene. 

• Gi medlemmer erfaring i å arrangere treningsløp og gjerne koble erfarne med mindre 
erfarne slik at flest mulig i o-laget etter hvert innehar denne kompetansen og føler seg 
trygge på dette. 

• Utnytte ulikt terreng og kart for mest mulig variasjon, samtidig som man bruker de 
områdene som er mest populære. 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

Statistikk for de siste treningsløpssesongene: 

Arrangementer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Antall treningsløp 29 28 28 27 29 27 26 29 18* 30 

Deltakelse           

Totalt antall 

starter KOL’s 

1 

503 

1 

322 

1233 1319 1411 
1227 

1158 
1259 

622 - 
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treningsløp 

Gjennomsnittlig 

antall deltakere 

 

52 47 44 49 49 
45 

44 
43 

35 - 

*Av 18 o-løp i 2020 var 15  begrenset til ‘Usynlig-O’. 

Det har som i 2020 også i 2021 vært en spesiell sesong grunnet Coronaviruset. 32 løp var 
satt opp i terminlista, men to løp (Heistadmoen 29. juni og Blefjell 5. august) ble kansellert. 
Det første grunnet militærøvelse og det andre av mangel på løypelegger. Da resultatene 
bare er registrert på Livelox kan vi ikke si noe om antall deltakere. 

Ca 70 av KOL's medlemmer har stått som arrangører av løpene. Som tidligere har det vært 
et samarbeid mellom treningsløp og tematrening. Dette for å spare på arrangørressurser og 
for å sikre god og jevn kvalitet på løypene. De dagene det var tematrening var det egne folk 
til å lage løyper og legge ut disse, mens andre hadde ansvaret for gjennomføring av løpet og 
innhenting av poster. 

Utstyrsansvarlig har holdt orden på utlevert og innlevert utstyr. 

Det rettes en stor takk til alle de som har bidratt til en god gjennomføring av et stort antall 
arrangementer. 

Arrangører gjøres oppmerksom på at enkelte områder kan ha en del gammel piggtråd som 
kan medføre en fare for løperne, og at strekk i størst mulig grad legges godt unna slike.  

Klubbmesterskap (ordinært/natt) og grendestafett er ikke tatt med i oversikten ovenfor, da 
dette er løp utenom treningsløpene og er dekket et annet sted i årsmeldingen. 

Notoddens nattcup på onsdager og Eikers lørdagsløp forlenger sesongen for den som 
ønsker det.  

VURDERING MOT MÅLSETTING 

Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i KOL og andre som ønsker å delta i 
orienteringsløp i forhold til ulikt nivå. 
De tradisjonelle treningsløpene består av forskjellige vanskelighetsgrader og lengder; 2km  
en gang i uka(C/N-nivå), 3km (B-nivå), 4km (A-nivå) og 6 km (A-nivå). Dette gjør at de fleste 
finner ei løype som passer. I tillegg er det innslag av sprint for å gi noe variasjon. 
Treningsløpene alene gir ikke alle de utfordringene som en o-løper i utvikling bør ha. Men 
som en del av flere tilbud i KOL, bidrar treningsløpene til å gi et godt treningstilbud til de 
aller fleste medlemmene. Tilbakemeldinger fra løpere tyder på at samarbeidet mellom 
tematrening og treningsløpstrening har gitt en positiv effekt på kvaliteten på løypene. 
 

Vurdere tiltak for å skape økt deltakelse i løpene, for eksempel premiering for høy deltakelse 
eller uttrekkspremier  

Gjennomsnittlig deltakelse har vært på ganske stabilt nivå (i overkant av 40) til og med 
2019-sesongen. Etter dette tyder mye på at det har vært en nedgang – som nok skyldes 
spesielle forhold mht Coronabegrensninger. 
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Skape en god sosial ramme rundt treningene. 
Treningsløpene fungerer som en viktig møteplass for o-løpere i alle aldre og med forskjellig 
ambisjonsnivå. Atmosfæren på treningene er lett og humørfylt. Vi håper å kunne arrangere 
uten begrensninger i 2022. 
 

Gi medlemmer erfaring i å arrangere treningsløp og gjerne koble erfarne med mindre 
erfarne slik at flest mulig i o-laget etterhvert innehar denne kompetansen og føler seg 
trygge på dette. 

Flere nye løypeleggere og arrangører er rekruttert de seneste sesongene og dette søkes 
videreført da belastningen ønskes å bli fordelt på flere. 
 

Utnytte ulikt terreng og kart for mest mulig variasjon, samtidig som man bruker de 
områdene som er mest populære. 
Arrangementene har også i år gitt tilbud både i nærterreng og litt lenger unna.  

FORBEDRINGSFORSLAG 

Hovedmålsettingen for treningsløpene bør være å holde deltakelsen på et høyt nivå. 

Grunnlaget for deltagelsen ligger dels i rekruttarbeidet, men også blant enkeltmedlemmer 
som driver ”misjonsarbeid” blant kollegaer og kjente. Blant foreldre til rekruttene antas det 
også å være potensielle nye deltakere. 

De fleste som deltar er godt kjent i o-laget fra før. Det ligger en utfordring i å ta imot nye 
løpere og inkludere disse i miljøet. Det er viktig at både deltakere og ikke minst arrangørene 
bidrar til dette ved bl.a. å involvere de nye løperne i diskusjoner om løyper, veivalg etc. 

Markedsføring av arrangementene er et sentralt punkt. KOL-web bør benyttes i større grad 
til å informere om de enkelte løp to-tre dager i forkant. 

Når det gjelder 2km løyper, så anbefales å fortsette med å legge disse inn en dag i uka. 
Enkelte områder kan likevel være for krevende, og arrangør må da legge inn melding på 
Kolweb dersom 2km løype ikke legges. 

MÅL FOR 2022-SESONGEN 

• Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i KOL og andre som ønsker å delta i 
orienteringsløp i forhold til ulikt nivå. 

