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1. STYRET, KOMITEER, GRUPPER, REPRESENTASJON 

Styret 

Leder Hilde Storløkken 

Nestleder Odd Strand 

Leder junior/senior Tine Fjogstad 

Leder rekruttering Ingrid Kvistad 

Leder ungdomsgruppa Jon Moholth 

Økonomileder Tedd Mohn 

Informasjons- og medlemsansvarlig Svein Ekanger 

Tillitsvalgte  

Kasserer Sissel Rogstad 

Revisorer Magnar Thorrud, John Rørnes 

Vararevisor Lene Flesseberg 

Valgkomité Jorunn Skram Trømborg, Kari Smeby, Arild Finstad 

Draktsalg Bente W. Bergesen 

Komiteer og utvalg 

Knutetrimkomité, leder Turid Rustand Olsen 

VDG Øivind Myhre 

Kartutvalg Torbjørn Hals (leder), Jørg Luchsinger, Odd Strand, Svein-Erik Søgård 

Kartforvalter Jørg Luchsinger 

Treningsløp Yngvar Roaas (leder), Anita S. Drage (kofferter), Ingar T. Andersen 
(resultater) 

Påmeldingssystem Øyvind Drage, Espen Sem 

Webgruppa Lars Henrik Lund, Knut Ole Thoreplass, Terje Sæbø, Tine Fjogstad 

Ettersøkningsleder Pål Corneliussen og Arnt-Idar Jørstad 

Bussansvarlig Svein Larsen (leder), Thor Christian Helgerud, Jan Vidar Nielsen 

Komité hedersbevisning Pål Corneliussen, Pirjo Luchsinger, Leiv Hope 

Historiekomité Leiv Hope, Fritz Andreassen, Kjell Sørensen, Knut Ole Thoreplass 

Sponsorutvalg Kirsti Rogstad (leder), Magne Flågan, Thor Chr. Helgerud, Jan Vidar 
Nielsen og Pål Corneliussen 

Årsfestkomité Kristin S. Eger, Arnt Idar Jørstad, Bjørn Victor Larsen, Kari Smeby 

Representasjon  

Kongsberg Idrettsråd (styret) Bjørn Haavengen (leder) 

Buskerud O-krets (treningsrådet) Tine Fjogstad (medlem til nov-11) 

Buskerud O-krets (kretsting 2011) Hilde Storløkken, Jon Moholth, Svein Ekanger 
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2. STYRETS ARBEID 

Det er avholdt 6(7) styremøter og 3 administrasjonsutvalgsmøter. 

Styrets hovedsaker dette året: 

 Følge opp og fordele arbeid i forhold til ulike aktiviteter i klubbens regi 

 Besvare aktuell post og henvendelser som kommer til klubben i løpet av året 

 Oppfølging av vårt hovedarrangementer dette året,  Pinseløpet 2011 på Korbu 

 Planlegge og gjennomføre søknad på NM-uka 2013 

 Beslutte å gå over til ny web-løsning som skal forenkle og samordne vårt påmeldingssystem, 
medlemsregister, e-postregister og web-løsninger ellers 

Hovedsaker ellers som er behandlet av styret 

 Gjennomgå saker som kommer fra Norges Orienteringsforbund, Buskerud Orienteringskrets, Buskerud 
Idrettskrets og Kongsberg Idrettsråd, herunder svare på diverse høringsuttalelser der vår aktivitet er 
berørt som f.eks NOFs høring om nye satser for løpsavgifter og nye løpskategorier 

 En gjennomgående hovedsak for styret hvert år er å følge opp den økonomiske situasjonen i klubben. 
Herunder søknader om støtte, sponsorarbeid, egenandeler, stipender. Ta avgjørelser i det løpende 
inntekts- og utgiftsarbeidet i KOL  

 Årsmelding 2011, budsjett 2012 og forberedelser til årsmøte i jan 2012 

Styret har invitert valgkomiteen, web-gruppa og “utlendings-komiteen” til å delta på styremøte for å orientere 
om status på sitt arbeid. 

Vi har avholdt et utvidet styremøte 24/8 hvor klubbens fremtidige arrangementsplan var hovedtema. Her var 
sentrale klubbmedlemmer i forhold til arrangement invitert.  

 

3. MEDLEMSOVERSIKT 

Statistikken viser en klar økning i medlemstallet fra 2010 til 2011. Medlemstallet pr. 31/12-11 er det høyeste i 
KOL's historie. 

 

Antall medlemmer i K OL  1993-2011
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Gjennom året har vi fått 58 nye medlemmer. Samtidig har også noen meldt seg ut og vi har ryddet i 
medlemslista slik at medlemstallet har økt med 42 personer. 

Vi ønsker følgende nye medlemmer velkommen (navn på hovedmedlem i familiemedlemskap er oppgitt): 

 Sindre Sandven: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Simen Hjalmar Wästlund: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Ivar Lien: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Kari S. Klev, Sigrid og Knut Klev Lien) 

 Ursula Morawska, Polen: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Gleb Tikhonov, Russland: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Silvia Scneider-Schiess, Sveits: Nytt medlem voksen 

 Jens Kristian Durelund: Nytt medlem voksen 

 Svein-Olav Torø: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Elin G., Karoline og Martin) 

 Ragnhild Myrvold: To nye familiemedlemmer (Andreas og Amalie Myrvold Skovlyst) 

 Dag Cato Skårvik: Ett nytt familiemedlem (Emil Andreas Skårvik) 

 Line Berget: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Olav, Albert og Aksel) 

 Arne Bergan: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Ellen Gustafsson: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Per, Ingvild og Jarand) 

 Panu Pernu: Nytt familiemedlemskap, fem familiemedlemmer (Tytti, Heidi, Anna, Marta, Johannes) 

 Karsten Myhre: Nytt familiemedlemskap, to familiemedlemmer (Kasper Fuhre Myhre, Taran Myhre) 

 Torgeir Brandal: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Inger-Anne Søfting, Elisabeth og Helene 
Brandal Søfting) 

 Harald Werner Laug: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Gro Sand: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Runar, Eirik og Endre) 

 Taran Ellingsen: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Jacob Sand Kruse: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Heine Nysæther: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Øyvind Bjøru: Nytt medlem barn/ungdom/student 

 Per Øvrebø: Nytt medlem voksen 

 Michael Schleiss: Nytt familiemedlemskap, tre familiemedlemmer (Anita Sembsmoen, Sanna og Selma 
Sembsmoen-Schleiss) 

 Jan Storfossen: Nytt medlem voksen 

 Eirik Wetterhus: Nytt familiemedlemskap, to familiemedlemmer (Mari og Nora) 

 Mirjam Helmüeller: Nytt medlem barn/ungdom/student 

Fordeling alder og kjønn 31/12-2011 

Alder Kvinner Menn Totalt 

0-5 8 9 17 

6-12 56 46 102 

13-19 34 45 79 

20-25 24 23 47 

26- 113 164 277 

Totalt 242 293 535 
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4. REKRUTTUTVALGET 

REKRUTTUTVALGET 

Rekruttutvalget har i 2011-sesongen bestått av Ingrid Kvistad (leder), Kari Strand (ansv. Trinn 2), Per Øivind 
Eger (ansv. Trinn 1), og Hilde Moholth (ansv. registrering). 