• Vurdere tiltak for å skape økt deltakelse i løpene. 

• Skape en god sosial ramme rundt treningene. 

• Gi flere medlemmer erfaring i å legge løyper og arrangere treningsløp, og gjerne koble 
erfarne med mindre erfarne slik at flest mulig i o-laget etter hvert innehar denne 
kompetansen og føler seg trygge på dette. 

• Utnytte ulikt terreng og kart for mest mulig variasjon, samtidig som man bruker de 
områdene som er mest populære. 
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10. ARRANGEMENTER 

Skrevet av Kari Strand 

Også sesongen 2021 har blitt litt amputert grunnet Covid-19, men noe har vi fått 
gjennomført, og o-festivalen ble gjennomført om enn noe amputert. 

25.-26 april arrangerte KOL et løp i Buskerud o-krets sin Korona-cup serie. Dette var et 
lettbeint løp i treningsløp-stil, der løperne skrev ut kartene selv. Løpet var med 
utgangspunkt i parkeringen ved Stall K på Gamlegrendåsen Nord. 

Søndag 9. mai arrangerte KOL Sprintløp i Kongsberg sentrum. Dette var et løp kun for 
løpere tom 20 år i Buskerud, og løpet var delt i 2 kohorter pga Covid-19. Arena var 
Flåtaløkka skole. 

Lørdag 4. september arrangerte KOL sprintløp med PWT-cup #4. Løpet hadde ordinært 
klassetilbud og arena var Idrettsparken.  

O-FESTIVALEN 2021 (FLYTTET FRA 2020)  

Skrevet av Hilde Storløkken, leder i o-festivalens hovedkomite 

KOL søkte NOF i 2017, og fikk tildelt O-festivalen for 2020. Koronapandemien satte en 
stopper for dette i 2020. NOF- spurte om vi ville utsette arrangementet til 2021. Styret, 
hovedkomiteen og løypeleggerne sa ja til dette. Vi tok derfor opp igjen planene for 
arrangementet høsten 2020, og fortsatt planlegging for en O-festival på Kongsberg i 2021. 

Pandemien og dermed nye restriksjoner skjøt fart igjen ved juletider i 2020. Det ble igjen 
vanskelig å vite hvordan sommeren kom til å bli med hensyn til arrangementsrestriksjoner. 
Hovedkomiteen så det derfor nødvendig å forenkle vårt arrangement for å kunne klare å ha 
en realistisk planlegging frem mot festivalen. Vi bad derfor NOF om å få flytte bysprinten i 
Kongsberg sentrum til en skogssprint på Heistadmoen skistadion. Dette var nødvendig for å 
kunne gå videre med å planlegge for et arrangement i en pandemi. Flyttingen at sprinten 
betydde store endringer for løypeleggeren. Klubben måtte også selv lage et nytt sprintkart 
for Heistadmoen. Synfart av klubbens egne medlemmer.  

O-festivalen 2021 ble ikke slik vi hadde sett for oss. I tillegg til å flytte sprinten ut av 
sentrum så forstod vi tidlig at vi måtte kutte ned på flere av aktivitetene vi hadde tanker om 
som f. eks barnival og ungdomsstafett. 

Tidsfristene for endringer av restriksjonene for arrangementer gjorde det utfordrende å 
vite hvordan løpskonseptet kom til å bli, det gjorde det vanskelig å planlegge detaljer for 
arrangementet. 

Klubben har heldigvis stor rutine i alle ledd innenfor det å arrangere store o-løp over flere 
dager. Det reddet oss. Vi kunne avvente til tett opp under selve arrangementet med å 
avgjøre detaljene for arrangementet. 

Vi var hele tiden i tett dialog med arrangementsansvarlig Jan Arild Johnsen i NOF.  

Så sent som 1 uke før arrangementsdato ble det klart at vi kunne arrangere for 800 
deltakere inkludert ledsagere i 4 kohorter a` 200 stk.  
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Vi fikk til slutt arrangert O-festivalen 2021 på skistadion på Heistadmoen for klassene opp 
tom 16.år, junior og senior elite-klasser. Løpet ble planlagt og gjennomført etter alle regler 
innenfor koronarestriksjonene. Det ble et «kom-løp-og reis igjen» arrangement. Vi rigget en 
arena med 4 kohortinndelinger, med egne sluser til en kiosk med variert utvalg. Det ble 
også rigget for toaletter med egne sluser for ulike kohorter. Heldigvis er det god plass og 
infrastruktur på skistadion fra før. Vi fikk ikke noe smitteutbrudd.  

Løperne var fornøyd med krevende og utslagsgivende løyper i et variert terreng. Været var 
på vår side. Klubbens medlemmer stilte opp og gjorde sitt beste for at vi fikk arrangert årets 
første o-løp i Norge i sesongen 2021 på tvers av regioner. 

Vi laget også et tilleggsarrangement «ukas løype» for ledsagere og andre som ikke fikk 
deltatt i selve festivalen. Det ble svært godt mottatt med god deltakelse. 

Med 800 deltakere og et kom-løp-reis opplegg, så ble det et betydelig redusert økonomisk 
resultat for  O-festivalen. Vi har søkt og fått midler via kompensasjonsordning for idretten 
både i 2020 0g 2021. Det betyr at vi har kommet godt ut av dette økonomisk allikevel. De 
eksakte tallene kommer frem av regnskapet for 2021. 

På vegne av hovedkomiteen vil jeg takke alle som bidro til at arrangementet ble så vellykket 
som det kunne bli midt i en pandemi. 

KOL ARRANGEMENTSPLAN FOR 2022 

Skrevet av Kari Strand 

Siden OTO ikke fikk arrangert Pinseløp på Skrim i 2021, har vi gjort en avtale om å arrangere 
sammen i 2022. Planleggingen av dette arrangementet er godt i gang, og ansvar for 
hovedfunksjoner er fordelt mellom klubbene. Vår avtale med OTO er at de «låner» dette 
arrangementet i 2022 og at det returneres til oss i 2023. 

I 2022 har KOL påtatt seg å gjennomføre også disse arrangementene: 

O-troll leir for Buskerud o-krets. Sted og dato er ikke avklart ennå. 

Sykkelorientering (MTB-O), i samarbeid med sykkel-o-ildsjelene i Norge. Dato for dette blir 
2. eller 3. juli, og arena Heistadmoen.  

PWT-cup avslutning for Buskerud. Forslaget er å bruke Gamlegrendåsen sør, men det er 
ikke avgjort ennå. Dato vil være sannsynligvis 18. eller 19. september. 

Jubileumsstafett for Buskerud o-krets 75 år skulle vært gjennomført i 2021, men pga Covid-
19 ble dette ikke gjort. Det er per dags dato uklart om det blir en gjennomføring i 2022. 
Dette er i så fall et samarbeidsprosjekt med Eiker OL og IF Sturla. Stafetten vil gjennomføres 
som en gjennomgangsstafett fra Kongsberg til Drammen. Kongsberg OL har sagt seg villige 
til å delta i arrangeringen av denne, og vil antakeligvis ta seg av starten med to parallelle, 
korte etapper, som etterfølges av en lengere etappe til Darbu området. 
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11. KARTUTVALGET 

Skrevet av Svein-Erik Søgård 

Kartutvalget har bestått av  

• Halvor Saunes 

• Paul Biseth 

• Svein-Erik Søgård (leder) 

• Bjørn Victor Larsen 

• Linnea Olofsson 

• Svein Ekanger 

2021 - OPPNÅDDE RESULTATER 

Til tross for noen utfordringer med COVID-19 har det vært høy aktivitet på kartfronten i 
2021. Den ambisiøse planen som ble lagt i fjor har i hovedtrekk blitt gjennomført, 
unntakene er et gjenstående område på 3 km2 på Lauervann og noe revisjonssynfaring på 
Beveråsen/Lurdalen. En beskrivelse av gjennomført arbeid følger. 

SPRINTKARTBASE KONGSBERG SENTRUM 

Sprintkartbase over sentrum er nå ferdigstilt, siste område Raumyr-Kampestad ca 1,6 km2 
er utført i 2021. Synfaring og digitalisering er utført av Ales Hejna (Olles Maps). Regnskap 
for prosjektet er levert inn til revisjon, spillemidler – kr 162.000 – utbetales så snart 
regnskap er godkjent. 

 

 

KARTBASE BEVERÅSEN 

Området (4,3 km2) sør for kraftledningen ved Fauleplass er ferdig. Arbeid er utført av Olles 
maps (Ales Hejna, Petr Matula, Matej Piro). Et område på ca 1,8 km2 nord for kraftledning 
opp mot Lurdalsskaret er ferdig synfart av Halvor Saunes.  
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LAUARVANN NORD 

Et nytt spennende område på 3,7 km2 nord for det eksisterende kartet er kartlagt i år. 
Arbeid er utført av Olles Maps (Ales Hejna, Petr Matula, Matej Piro og Milan Bily). 

 

 

 

TURKART KONGSBERG ØST OG NORD, KARTBASE GAMLEGRENDÅSEN  

O-kartbase Gamlegrendåsen (totalt 21,5 km2) er ferdigstilt. Arbeid utført av Olles Maps 
(Petr Matula, Matej Piro og Ales Hejna).  

Forberedelser/databearbeiding for turkartene er påbegynt (Linnea Olofsson).  
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OPPFØLGING AV KOMMUNAL ANLEGGSPLAN 
Oppfølging av innspill til kommunal anleggsplan for perioden 2022-2025 har blitt utført 
gjennom 2021. Planen skal ferdigbehandles i starten av 2022. Det er viktig å være inne i 
denne for å komme i betraktning for spillemidler og kommunale midler. De anleggene som 
er foreslått inn er vist i oversikten under.  
 
 



Årsmelding 2021 Side 33 av 53 Kongsberg Orienteringslag 

 

     

 
 

Prosjekt Type  Kategori Prioritet 

Kongsberg øst Turkart og o-
kartbase 

Rehabilitering høy 

Beveråsen o-kartbase Rehab/nyanlegg høy 

Blefjell sør o-kartbase nyanlegg middel 

Knutefjell, trinn 1 o-kartbase Rehabilitering høy 

Knutefjell, trinn 2 o-kartbase Rehabilitering lav 

Lurdalen øst o-kartbase Rehabilitering middel 

Turkart Kongsberg 
sør/Kartbase 

Turkart og o-
kartbase 

nyanlegg lav 
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Lauarvann 

 
 

KART TIL O-FESTIVALEN 2021 

COVID-19 situasjonen gjorde sitt til at vi ikke kunne benytte våre faste synfarere til jobben, 
så denne ble da tatt på dugnad. 

- Nytt sprintkart Heistadmoen skistadion: databearbeiding: Ales Hejna, Synfaring og 
digitalisering: Halvor Saunes og Svein-Erik Søgård 

- Revisjonssynfaring av skogskart: Halvor Saunes og Svein-Erik Søgård 

- Utsnitt løpskart, 6 stk: Svein-Erik Søgård 

 
 

OFFENTLIGE MIDLER 
KOL har mottatt forskudd på kommunalt tilskudd til utarbeidelse av turkart Kongsberg 
Sør/Kartbase Lauervann på kr 272.000. Dette lå inne i anleggsplan og kommunalt budsjett 
for 2020 og utbetaling ble foretatt med begrunnelse i dette.  
 

Det er levert inn regnskap for prosjektet Sprintkartbase Kongsberg og spillemidler blir 
utbetalt når regnskap er godkjent. Vi fikk tilsagn om kr 221.000, men her fikk vi ikke 
utgiftene til å strekke til slik at utbetaling blir på kr 162.000. 
 