I tillegg har vi hatt mange gode medhjelpere på treninger og samlinger. 

MÅLSETTING 

Målsetting for rekruttarbeidet i KOL er den samme som tidligere år: 

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 

Trinn 1-gruppa (årgang 2002 og yngre) + 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. 

Trinn 2-gruppa (årgang 1999-2001) + 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 uteløp. 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

 Vintertrening: Fra 23.mars til starten av påskeferien hadde vi innetrening på Madsebakken for 
aldersgruppa 9-12 år. Ballspill, stafetter osv. + o-teknisk opplegg. Ca 10-20 deltakere. 

 Skidag på Liatoppen (Ble) i slutten av mars 

 O-skole: Vi fulgte opp fjorårets o-skole. I år ble det 1 kveld (2 kvelder i fjor) med litt teori inne og praksis 
ute i skolegården på Madsebakken. 13 unger og 6 voksne deltok, fra 1. klasse og eldre. De aller fleste 
fortsatte videre på KOL-karusellen. 

 Tirsdagskaruseller/KOL-karusell: Vi har arrangert 11 treninger på samme sted som treningsløpene fra 
april til september. I tillegg har det vært god rekruttdeltakelse på Kongsbergmesterskapet og 

Grendestafetten. 
Antallet deltakere har vært høyt gjennom hele sesongen. 
Opplegget har vært tilpasset aldersgruppen, noe vi har fått mye 
positiv tilbakemelding på. Opplegget har variert fra lek, lek for å 
lære o-ferdigheter til ordentlige o-løyper. Målet har hele tiden 
vært å bli kjent med o-sporten og opparbeide seg ferdigheter 
(både motorisk og o-teknisk) for å kunne bevege seg i skog og 
ulendt terreng. På denne måten søker vi å skapes trivsel og 
trygghet i naturen både for barn og foreldre. 

Gjennomsnittlig deltakerantall på karusellen (Trinn 1 og 2) har vært omtrent som i fjor, ca 55-60 stk, og 76 
barn har fått deltakermerker på KOL-karusellen denne sesongen. Det er en forholdsvis høy andel (over 
60 %) som har fått deltakermerket i gull, noe som viser at vi har en ”stabil kjerne” med løpere. I år har 12-
åringene vært en del av Trinn 2, etter noen år hvor de har tilhørt ungdomsgruppa. 
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 Overnattingstur for rekruttene: Etter Eikerløpet dro 23 unger fra 7-12 år og 15 voksne til Hoensvannet. 
Der overnattet vi i lavvo/telt, grillet og hadde kano-orientering. En sosial og hyggelig tur!  

 Ferdighetstest: Vi gjennomførte ferdighetstester i bronse, sølv og gull ved Madsebakken 6/9. Til sammen 
34 barn tok merker.  

 Klubbarrangementer: Det har vært god rekruttdeltakelse på våre egne Pinseløp, Kongsbergmesterskapet, 
Grendestafetten og natt-klubbmesterskap.  

 Ute-o-løp: Rekruttutvalget har prioritert å få med mange rekrutter på uteløp. Følgende løp hadde vi 
øremerket som en del av KOL-karusellen for Trinn 2: Eikerløpet, vårt eget 3 dagers Pinseløp, 
kretsmesterskap (Sturla), KOL ungdomskonkurranse og Rekruttenes o-dag i Oslo. I tillegg har mange 
rekrutter deltatt på flere andre uteløp i løpet av sesongen – både i inn- og utland. 

 O-troll leir for Buskerud O-krets ble i år arrangert av Modum OL 18.-19. 
juni. Dette er en leir som arrangeres på omgang rundt omkring i 
Buskerud for aldersgruppen 10-13 år. Modum hadde lagd et veldig bra 
arrangement! Fra KOL deltok 25 barn + 6 voksne. I alt var det ca 100 
deltagere. I forbindelse med Ringerikes kretsløp ble det også arrangert 
en kort dagsamling for o-trollene etter løpet. 

 Rekruttenes o-dag ble arrangert ved Hemingseter 
(v/Holmenkollen) i september. Vi kjørte ”Bushen” noe som alltid er sosialt og trivelig. Ca 
35 løpere deltok fra KOL.  

 Sesongavslutning: Rekruttutvalget og aktivt utvalg arrangerte felles sesongavslutning på 
Lågdalsmuseet søndag 23. oktober. Det ble bl.a. delt ut deltakermerker og 
ferdighetsmerker. 

DELTAKERMERKER 

 

 

 

Årstall 

  

Trinn 1+2 

Gull Sølv Bronse Totalt 

2007
 

36 19 16 71 

2008 35 21 13 69 

2009 35 10 10 55 

2010 43 12 14 69 

2011 49 17 10 76 
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FERDIGHETSMERKER 

 

 

 

 

 

FLERE TALL FRA ÅRETS SESONG 

Alle tall gjelder aldersgruppa til og med 12 år, unntatt O-troll leir som også omfatter 13-åringer. Det er kun 
prioriterte uteløp i KOL-karusellen som er regnet inn i statistikken. For de fleste uteløp er ikke deltakere under 
10 år registrert, da disse løpene ikke inngår i KOL-karusell trinn 1. Tall fra 2010 i parentes. 