Turkart Kongsberg øst og nord (inkludert o-kartbase Gamlegrendåsen) ligger inne med 
søknad om spillemidler for 2022 (248.000) 
 

PLANER 2022 

Følgende aktiviteter er planlagt gjennomført i 2022: 

• Utvidelse av Lauarvann med ytterligere 3 km2. 

• Ferdigstille kartbase Beveråsen – revisjon ca 5 km2 
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• Oppstart av rehabilitering av kartbase Knutefjell, planlagt synfart 25-30 km2 (mulig 
World Cup 2024) 

• Bearbeide data for og synfare turkart Kongsberg øst og nord, mål om ferdigstilling til 
våren 2023 

• Revisjon av kartbase Lurdalen, østre del til evt Pinseløp i 2023 (til diskusjon) 

LANGSIKTIGE MÅL 

Kartutvalget skal bidra til at Kongsberg Orienteringslag: 

• Alltid har gode og oppdaterte kart til våre årlige pinseløp og andre terminfestede løp 

• Skal ha instruksjons- og nærmiljø-kart for opplæring i KOL-karusell og skole. 

• Skal ha kart for varierte treningstilbud; tematreninger og treningsløp. 

• Skal ha kart for et godt turorienteringstilbud. 
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12. VDG (VEGETASJON/DYRELIV/GRUNNEIER)  

Skrevet av Øivind Myhre  

Året 2021 har vært et år med lav aktivitet på VDG fronten som det meste annet i KOL 

GENERELT OM SESONGPLANLEGGING 

Informasjon om KOL’s orienteringsaktiviteter for året 2021 ble som vanlig sendt 13 
organisasjoner/lag i brevs form i februar 2021. Denne informasjon inneholdt detaljer om de 
planlagte større arrangement i 2021 og foreløpig langtidsplan for pinseløpene, samt 
informasjon angående O-trening/Knutetrim-aktiviteter, planlagte kartarbeid etc. 

 

PINSELØPET  

Ikke avholdt 

O-FESTIVALEN 

Ble avholdt på Heistadmoen alle 3 dager, men med sterkt redusert innhold. 

Sett fra et VDG ståsted  har det vært et godt samarbeid med HV03 og vi opplevde ingen 
problemer av noen art. Et meget begrenset antall viltobservasjoner ble gjort. 

KNUTETRIM 

Våre forslag til postdetaljer på vestsiden av Knuten, ble sendt til Statsforvalteren og 
godkjent. Dette er et område som er lite «følsomt/konfliktfylt» med tanke på 
verneforskriften i Barmen. 

TRENINGSLØP 

Målsetningen med treningsløpene sett fra et VDG-standpunkt er å velge 
arrangementssteder uten at det blir konflikter med grunneiere. Der hvor det har vært 
private områder, har det blitt tatt direkte kontakt med grunneiere før arrangementet. Ingen 
vesentlige hendelser har blitt registrert. 

På Hasselåsen/Ullebergåsen hadde vi en dialog med Statsforvalteren og løpet ble lagt til 
august for å skåne flora/orkideene i område. Et par av postene ble justert for å unngå 
løping i noen spesielt sårbare områder. Disse område er nå skravert inn i Artsdatabanken.no 
 

AKTIVITETER GJENNOMFØRT I 2021 

Ikke noe informasjonsmøte avholdt i 2021, mest på grunn av COVID 
situasjonen.Informasjon om vår aktivitet ble i år sendt ut og vi hadde kontakt med 
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Statsforvalter i forbindelse med Knutetrim og treningsløp. Skrimfjella verneområde hadde 
en justering av grensene i 2021 og både KOL, BuOK og NOF har sendt kommentar på dette. 
Vi hadde også kontakt med OTO og Lardal OK som sendte inn sine kommentarer. 

PLAN FRAMOVER 

Ha fortsatt fokus på å følge alle lover og regler med hensyn på informasjon til berørte 
parter i gjennomføringen av våre aktiviteter.  Sjekke ut at alle berørte parter får 
informasjon om våre aktiviteter 
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13. KNUTETRIM/NÆRTRIM 

KNUTETRIM OG NÆRTRIM  

Skrevet av Gudmund Thoen 

Knutetrimkomiteen har bestått av: 
• Gudmund Thoen (leder og kasserer) 

• Turid Rustand Olsen 

• Terje Vik 

• Anja Heggem 

• Roar Grande 

• Svein Larsen 

• Arild Storheim 

• Inge Saunes 

• Thor Sundquist 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

Knutetrim 

Følgende kart er brukt: 

1. periode: 1. mai til 15. september 

• 20 poster på KAMPENHAUG 

• 20 poster på LANGEID/PRIMSKOTTÅSEN 

2. periode: 15.juni til 15. september 

• 20 poster på KNUTEFJELL 

• 20 poster på BLESTUA / BLEFJELL 
 

Nærtrim 

1. mai til 15. september, har brukt følgende kart: 

• 20 poster på Majorplass 

• 20 poster på Gruveåsen 

• 20 poster på Kjennerud 

• 10 poster på Bevergrenda. For barnevogn/sykkel. Lett tilgjengelige poster. 
 

Vinter/skiposter 

For å teste ut QR koder på postene ble det hengt ut 10 poster i Bjørndalsrunden. Postene 
hang ute fra 1. januar til 30. april. Testen var meget vellykket. Klistrelappene med QR koder 
tålte fint å henge ute i denne perioden.  

Det ble bestemt å innføre klistrelapper med QR koder også på postene som skulle henge 
ute på sommeren (Knutetrim, Nærtrim og Ti på Topp). 

 

Ti på topp, Kjentmann 
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Perioden har vært den samme som Knutetrim 2. periode, dvs. fra 15. juni til 15. september.  

I årets opplegg var det brukt to områder; Knutefjell og Sveinsbu-Meheia.. Kjentmannsmerke 
for de som har vært på alle postene. Ti på Topp er gratis å laste ned fra internett. 

 

Ukas Sykkelpost 

Se eget kapittel om Ukas Sykkelpost. 

SALGSSTATISTIKK 

 

Salgssted Knutetrim-
konvolutter 

Endring fra 
i fjor 

Nærtrim-kart Endring fra 
i fjor 

Butikker * 233 - 33 1327 +64 

Bedrifter ** 332 -6 1408 +88 

Annet *** 26 +9 129 -3 

Sum 591 -30 2864 +149 
 

*  Sport 1, Intersport, Isaksen Bokhandel og KOT 
**  KDA, Dresser Rand, GKN, KM og FMC 
***  Turorientering.no (internett) og Knutetrimkomite-medlemmer. 
 
Også 2021 har vært er godt år for salg av Knutetrim og Nærtrim. 

REGISTRERT DELTAKELSE 

 

Registrert deltakere Antall  
personer 

Endring 
fra i fjor 

På turorientering.no 
(internett) 
inkl. sykkelpost og skipost 

884 +51 

Levert kodekort 
(ikke reg. på internett) 

30 -8 
 

Antall deltakere registrert på 
Knutetrim/Nærtrim/Ti på 
Topp 

762 +55 
 

Ti på Topp 198 -1 

Vinter/skiposter (ny i 2021) 60  

 

• Antall registrerte deltakere i 2021 er opp fra 2020 som var et rekord år. Det viser at 
stadig flere oppdager at turorientering er en fin aktivitet å drive på med om sommeren. 
Vi ser at mange bruker dette som en familietur.   

• Eldste trimmer som har registrert seg er 90 år. 
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• Det er 2 trimmere som har vært med i alle 54 år og tatt alle postene hvert år 
(Knutetrim). 
(Fritz Andreassen og Gudmund Thoen). 

UTMERKELSER/PREMIER 

Antall utmerkelser oppnådd i år: 

• 26 bronseplakett  10 trimpoeng (deltatt i minimum 4 år) 

• 9 sølvplakett  24 trimpoeng (deltatt i minimum 8 år) 

• 4 gullplakett  36 trimpoeng (deltatt i minimum 12 år) 

• 3 fat 1  48 trimpoeng (deltatt i minimum 20 år) 

• 2 fat 2  60 trimpoeng (deltatt i minimum 20 år) 

• 2 fat 3  72 trimpoeng (deltatt i minimum 24 år) 

• 1 krus 1 90 trimpoeng (deltatt i minimum 30 år) 

• 0 krus 2 105 trimpoeng (deltatt i minimum 35 år) 

• 1 krus 3 120 trimpoeng (deltatt i minimum 40 år) 

• 0 Fat 4 135 trimpoeng (deltatt i minimum 45 år) 

• 1 Trekopp (50 år) 150 trimpoeng (deltatt i minimum 50 år) 

• 86 kjentmannsmerke  alle Ti på Topp postene 

STATISTIKK 
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SESONGAVSLUTNING 

Årets sesongavslutning ble arrangert på Lågdalsmuseet søndag 24. oktober. Dessverre ikke 
så mange trimmere som møtte opp, men vi var ca. 30 stykker. Poster på programmet var 
utdeling av merker/ utmerkelser og enkel bevertning. 

Det blir trukket vinnere av 6 gavekort på til sammen 2000 kroner for deltakelse i Nærtrim, 
Knutetrim og Ti på Topp. Gavekortene er kjøpt av Intersport. 
 

 

Disse møtte opp på avslutningen for å hente sine utmerkelser, navnene er (sett fra venstre), 
Ivar lie, Thor H. Sundquist, Adele Teigen, Øyvind Eek-Jensen, Marit Eek-Jensen, Tove Helen 
Rye. 
 

VURDERING MOT MÅLSETTING 

Grønn tur 
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Tilbud om 10 stk. poster i område Bevergrenda (lysløypa). Postene var plassert slik at de var lett tilgjengelige. 

 

Bruk av klistrelapper med QR kode på postene 

Ved å bruke app'en "turorientering" kan man med mobilens kamera skanne QR koden og så blir «klippet» 
registrert direkte inn på turoreintering.no. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at dette forenkler 
registreringen.  

 

Vinter/skiposter 

Det ble hengt ut 10 poster i Bjørndalsrunden. Kartet kunne lastes ned gratis på turorientering.no og postene 
hang ute fra 1. januar til 30. april. Tilbudet ble kun markedsført via Facebook og turorientering.no. Mange 
tilbakemeldinger på at dette var et flott tilbud. 

 

Varsling av grunneiere 

Postplassering for Knutetrim og Nærtrim ble oversendt til VDG kontakt for godkjenning av grunneierlag i 
januar. 

 

Markedsføring 
 

1. Overfor byens befolkning generelt:  
Plakater er plassert godt synlige på utsalgsstedene pluss annonse i LP i mai.  
 
Utsalgssteder: Intersport, Sport 1, Isaksen bokhandel og KOT.  
 

2. Overfor ansatte i bedriftene: 
Det ble utformet en plakat som var skreddersydd for hver av bedriftene vi har avtale 
med, til oppslag på intranett og vedlegg til en e-post til alle ansatte. 
 
Det ble inngått avtale med Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), Kongsberg 
Maritime (KM), Dresser Rand, GKN Aero og TechnipFMC. 
 

3. KOLs medlemmer: 
KOLs hjemmeside ble som tidligere år oppdatert. Alle som skal melde seg på 
bedriftsordningen blir rutet via o-lagets hjemmeside. 
 

4. Turorientering.no: 
Alle kart og Knutetrimkonvolutt ble lagt ut på turorientering.no for bestilling og 
nedlasting. Antall nedlastinger har hatt økning også i 2021. 
 