Totalt antall starter på KOL-karusell 2011:  1043 starter fordelt på 104 deltakere (59 jenter / 45 
gutter). (978/109/63/44) 

Antall starter på 11 (11) KOL-karusell arr:  677 (631) 
Antall starter på 8 (10) uteløp + 2 klubbarr:  366 (327) 
Deltakere på O-troll leir: 25 barn, 6 ledere (33/5) 

EVALUERING OG FORBEDRINGSFORSLAG 

I år var 12-åringene med på KOL-karusellen igjen, etter noen år hvor de har tilhørt ungdomsgruppa. Vi 
fortsetter med det neste år også, det har fungert bra, men setter krav til at opplegget på Trinn 2 skal gi 
utfordringer for både "erfarne" 12-åringer og de som er ferske.  

Det har vært stor aktivitet i år også. En høy andel har oppnådd deltagermerke i sølv og gull, noe som betyr at 
de har deltatt på mer enn halvparten av treningene. Vi har hatt god deltagelse på uteløpene, og utfordringen 
er å "holde"  på ungene i denne gruppen og å gi dem et godt tilbud videre. For spesielt trinn 2 kan vi 
markedsføre torsdagstreningsløpene bedre.  

Vi trenger noen flere instruktører/medhjelpere, spesielt på trinn 1, der nåværende rekruttutvalg snart har 
"vokst" i fra. Her må vi få inn nye krefter! 

Overnattingstur i forbindelse med Eikerløpet var et bra tiltak i år også – viktig å styrke 
gruppetilhørigheten/fellesskapet. Prøver å få til noe tilsvarende neste år. 

Vurderer o-skole igjen til våren. Det gir nye rekrutter en bra start på KOL-karusellen. Tilby veiledning for 
voksne på noen torsdagstreningsløp. 

 

Årstall 

  

Trinn 1+2 

Gull Sølv Bronse Totalt 

2007 9 10 8 27 

2008 9 11 12 32 

2009 8 11 9 28 

2010 8 9 19 36 

2011 8 15 11 34 
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5. UNGDOMSGRUPPA 

MÅLGRUPPE 

Aktive løpere i alderen 13 til 16 år. I 2011 var det ca 55. medlemmer i denne aldersgruppen. Det er ca. 25 som 
er med på treningene. 

ANSVAR OG ORGANISERING 

Ungdomsleder : Jon Moholth 

Trenere: Bjørn Haavengen, Pål Corneliussen 

UK: Espen Løe og Pål Corneliussen 

Tematreninger: Svein-Erik Søgård 

TRENINGER 

Det har vært treninger hver tirsdag. Disse treningene er samtidig med treninger for junior/senior og 
treningsløpene. Det er tematreningene som er utgangspunktet, og ved behov har det blitt laget litt 
tilpasninger slik at nivået passer for ungdommene. 

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

TRENINGSOPPFØLGING 

Skrevet av Pål Corneliussen 

Treningsoppfølgingen av denne gruppen har i hovedsak vært o-teknisk. Som for jun/sen har dette foregått på 
treninger i klubben og samlinger. Det ble avholdt egen trening i forkant av HL. Det er en aktiv gruppe og for 
2012 vil det bli tettere oppfølging av den fysiske delen også, særlig overfor 16-årsjentene. 

AKTIVITETER 

Ungdommene har blitt oppfordret til å delta på aktiviteter som er rettet spesielt mot ungdommene i tillegg til 
aktiviteter som samler mange ungdommer: 

 Tiomila 

 Unionsmatchen med uttaksløp. 

 Hovedløp og o-landsleir 

 PWT-cup 

 Kretsmesterskapene 

 

Tiomila 

Vi deltok med fire lag. To av lagene var fullstendige, to av lagene manglet en løper og fikk ikke plassering. Vårt 
førstelag klarte en 17. plass av 249 fullførende lag. Ungdommene som deltok var Sigur Heggedal, Håvard 
Myhre, Åsne Skram Trømborg, Kristin Sagosen Smeby, Tommy R. Wilhelmsen, Siri Moholth, Idunn Haavengen, 
Aleksander L. Myrling, William Ekberg, Trygve Heggedal, Einar Lund, Andreas Saunes og Sigurd Bonden 
Kjørsvik. 

 

Unionsmatchen 

Unionsmatchen foregikk i år på Konnerud, så reiseavstanden var kort. Vi stilte med 2 ledere til Buskeruds 
kontingent, det var Beth Nicolaysen og Silvia Schneider. 
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De av våre ungdommer som kom på unionsmatch, var Sigur Heggedal, Siri Moholth, Idunn Haavengen, Åsne 
Skram Trømborg, Toralf Grande, Håvard Myhre, Tommy R. Wilhelmsen, Aleksander L. Myrling og Gard Dalen. 

Det beste resultatet vårt hadde Sigur Heggedal med 3. plass i det individuelle løpet. 

 

Hovedløp og O-landsleir 

Hovedløpet og O-landsleiren var på Beitostølen. Kongsberg hadde med en leder i kretsens kontingent, det var 
Elisabeth Hetlevik. 

Ungdommene som deltok, var William Ekberg, Sigur Heggedal, Trygve Heggedal, Sigurd Bonden Kjørsvik, Einar 
Lund, Siri Moholth, Håvard Myhre, Aleksander L. Myrling, Vebjørn Røtvold, Andreas Saunes, Jørgen Teigen 
Søgård, Åsne Skram Trømborg, Toralf Grande 

 

PWT-Cup 

Denne cupen erstattet i år Myntcupen. Vi hadde 11 utøvere med på et eller flere av disse løpene. 

 

Kretsmesterskapene 

Det er kretsmesterskap for ungdommene i alderen 13-16 år i Langdistanse og stafett. I tillegg har 15-16-
åringene kretsmesterskap i nattorientering. Vi hadde sju ungdommer med på KM Lang, Sigur Heggedal ble 
kretsmester. Vi hadde tre lag med i KM Stafett. I KM Natt var Sigur Heggedal og Åsne Skram Trømborg med, 
Sigur ble kretsmester. 

FREMGANGSPREMIE 

På årsavslutningen fikk Einar Lund fremgangspremie. Han har hatt et langt skadeavbrekk fra idrett. Dette året 
har han deltatt aktivt på treninger og samlinger, og han har også hatt gode resultater blant annet i 
hovedløpet. 

EVALUERING OG FORBEDRINGSFORSLAG. 

Opplegget rundt treningene var litt løst. For kommende sesong er det en målsetning å få laget en oversikt 
over treningene i forkant slik at ungdommene på forhånd vet hvem de skal forholde seg til og også i større 
grad på forhånd vite hva de skal gjøre på hver trening. 