 

Forbedringsforslag for sesongen 2022: 

• Hvis forholdene tillater det vil vi forsøke å starte sesongen før 1. mai. Det er alltid 
mange som spør etter Knutetrim/Nærtrim så snart det blir bart på våren. Mange er 
ivrige etter å komme i gang med postsanking. 
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• Tilbakemeldingene på vinter/skipostene var så gode at dette tilbudet vil også bli laget 
for neste sesong. 
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14. UKAS SYKKELPOST 

Skrevet av Svein Ekanger 

 

GENERELT 

Ukas Sykkelpost er videreført i 2021 som et samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg/ 
Kongsberg kommune v/Inger Kristine Lorås og Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) 
v/Ingunn Våer.  

 

Postene kunngjøres forskjellige steder: 

• Laagendalsposten har kunngjort postene i avisa hver fredag. 

• Kongsberg Næringsforening har lagt ut postene hver uke på www.kongsberg.no. 

• Postene legges hver uke ut på hjemmesida til Sykkelbyen Kongsberg. 

• Postene har blitt kunngjort på Facebooksida Sykkel i Kongsberg. 

• Fra KOL's hjemmeside har det ligget link til postene hos Sykkelbyen Kongsberg. 

• Det har blitt sendt ut e-post gjennom året til brukere av tilbudet og til alle medlemmer i 
KOL. 

Det er vanskelig å vite hvilke informasjonskanaler som gir størst effekt, men 
Laagendalsposten er svært viktig for å sikre oppmerksomheten rundt tilbudet. 

 

Samarbeidet med KOT medfører at vi prøver å legge en del av sykkelpostene i tilknytning til 
deres aktiviteter og turer gjennom sesongen. For slike felles poster har KOT oppfordret til 
besøk på Ukas Sykkelpost som del av sin arrangementsinfo. Dessverre har 2021 vært et år 
med få felles poster. 

 

Ukas Sykkelpost ligger direkte inn under KOL, men med et godt samarbeid med Knutetrim-
komiteen. Ansvarlig for Ukas Sykkelpost har vært Svein Ekanger med bistand fra Sissel 
Rogstad til utsetting og innhenting av poster. 

 

2021-sesongen ble nok et år påvirket av korona-pandemien, og tilbudet om Ukas Sykkelpost 
ble tatt imot som et positivt friluftslivstilbud av mange. I 2020 var det «hytteforbud» i 
påsken og vi hadde stor deltakelse i Påskesykkelposter. Dette tilbudet ble ikke gjentatt i 
2021 fordi det var åpent for bruk av hytter innenlands i påska 2021.   

 

UKAS SYKKELPOST 

http://www.kongsberg.no/
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Det var med stor spenning vi startet ordinær sykkelpostsesong midt i april – ville interessen 
holde seg? Ville vi få like stor oppslutning som i rekordsesongen 2021? Og ja, 
sykkelpostsesongen ble en braksuksess – 424 personer registrerte 6.967 postbesøk.  

 

De fire foregående årene 2016-2019 hadde jevnt god oppslutning, og i 2020 økte vi antall 
personer med 60-70 % fra disse årene og antall postbesøk økte med 70-80 %. I 2021 økte 
både antall deltakere og antall registrerte postbesøk med 20 % fra 2020. 

 

I 2020-sesongen hadde vi 36 poster ute, samme antall som de fire foregående åren. Det ble 
hengt ut en eller to poster hver fredag fra midt i april til slutten av september, og alle 
poster hang ute til midt i oktober. Alle poster har vært beskrevet med GPS-koordinater på 
postbeskrivelsen. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på feil i koordinater. To poster forsvant i 
sesongen. 

 

Det ble trukket deltakerpremier etter at alle poster var tatt inn: 

• Sykkeltrøyer, designet for Ukas Sykkelpost – 5 stk 

• Div. sykkel- og turutstyr, gitt av Sykkelbyen Kongsberg – 20 stk 

 

KOL-DELTAKELSE 

Deltakelse fra KOL-medlemmer er dessverre lavere enn ønsket. Det er fortsatt få KOL-
medlemmer som registrerer postbesøk i Ukas Sykkelpost, og KOL-medlemmene har i 
gjennomsnitt like mange klipp som resten av deltakerne. Det er et mål å øke KOL-
medlemmenes bruk av Ukas Sykkelpost. Ukas Sykkelpost gir god inntekt til klubben, og da 
er det viktig at medlemmene slutter opp om tiltaket. 

 

VIDERE DRIFT 

For 2021 ble det inngått en ettårig avtale med Sykkelbyen Kongsberg/Kongsberg kommune 
om Ukas Sykkelpost. Det er planer om en ny ettårig avtale for 2022. 
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15. WEBLØSNINGER I KOL 

 

 

 

Etter at den gamle webhosting-plattformen fra Weborg sa takk for seg høsten 2020 var 
hjemmesiden kolweb.no nede en periode vinteren 2021. Etter litt sondering har vi landet 
på en ny løsning basert på wordpress som kjøres på webhotell hos Sircon.  Hjemmesidene 
fungerer greit, men det mangler fortsatt å legge inn mye informasjon og videre 
strukturering av menyer og forbedre innholdet.  Det er også viktig at flere medlemmer og 
grupper lærer seg å benytte siden slik at o-laget har en levende hjemmeside.  De viktigste 
funksjonene til en hjemmeside er følgende: 

- Fast «statisk» klubbinformasjon slik som styret, grupper og utvalg 
- Innmeldingsinformasjon 
- Draktsalginformasjon 
- Knutetrim påmeldingsfunksjonalitet 
- Kartinformasjon 
- Treningsløpsinformasjon 
- Aktivitetskalender 

 

I tillegg har vi en egen nettside kolhistorien.no hvor alle historiske utklippsbøker har blitt 
lagt ut.  Denne siden serves hos ProIsp og er joomla basert.  Det er egentlig ønskelig å 
overføre informasjonen fra disse sidene til f.eks. kolweb.no sin hosting.  Dette arbeidet var 
igangsatt, men ikke fullført i vår gamle weborg løsning.  Det må derfor gjøres en jobb på 
dette fremover. 

Vi har også hatt ett tredje domene kolkart.no hostet hos one.com som primært ble 
opprettet for å ha kartarkiv i klubben.  Dette arkivet har ikke vært benyttet siden 2018 av 
medlemmer og dette området vil derfor bli avviklet kommende år. 

 

I tillegg til hjemmesidene finnes det flere facebook grupper som brukes som 
informasjonskanaler til klubbens medlemmer og ulike aktivitetsgrupper.  De viktigste er: 

- Kongsberg Orienteringslag (offentlig gruppe) 
- KOL junior/senior (privat gruppe) 
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- KOL ungdom (privat gruppe) 
- KOL trinn 1 og 2 (privat gruppe) 

Intensjonen er at disse brukes med dedikert informasjon til de ulike gruppene.  Hvis det er 
informasjon som gjelder eksempelvis hele sesongen eller flere grupper er det nyttig om 
dette legges som nyheter eller på faste sider på kolweb.no.   På denne måten er ligger 
informasjonen på ett sted og en kan heller linke dette fra facebook-gruppene.  Dette gjør 
også at hjemmesiden blir mer aktiv og levende og flere medlemmer kan se aktivitetene som 
foregår på tvers av de ulike aktivitetsgruppene.   

 

 

I 2021 har vi også fått overført medlemsregisteret til klubbadmin hos Norges 
Idrettsforbund.  Dette vil nå lette det administrative arbeidet rundt medlemsfakturering og 
den årlige idrettsrapporteringen som har vært en stor administrativ jobb med vår gamle 
løsning.  Inn og utmelding skjer nå gjennom privat konto på min idrett som også benyttes av 
mange andre idrettslag. 

 

Aktiviteter planlagt for sesongen 2022: 

- Kurse flere medlemmer/grupper i bruk av kolweb.no 
- Opprette maildomene @kongsberg-o-lag hvor ulike funksjoner i klubben kan ha 

egne mailadresser. 
- Opprette mailgrupper for enkelt å nå klubbens medlemmer (alle og aldersgrupper). 
- Forbedre hjemmesider og innhold 
- Se på integrering av kolhistorien.no på kolweb.no 
- Få flere med i webgruppe og informasjonsarbeidet. 
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16. ÆRES- OG HEDERSPRISER 

KOLs styre oppnevner en komité for vurdering av hedersbevisninger (æresmedlem, 
hedersmedalje i sølv og bronse, og erkjentlighetsgave) bestående av 3 medlemmer, der 
begge kjønn skal være representert. Sammensetningen i komiteen vurderes av styret hvert 
annet år, men kun ett medlem skiftes ut hver gang. Ingen i KOLs styre kan være medlem av 
komiteen. 

Alle medlemmer i KOL kan komme med forslag til æres-/hederspriser. Dette sendes skriftlig 
med begrunnelse til en i komiteen. Komiteen vurderer innkomne forslag og innstiller til 
styret om den foreslåtte kandidat skal få hedersbevisning. Styret tar endelig beslutning. 
Sportslig utvalg innstiller på kandidater til årets løpere, fremgangspremier og stipender og 
styret godkjenner. 

Det ble ikke delt ut æres- eller hederspriser i 2021. 

UTMERKELSER TIL LØPERE 2021 

ÅRETS LØPER 

Premien deles ut til odel og eie til beste løper i dameklassene samlet D17-20 og D21 og til 
beste løper i herreklassene samlet H17-20 og H21. 

Årets dameløper i 2021 ble Åsne Haavengen  

Årets herreløper i 2021 ble Atle Nikolai Wøllo 

FREMGANGSPREMIE 

Tildeles som oppmuntring til junior/ungdomsløper-e som deltar aktivt på trening og 
konkurranser og har vist fremgang gjennom sesongen. Deles ut bare en gang til samme 
person. 

Årets framgangspremie i 2021 ble tildelt Andreas Myrvold Skovlyst 

STIPENDER 

Utdeles til løpere som starter i klasser fra D/H 17 til og med D/H 21. Stipendier kan tildeles 
o-løpere og ski-o-løpere fra KOL som har vist gode sportslige prestasjoner i sesongen. 
Stipendier utdeles i 5 klasser for orientering og 2 klasser for ski-orientering. 
Vanskelighetsgraden for å få tildelt stipend fra disse klasser er forskjellig, likeledes 
størrelsen på beløpene. Bare ett krav i de forskjellige klassene må innfris for å få stipend. En 
person kan ikke tildeles mer enn ett stipend pr. år. Bare krav(ene) som er innfridd for å få 
utdelt stipendet i gjeldende klasse er listet opp her, selv om løperen også har oppnådd krav 
i andre klasser. 

Følgende løpere er kvalifisert for klasse 2 stipend, kr. 2.500,- 

Åsne Haavengen: Uttak til junior-VM, 1. plass Norgescupløp D17-18, 5. plass sammenlagt 
Norgescup D17-18. 
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Følgende løpere er kvalifisert for klasse 1 stipend, kr. 1.000, - 

Atle Nikolai Wøllo: 1. plass Norgescupløp H17-18. 

Halvor Løken: 9. plass NM langdistanse H17-18 

Selma Høivold: 7. plass NM langdistanse D17-18 

Ingvild Gustafsson: 8. plass NM mellomdistanse D17-18 

Følgende løpere er kvalifisert for klasse 1 stipend ski-orientering, kr. 500,- 

Marlin Haavengen: Uttak til VM ski-o. 
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17. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Skrevet av Mette Maudal 

 

Samla driftsresultat for KOL i 2021 er et overskudd på kr 522 005,-. I dette er tatt inn alle 
poster medregnet finansposter og ekstraordinære inntekter.  Det var på årsmøtet i januar 
2021 vedtatt et driftsbudsjett med overskudd på kr 376 280,-. Høyere overskudd enn 
budsjettert skyldes kommunal støtte til turkart Kongsberg Sør (kr 272 000,-) som ikke var 
budsjettert, og meget god økning på bokført verdi på fond og egenkapitalbevis (kr 99 201,-). 