Sist sesong var det lite lek og moro. Dette er etterspurt av ungdommene. Enkle aktiviteter som ”over kolle 
under vann” er populært, og vil bli gjennomført. 

Det har vært disiplinutfordringer på enkelte turer. For neste sesong vil vi tydeligere formidle klubbens 
forventinger til de som er med på tur. 
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6. JUNIOR-/SENIORGRUPPA 

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:  Tine Fjogstad  
Økonomisekretær:  Svein Ekanger  
Utlendingsprosjekt:  Jørg Luchsinger og Jan Vidar Nielsen 
UK: Øivind Myhre (leder), Jan Vidar Nielsen (medlem), Morten Urdal Bakke og Agni 

Fjogstad Nielsen som løpernes talerør.  
Trenere: Pål Corneliussen, Damien Renard, Espen Røste, Torben Skovlyst 
Medisinsk støtteapparat: Espen Røste, Unn Hilde Heggedal, Sissel Resser 
Påmeldingssystem:  Turledere valgte tidlig i sesongen heller å gå over til  google regneark fra vårt 

trofaste KOL-systor-system .  
Vintertrening inne: Audun Resser 

Tematreninger/Treningsløp/Sommertreninger/Vintertreninger har ikke vært formelt organisert under junior 
og seniorgruppa. Rapport fra disse aktivitetene finner du andre steder i årsmeldingen. 

OPPGAVER 

 Målsetting 

 Budsjett, økonomi, årsrapport 

 Organisering, koordinering 

 Sesongplanlegging og gjennomføring av planlagte samlinger, stafetter og individuelle konkurranser 

 Treningsoppfølging 

 Informasjon 

 Kontakt mot Norges Orienteringsforbund/Buskerud O-krets 

LØPERSTALLEN 

Sesongen 2011 het junior-/seniorgruppa ”Stafett-toget”. Løperne ( hovedalder 17-25 år) søkte seg inn i 3 
vogner:  

 Rød for de som siktet mot 1. lag 

 Blå for de som siktet mot 2. lag 

 Grønn vogn for de som ville være med på stafetter 

Målet med stafett-toget var å få bedre resultater i stafetter, samtidig som vi utvikler og beholder bredden. 
Organiseringen har hatt fokus på: 

 Stafettspesifikke treninger og treningssamlinger 

 Formtopper mot de store og viktige stafettene 

Løperne søkte om plass, og plassbillettene så slik ut etter vårsesongen: 

 

Rød vogn  
Damien Renard, Eivind Resser, Gleb Tikhonov (Russland), Harri Luchsinger, Ivan Sirakov (Bulgaria), Morten 
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Urdal Bakke, Håkon Heggedal, Agni Fjogstad Nielsen, Ingjerd Myhre, Julia Gross (Sveits), Laura Vike (Latvia), 
Ula Morowska (Polen) 

 

Blå vogn  
Mathias Drage, Morten Weber Bergesen, Sigurd Flågan, Sigur Heggedal, Sindre Sandven, Simen Teigen 
Søgård, Christina Maria Kasin , Christine Jellum Helgerud, Mari Jellum Helgerud 

 

Grønn vogn 
Anne Line Teigen Søgård , Frida Volden, Ingvild Bonden Kjørsvik ,Katharina Rogstad, Lise Østlid Bagstevold 
,Maiken Flågan, Aleksander Løe Myrling, Andreas Saunes, Audun Resser, Håvard Myhre, Marius Dietrichson, 
Tommi Luchsinger, Tommy Wilhelmsen, Sindre Hunn, Tobias Lunde 

HØST- OG VINTERTRENINGER, 13 ÅR OG ELDRE 

Skrevet av Audun Resser 

Mandagstrening på Madsebakken fra november til påske. Målgruppe: Ca. 13 år og eldre som ikke er aktivt 
med på andre idretter om vinteren. Oppslutning: fra 8 til 20 deltakere i alder 12- 45år. Hovedansvar: Damien 
Renard, med Audun Resser og Unn Hilde Heggedal som oppmøtende trenere. 

Treninga bestod av langtur med lykt i opptråkket løype i skogen, og deretter basistrening og ballspill inne i 
gymsalen. Total lengde på økta var to og en halv time. Vintertreningen er et bra tilbud som videreføres 
vinteren 2011/12. 

Hver onsdag var det også intervalltrening fra Madsebakken. Ansvarlig var Audun Resser. Oppmøte var lite, 2-5 
personer. 

I løpet av vinteren ble det også arrangert en julesprint fra Raumyr skole. 

TRENINGSOPPFØLGING 

Skrevet av Pål Corneliussen 

Juniorene og seniorene har fått treningsoppfølging både på et individuelt og et kollektivt plan. Pål har fulgt 
opp løpere som gjennom de seneste årene har fått individuell treningsoppfølging. Disse løperne er blitt 
seniorer og har mye erfaring selv. Det har derfor vært mer samtalepartner enn treneroppfølging. Noen av 
løperne har vært syke over en periode mens andre satser mindre, og har dermed krevd mindre oppfølging. 
Løperne anses nå for å være selvgående noe de også har gitt uttrykk for. Det blir derfor ingen videreføring for 
disse i 2012. Kollektivt har det vært oppfølging i form av treningssamlinger, forberedelser til viktige løp, samt 
på klubbens egne treninger. I tillegg har Damien laget mange gode o-tekniske treninger til glede både for våre 
løpere og utenbys løpere. For 2012 er det igangsatt tettere oppfølging av den fysiske delen. 

KONKURRANSER OG SAMLINGER FOR JUNIOR OG SENIOR 

Her omtales kun unntaksvis resultater, disse kommer i resultatbørsen. 
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Bulgariasamling 24. februar - 1. mars 

For hvem: Løpere i Stafett-toget 
Turleder: Jan Vidar Nielsen 
Medhjelpere/sjåfører: Pål Corneliussen, Tine Fjogstad. Kiril Nikolov 

Disse deltok 
Ivan Sirakov, Morten Urdal Bakke, Eivind Resser, Sindre Sandven, Mathias Drage, Håkon Heggedal, Morten 
Weber Bergesen, Harri Luchsinger, Sigur Heggedal, Ula Morowska, Laura Vike, Ingjerd Myhre, Christina Kasin, 
Christine Jellum Helgerud, Katharina Rogstad, Agni Fjogstad Nielsen 

Vi landet i Sofia, og det var snø Bulgaria! Med to minibusser på ikke akkurat norsk standard vinterdekk, kjørte 
og sklei vi i snøvær i fem timer ned til Primosko hvor vi tok inn på et vinterstengt hotell. To økter i snø ble 
gjennomført. Vi måtte legge hodene i bløt. Kiril og Ivan jobbet intenst med å finne ut hvor det var mulig å 
flytte samlingen. Stedet ble Varna, 150 km lenger nord. Her var det også litt snø, men akseptabelt. Nye økter 
ble laget, kart printet ut på en printer hjemme hos søsteren til Kiril, merkebånd hengt ut. Imponerende 
jobbing av Kiril og Ivan. To økter gjennomført hver dag. Litt surt at all forhåndsjobbingen Jan Vidar, Ivan og 
Kiril hadde gjort – med ferdige økter og ferdige trykte og preppede kart gikk i vasken. Men vi fikk trent 
skikkelig på omstillingsevnene våre! 

 

Camp Norway samling i Polen/ Gdansk 17.-22. mars 

Skrevet av Jan Vidar Nielsen 

For hvem: Løpere i blå og rød vogn 
Turleder for KOL: Jan Vidar Nielsen 
Norges Orienteringsforbund organiserte alle økter. ca 90 løpere deltok fra Norge og 40 fra Sverige. 

Disse deltok fra KOL 
Agni Fjogstad Nielsen , Ingjerd Myhre (bodde med landslaget), Ula Morowska, Morten Urdal Bakke, Morten 
Weber Bergesen, Harri Luchsinger, Gleb Tikhonov, Sindre Sandven, Ivan Sirakov, Simen Teigen Søgård, Sigurd 
Flågan, Simen Westlund, Mathias Drage. 

To treningsøkter hver dag . Barmark  med enkelte hvite flekker – snøen hadde ligget godt oppå 
støvleskaftene et par uker før! Løpere bodde på Hotel Murat, ikke langt fra Gdansk. Det ble litt sykdom på 3-4 
av løperene våre som dermed gikk glipp av endel økter. Noen kan trygt skylde på litt for lett påkledning. 

 

Gøteborgsamling 8.-10. april 

Sakset fra Juniorbloggen/KOL-bøtta. Harri Luchsinger skribent 

Turledere: Jan Vidar Nielsen og Tine Fjogstad 

Da alt av vårløp i Norge ble avlyst, dro "Toget" til Göteborg for å få skog under skoene. Sammen med 
Konnerud rullet vi og JanV Bushen over grensa og inn i Liseberg. På fredag løp vi en natt-økt og laddade for 
TIO. Lørdag arrangerte IFK Göteborg Vårtävling, mellomdistanse. Samlingsplassen ga oss flashback til 15-
stafetten noen år tilbake, da den lå midt inne i skauen, så solen ikke skulle ødelegge stemningen. De 
konservative ville vært fornøyd. De fleste dro også ut på en times andre-økt i skogen ved Liseberg klokka fire. 
På søndag løp vi langdistanse. Det merkes at det er tidlig i sesongen, for det tunge terrenget ved Öjersjö 
gjorde at KOL ikke imponerte stort på resultatlisten. På lørdag var fire KOLere under 8 på kilometeren og på 
søndag bare to, men Sigur Heggedal dro i land seieren og reiste dermed kjerringa fra lørdag. Veldig deilig 
samling med sol og grilling og jaggu var det sommer og bart da vi kom hjem også. Dette var en bra teaser, en 
liten forsmak på det som venter utover i sesongen. 

 

Ski-O-samling i NOF-regi på Kongsberg 21.-23. oktober 

I forbindelse med at ski-o landslaget hadde samling på Kongsberg ble alle ski-o ungdommer og juniorer (født i 
1999 eller før) invitert til åpen samling. Noen ungdoms- og juniorløpere fra KOL deltok på deler av opplegget. 
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Camp Norway Halden 4.-6. november 

KOL deltok med Sigur Heggedal og Mathias Drage. Samlingen gikk parallelt med O galla. Løperne løp 3000 
meter, hørte foredrag, løp sprint og jaktstart. 

 

O-teknisk samling på Kongsberg 2.-4. desember 

Lokalt initiativ ”poppet” opp når vinteren drøyet. Blant annet Sigur Heggedal og Damien Renard inviterte til 
helg med nattøkt på Gamlegrendåsen, hardøkt på Heistadmoen lørdag formiddag, og Bjørndalsetertrening og 
langtur fra Knutehytta søndag. 

NM-ER / CRAFT-CUP FOR JUNIORER OG SENIORER 

NM sprint, Norgescup mellomdistanse Arendal 27. -29. mai 

Lørdag: NM sprint med innlagt uttaksløp til VM junior i Polen 
Søndag: Norgescup mellom for juniorer og seniorer 

Fra KOL deltok 11 løpere i sprint kvalikk. Kun Ingjerd Myhre og Sindre Sandven kom til finalen med fine 
resultater, nr 3 og nr 11. Ingen seniorløpere ”kvalla”. 

De fleste løperne bodde på Hove leirsenter. Leder på selve turen var Hilde Storløkken.  

 

Pinseløpet på Hedmark med Craftcup og innlagt testløp til VM junior  

Junior: Uttaksløp lørdag og mandag til VM junior i Polen. Også Craftcup 
Senior: Craftcup og WRE-løp lørdag. Craftcup søndag 

2 seniorløpere og 5 juniorløpere fra KOL deltok. 

Øyvind Myhre lagleder. Kristin Sandven-forhåndsorganisator. 

Overnatting i campinghytter på Villmarksporten. 

 

NM-uka Gjerdrum, 8.-11. september 

Torsdag var det i år langdistanse for både junior og senior. Fire seniordamer, en juniordame og 3 juniorherrer 
gjennomførte fra KOL. 

Fredag var det hviledag for juniorene, men seniorene løp mellom kvalikk. 13 seniorløpere stilte til start. Artig 
at de ”gode, gamle” også deltok ( Kari Strand, Odd Strand og Ola Lesteberg) . Kun 1 seniorløper kvalifiserte 
seg: Agni. 

7 juniorløpere stilte på NM mellom lørdag. Ingjerd fikk sølv og Mathias Drage og Sindre Sandven fikk en fin 8. 
og 11. plass. (vi henviser til resultatbørsen). 