Som kjent ble også 2021 et annerledes-år pga. korona-pandemien, med lavere 
aktivitetsnivå. O-festival ble arrangert, men i redusert skala, og ga dermed lavere overskudd 
enn budsjettert. Dog mottok vi korona-kompensasjon for noe av tapte inntekter (totalt 
mottatt kr 386 187,-, minus andel til NOF på kr 123 594,-). 

Det er utbetalt om lag kr 270 000 i startkontigenter for uteløp (ca 60 ulike arrangementer). 
Dette er mindre enn budsjettert, men noe mer enn i 2020. 

Laget har en solid økonomi. Bankinnskuddet er om lag kr 4 100 00,-. Realverdi på 
verdipapirer er ved årsskiftet ca. kr 1 617 168,-.  

 

SPONSORER  

O-festivalen mottok sponsorstøtte fra KDA, kr 25 000,-. Av BilSpiten Mazda har vi fått bruke 
gratis leiebil. Gjensidigestiftelsen støttet SommerMor-O med kr 26 000,-. 

Ingen øvrige sponsorinntekter. 

KOL har gjensidige nytte og forpliktelser overfor sine sponsorer, og KOL sine medlemmer 
oppfordres til å gjøre seg kjent med avtalene, og de intensjoner som er nedfelt i disse. 
Informasjon gjøres tilgjengelig på KOLweb.  

Vi retter som tidligere år en stor takk til BilSpiten Mazda, KDA, Kongsberg kommune og 
øvrige samarbeidsaktører.  

 

SLUTTKOMMENTAR  

Vi må rette en stor takk til kasserer Harald Lesteberg, kontrollutvalget, samt Klubbens 
medlemmer som gjennom ulike oppgaver og verv har bidratt til KOL’s økonomiske resultat i 
2021.  

 
18. 
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18. LØPSSTATISTISKK 

 

STARTENDE KOL LØPERE FRA EVENTOR 
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2016 284 557 189 690 1720 

2017 348 533 379 751 2011 

2018 348 491 337 677 1853 

2019 313 404 243 614 1574 

2020 96 180 208 303 787 

2021 167 298 256 340 1061 
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ANTALL STARTER PR. LØPER FRA EVENTOR 2021 

 

 

 

Johan Eger 30 

Atle Nikolai Wøllo 30 

Andreas Myrvold Skovlyst 29 

Arne Bergan 28 

Konstanse Moholth 28 

Halvor Løken 27 

Synne Sommerstad Røste 27 

Simen Sommerstad Røste 25 

Ingvild Gustafsson 24 

Åsne Haavengen 23 

Elise Renard 23 

Marte Eger 21 

Ingrid Lesteberg 21 

Nils Zahl Eriksson 19 

Jan Olav Bergan 19 

Amalie Myrvold Skovlyst 19 

Magnus Lesteberg 19 

Borgar Skjelbred 19 

Mathis Renard 18 

Torgeir Brandal 18 

Jon Strand 18 

Erik Bergan 17 

Ingjerd Sommerstad 17 

Eirik Lesteberg 17 

Iselin Høivold 16 

Arne Biseth 16 

Alva Zahl Eriksson 16 

Klara Zahl Eriksson 15 

Ingrid Lundin Bergan 15 

Linnea Olofsson 15 

Selma Hoivold 14 

Per Øivind Eger 14 

Harald Bergan 14 

Odd Strand 14 

Damien Renard 13 

Ola Lesteberg 13 

Jarand Gustafsson 13 

Mathilde Sæter Flesseberg 12 

Ann-Karin Lesteberg 12 

Olai Biseth 12 

Lars Johan Zahl Eriksson 12 

Mari Øverby 11 

Ingrid Kvistad 10 

Kristin Eger 10 

Knut Kjemhus 10 

Linda Zahl Eriksson 10 

Vetle Drage 9 

Kari Strand 9 

Hilde Storløkken 9 

Øystein Skjelbred 9 

Øivind Myhre 9 

Marianne Omdal 9 

Erik Høivold 9 

Elisabeth Brandal Søfting 8 

Ellen Gustafsson 8 

Per Gustafsson 8 

Jakob Bredland Eid 7 

Mathias Bredland Eid 7 

Marlin Haavengen 6 

Finn Åge Østern 6 

Håkon Øverby 5 

Andreas Danielsen 5 

Kamille Danielsen 5 

Tobias Danielsen 5 

Rolf Trygve Haug 5 

Øyvind Drage 5 

Celine Renard 4 

Linnea Danielsen 4 

Evert Hedegart 4 

Mathias Drage 4 

Selma Høivold 4 

Unn Hilde Heggedal 4 

Anita Sørensen Drage 4 

Svein-Erik Søgård 4 

Ingar Håkonsen 4 

Atle Wøllo 3 

Mikkel Mohn Herstad 3 

Ludvig Indseth Aas 3 

Christine Holt 3 

Ingvild Langeggen 3 

Thea Sofie Moen 3 

Iselin Høivold 3 

Ragnhild Myrvold Skovlyst 3 

Barbara Willkommen Eiken 3 

Elisabeth Hetlevik 3 

Terje Ulla Eiken 3 

Roger Andre Vanebo 3 

Ole Kristoffer Throndsen 2 

Jakob Braunschweig 2 

Kristian Mohn Herstad 2 

Marie Gjære Smestad 2 

Bjørn Haavengen 2 

Ane Kristine Eid 1 

Karoline Bredland 1 

Petter Reinemo 1 

Pål Martin Eid 1 

Robert Braunschweig 1 

Pirjo Luchsinger 1 

Halvor Saunes 1 

Tord Strand 1 

Bjørn Victor Larsen 1 

Syver Løken 1 

Matheo Hostvedt Nymoen 1 

Zelia Hegge 1 

Øyvin Thon 1 
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LØPSRESULATETER 2021 

Finnes som eget vedlegg til årsmeldingen. 
 