I stafetten søndag stilte KOL med tre damelag, hvorav to fullførte. 3.laget ble disket. KOLs tre herrelag 
fullførte. Dårlige resultater i år. Noe av grunnen til dette kan tilskrives at noen av våre beste løpere ikke stilte 
opp. Resultatet og ”stafett-solidariteten” bør bli bedre under NM i Nydalen i Oslo 2012. 

Vi bodde på Gjerdrum Misjonshus, rett ved arenaene. Sissel Resser og Tine Fjogstad var turledere. Lørdag 
kveld fikk vi samlet hele gjengen + endel foreldre, og fikk sluttført 2012-diskusjonen. Se 
oppsummeringskapittelet. 

 

NM ultralang (Blodslitet) 15. oktober  

Her stilte KOL med 6 løpere. 5 juniorer. Ingen seniordamer. 2 senior herreløpere, derav Ivan Sirakov som kom 
fra Bulgaria da utlendinger kan få stille i dette NM-et. 
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NM natt Larvik 28. oktober 

NM natt skulle egentlig gått av stabelen på vårparten, men utsatt pga snø. 
11 KOL-løpere stilte på fellesstarten. Ingjerd dro til og avsluttet sesongen 
med gull og vinner av Norgescupen. Gratulerer igjen! Moro var også den 
flotte innsatsen til Sigurd Flågan, som lå og snuste helt opp i toppen 
midtveis. Kom i mål to minutter bak vinneren og fikk 11. plass. Sindre 
Sandven viste også takter med å være litt over tre minutter bak teten og 
11.plass. 

Noen av oss overnattet på Fredriksvern Verft med god frokost og løp 2-
manns sprint-stafett dagen etter. 

INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER 

Ingjerd Myhre ble tatt ut til VM for juniorer i Polen 1.-9. juli. Hun løp sprint, mellom, lang og 
stafett, og hun var beste norske på samtlige distanser. Masse flott erfaring å bygge videre 
på. Se resultatbørsen. Familien Storløkken/Myhre var tilstede som heiagjeng. 

På høsten deltok Ingjerd i Junior European Cup og gjorde knallinnsats. Se resultatbørs. 

Vi nevner også våre utlendingers deltakelse i VM: Julia Gross løp junior-VM for Sveits. Ivan 
Sirakov , og Laura Vike løp VM  senior for Bulgaria og Latvia. 

STAFETTER JUNIOR OG SENIOR 

Jukolakavlen, 16.-20. juni 

Turansvarlig: Jan Vidar Nielsen. 

Dette er turen som krever mastergrad i logistikk og god planlegging. Ca 40 løpere og ledere deltok. Noen var 
med på hele pakka, fra Bushen rullet ut fra Kongsberg torsdag morgen, tok ferge fra Stockholm til Helsinki 
torsdag kveld og returnerte godt fornøyd og slitne mandag kveld. Noen ankom med fly fredag/lørdag. 
Gjengen overnattet i Hamina på Hostel Petkele og fikk en treningsøkt fredag. 

Tre damelag og tre herrelag var påmeldt. Nye unge og spente løpere i verdens største og mest attraktive 
stafett. På arena delte KOL og Konnerud teltplass, rett ved innløpet. Super utsikt til innløp og storskjerm. Like 
høy stemning ble det som på Tvåmila da damenes 1. lag ved Ingjerd kom inn i tet på 1. etappe. Så datt de litt 
ned, men hentet seg opp igjen til en fin 26. plass. Og gutta fikk også en knallstart med Damien Renard som 
kom inn som nr 19 på første etappe, og Morten Urdal Bakke som nr 26 på 2. etappe. Så gikk det noe nedover 
– men kanskje en dag klaffer det for alle? Se Harris stafett-kommentarer under. 

Thor Christian Helgerud var bussjåfør på hele turen sammen med Jan Vidar Nielsen. Pirjo Luchsinger var med 
som finsk simultanoversetter og heier. Pål Corneliussen stilte også som oppbacker. Lag-oppstilling i 
resultatbørsen. 

 

NM senior stafett 

Se under NM-uka over. 

 

KM junior og senior stafett 

I år var det Sturla som arrangerte KM-helg. Tre herrelag stilte på 
startstreken, og KOL ble kretsmestere og fikk bronse i herreklassen. 
KOL stilte bare med ett damelag. 

 

NM junior stafett 24. september 

NM junior stafett gikk i år i Asker. KOL stilte med to unge herrelag og 
ett damelag. 

KM senior stafett i Drammen med Sturla IF som 
arrangør. Mathias Drage, Bjørn Haavengen og 
Audun Resser utgjør 1.etappene på KOLs 3 
herrelag. Foto: Tine Fjogstad. 
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UK FOR JUNIOR OG SENIOR 

Skrevet av Øivind Myhre, leder UK damer og herrer 

Stafettutvalget har som tidligere år hatt som oppgave å ta ut lag til de stafetter KOL har deltatt i. 
Stafettutvalget har vært med på å bestemme kriterier for uttakene til stafettene. 

Stafettutvalget har bestått av følgende personer: 

Junior og senior 

 Øivind Myhre Leder, laguttak og informasjon 

 Jan Vidar Nielsen: Laguttak 

 Agni Fjogstad Nielsen Løper repr damer 

 Morten Urdal Bakke: Løper repr. Herrer. 

Ungdom 

 Espen Løe Laguttak og informasjon 

 Pål Corneliussen Uttak av lag 

Leders oppfatning er at arbeidet rundt laguttak til stafetter har fungert godt gjennom sesongen. Der hvor de 
har vært praktisk gjennomførbart, har det blitt holdt separate uttaksløp. Dette gjelder spesielt mot Tiomila og 
Jukola. Inntrykket er at dette har blitt godt mottatt og har fungert etter hensikten. 

2011 STAFETTINNSATS-OPPSUMMERING 

Skrevet av Harri Luchsinger. Sakset fra KOL-bøtta (tidl Juniorbloggen) 

 

Damene 

KOL er etter 2011- sesongen bare 32. beste herrelag og 14. beste damelag i Norge, men vi ser allikevel 
lyspunkter. I TIO-mila ble damene nr. 25 . Med litt mindre bomming kjemper kanskje KOL om topp 15 til neste 
år? Et annet lyspunkt er Ingjerd Myhre som blant annet kom inn som nr. 7 på Jukola på 1. etappe og generelt 
viser frem KOL-logoen på de fleste seierspaller som er mulig å stå på. 

Herrene 

Med ikke optimal løping fra alle verken på Jukola eller TIO ble herrene nr. 68 og 65 så her er det også 
forbedringspotensial. Bare for å sette resultatene inn i perspektiv, viser historien oss at vi skal ikke lenger 
tilbake enn til 2004 for å finne at KOL ble nr. 434 i Jukola, mens KOL i 1988 ble nr. 26. Neste år bør vi klare 
bedre enn 50. 

 

Resultater 2011 

KOL-junior har samlet stafettresultatene for denne sesongen. En sesong preget av litt mye nesten, men 
samtidig enkelte gode stafettgjennomføringer. 
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KOL’S UTLENDINGS-PROSJEKT 

Skrevet av Jørg Luchsinger  

Følgende  løpere deltok i prosjektet: Julia Gross (Sveits), Laura Vike (Latvia), Ula Morawska (Polen), Ivan 
Sirakov (Bulgaria) og Gleb Tikhonov (Russland). 

Det ble gjennomført tre utenlandssamlinger  hvor disse var med sammen med våre ungdommer. En i februar 
ved Svartehavet hvor det var en del snø, en i Gøteborg før Tiomila, og en i mai i Polen  sammen med NOF nær 
terrenget til junior VM ved Gdansk.  

Ivan trente privat i Kongsberg i april og oktober og bodde hos Jørg og Pirjo Luchsinger. Laura og Ula var hos 
Jan Vidar Nielsen og Tine Fjogstad i mai. Gleb var hos familien Flågan i april og hele august.  Den sveitsiske 
junioren Mirjam Hellmueller var også i Kongsberg i en treukers periode  i  oktober og november og bodde hos 
Claudia og Kolbjørn Kasin. Alle fikk mye god trening i det vanskelige terrenget vårt.   

Laura og Ivan fikk hver sin 21. plass i årets VM i Frankrike. Gleb greide en 6. og en 8. plass i Junior VM i Polen. 
Julia tok 5., 7. og 11. plass samme sted. 

På et møte på Vadet i juli ønsket våre ungdommer at vi ikke skulle ta opp nye utlendinger men fortsette med 
de vi har nå. På tampen av året sendte Gleb Tikhonov en melding om at han har meldt overgang fra KOL til 
den svenske eliteklubben Rehns BK. 

Til reiser og samlinger utbetalte KOL ca. kr. 25.000,- til de 5 utlendingene, litt ulik fordelt. 

INFORMASJON 

FRA  TIL  

Løperne i Junior-Seniorgruppa har laget mange bra reportasjer i tekst, bilder og film på sin egen blogg som iår 
endret navn fra ”KOL juniors” til ”KOLbøtta”. Bloggen er som en hjemmeside, åpen for alle. Link fra KOLs 
hjemmeside. 

Harri Luchsinger, en pådriver på bloggen, skriver følgende begrunnelse for navneskifte: 
Tidlig på totusentallet drev Øyvind Due Trier (som uansvarlig redaktør) et forum for KOL sine medlemmer som 
ble kalt for KOLbøtte med mye bra skatter. Kolbøtte skulle være et sted der medlemmene kunne skrive om 
alt. Ingen sak for liten, ingen for teit, for kolbøtte. Vi "juniorene" har etter et demokratisk valg, bestemt oss 
for å føre tradisjonen med Kolbøtte videre! 
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KOLs junior og seniorløpere bruker også en egen facebook-konto til litt intern diskusjon, og meldinger. 

Hele klubbens informasjonskanal er hjemmesiden kolweb.no. Mail kjøres ut via kol.mailingliste@gmail.com. 
Hver utvalgsleder er ansvarlig for at lister til sin målgruppe er oppdatert. Her når vi de løperne som er aktive, 
foreldre som er medlem/ikke medlemmer + folk i kretsapparat ol som gjerne vil motta informasjon. 

OPPSUMMERING JUNIOR- OG SENIORGRUPPA 

Stafett-toget har kjørt lange strekninger med mer og mindre aktive passasjerer. Innsatsen og energien og 
stemningen i passasjervognene må sies å være høyest senvinters, tidlig vår og frem til sommerferien. De siste 
årene ser vi en tendens til at interessen dabber av hos de som ikke er i toppskiktet nasjonalt når høstens NM-
serier starter opp. Juniorene som satser, holder imidlertid trøkket oppe. 

Skader og sykdom har i år igjen berørt endel løpere. Dette er demotiverende for den løper det gjelder, men 
preger naturlig nok også resten av teamet, "lokomotivførerne" inkludert. Alle 
håper på at "iår blir det ingen togavsporinger, og full fart til endestasjonen". 
Toget kom dessverre også i år i litt slow motion og med færre passasjerer enn på 
de første stasjonene inn på årets endestasjon. 

Treff-stedene for junior og senior-gruppa har vært på samlinger, og konkurranser 
utenfor byen. Løperne bor spredt rundt i innland og utland. Kun ca. fem aktive 
junior-/seniorløpere har sitt tilholdsted Kongsberg/Notodden. Men når gjengen 
er samlet, da er det god stemning og full innsats! 

Løpere, foreldre, styret og trenere har blitt involvert også i år til å diskutere hva 
de vil fremover. Etter mulighet for å gi skriftlige innspill, delta på sommermøte og 
et møte under NM-uka, konkluderte løperne med at fra sesongen 2012 er det 
fornuftig å smale inn til en liten Elitegruppe for de som virkelig satser. At disse får 
noen ekstra samlingstilbud gjennom vinteren, ekstra reisestøtte for de som bor 
utenbys, støtte til trenings-studio, kanskje noe mer støtte på 1-2 saminger, og 
meget viktig: Individuell treningsoppfølging. 

Våre aktive seniorløpere og studenter/yrkesaktive signaliserer at de nå klarer å 
være sine egne trenere etter god hjelp i flere år av KOLs gode trener-ressurser. 
De samme ønsker heller ikke vintersamlinger. 

Eivind Resser, Håkon Heggedal, Harri Luchsinger og Agni Fjogstad Nielsen nedfelte noen krav til elitegruppe, 
og har tatt ut løperne og følger opp i 2012 at de er aktive jmf satte krav. Disse søkte og er tatt ut: 

 Sigur Heggedal, født 1995 

 Sindre Sandven, født 1994 

 Mathias Drage, født 1994 

 Ingjerd Myhre, født 1992 

Ingjerd Myhre, som også i 2012 er i landslagsgruppe, får treningsoppfølging av Norges Orienteringsforbund. 
Øvrige får individuell treningsoppfølging av Pål Corneliussen og Damien Renard. 

De fleste løperne sier de fortsatt vil løpe for KOL. Morten Urdal Bakke, Anne Line Teigen Søgård og Katharina 
Rogstad har gitt beskjed om at de løper for NTNUI i 2012. Vi ønsker dem lykke til! 

Takk til dere av løpere og ledere som over mange år og i år: 

 Har vært med å lage mange spennende treninger, stilt på trening, fulgt opp løperne, gitt respons og 
energi til omgivelsene, laget gode kart, organisert og stilt opp på verdifulle samlinger, turer og "stunt". 

 Har deltatt på inntektsgivende klubbarbeid med og uten juniorer og seniorer i huset. 

 Har sittet bak PC-en med all for- og etter-administrasjon som kreves i en bedrift som KOL. 

God tur videre ønskes til den/de som skal ha hovedansvar for å holde junior-senior-toget på skinnene 
fremover. Mange artige reiser og opplevelser venter rundt neste sving! 

 

Hilsen avtroppende junior-seniorleder Tine Fjogstad 

 

VADET: 4.juli Terrengløp med 
moro. Pirjo klatrer ”i brus”. 
Alexander er brusleverandør og 
Audun trekker som vanlig i 
trådene. Foto: Tine Fjogstad 

mailto:kol.mailingliste@gmail.com


Årsmelding 2011 Side 20 av 48 Kongsberg Orienteringslag 
 

   

7. TURER OG SAMLINGER 

DANMARKSTUREN 

Skrevet av Jon Moholth 

Det ble en flott start på sesongen for 92 av Kongsberg o-lag's løpere da de deltok på Nordjysk 2-dagers 2011 
helgen 11.-13. mars. Der var våren ankommet og snøen lot vi bli i Norge. I tillegg til at det er en fin start på 

sesongen sportslig sett er dette også en flott tur sosialt og den er 
med på å bygge bånd mellom klubbens medlemmer. 

KOL hadde 78 deltagere med på løpet og fikk mange klassevinnere. 
Lørdag vant Aurora Moholth D11-12A, Kari Strand D35A, Unn Hilde 
Heggedal D45A, Jørgen Teigen Søgård H13-14B, Mathilde Sæter 
Flesseberg D-10B og Jorunn Trømborg D21C. 

Søndag vant Erik Engebråten H70A, Tord Strand H11-12A, Einar 
Lund H13-14A, Sanna Finstad D10B, og Jørgen Teigen Søgård H13-
14B. 

SKIDAG PÅ BLEFJELL 27.MARS 

Skrevet av Ingrid Kvistad 

Det ble en flott skidag med utgangspunkt fra Liatoppen på Blefjell. Mange gikk tur/retur Strutåsen, og noen 
gikk lengre. Etterpå ble det bålkos og aking ved alpinanlegget på Liatoppen. Ca 25 stk deltok. 

NORGESCUP NATT OG VESTFOLD 2-DAGERS 15.-17. APRIL 

Skrevet av Tine Fjogstad 

Pga for mye snø ble NM natt for junior og senior degradert til Norgescupstatus, og løpet flyttet til vestsiden av 
Larvik. Lørdag og søndag ble Vestfold 2-dagers arrangert med innlagt NC sprint lørdag for junior og senior. 
Rekruttleder hadde fikset hyggelig overnatting på Strand leirsted. Nydelig vårvær og mange fra KOL deltok. Ca 
65 stk fra KOL overnattet. 

TIO-MILA, TVÅ-MILA OG UNGDOMSKAVLEN 28. APRIL – 1. MAI 

Skrevet av Tine Fjogstad 

I år tok torsdagsløperne (17 junior- og seniorløpere) tog fra Oslo til Eskilstuna, og med to leiebiler fra 
Eskilstuna. Overnatting på Vilsta Sporthotell fra torsdag til lørdag. Dag- og natttrening. Fredag morgen kjørte 
Bushen fra Kirketorget. 

Vi stilte med tre damelag, to herrelag og tre og et halvt ungdomslag med flere spente førsteårsløpere som 
klarte seg fint på sine etapper. Stemningen var høy da KOLs damer knallet til med 25.plass. I KOL-leiren ble det 
servert god natt-suppe som vanlig. Se forøvrig resultatbørs. 

 Sted: Mellom Sødertälje og Stockholm 

 Organisator i forkant: Terje Sæbø 

 Turleder fra torsdag: Jan Vidar Nielsen 

 Buss-sjåfør fredag: Svein Larsen 

 Minibuss-sjåfør fredag: Torbjørn Barikmo 
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15-STAFETTEN, OSLO, OPPSAL 21. MAI 

Skrevet av Ingrid Kvistad 

KOL stilte i år med 2 lag på 15-stafetten og 5 lag i lagkonkurransen for 12 
år og yngre. 1. laget ble nummer 6 i stafetten, mens 2. laget ble nr 24. God 
innsats av de yngste i lagkonkurransen, her stilte i alt 62 lag. Vi kjørte 
Bushen med Svein Larsen som bussjåfør. 

 

O-FESTIVALEN, NESODDEN 24.-26. JUNI 

Skrevet av Tine Fjogstad 

Ca 50 personer benyttet overnattingstilbudet turleder Tine hadde funnet i Fjordvangen barnehage, en snau 
kilometer fra arenaen. Fredag kveld var det sprint, lørdag langdistanse og søndag stafett og lagkonkurranse. 
Se resultatbørs. 

 

8. KLUBBMESTERSKAP 

KONGSBERGMESTERSKAPET  

2011 års klubbmesterskap ble arrangert den 21. juni ved Labro. Våre juniorer & seniorer med Maiken Flågan 
og Lise Bagstevold i spissen sto for arrangementet. De hadde på snedig måte klart å få gode, lange løyper ut 
av det begrensede terrenget langs Lågen. Fellesstart i alle løyper ga mange tette, vekslende dueller i skogen. 
Etter at alle klasser var avgjort var det grilling, lek og diskusjon av løyper og veivalg. Til sammen var vi omtrent 
150 deltakere som koste oss på Labro denne flotte sommerkveld. 

Disse ble Kongsberg-mestere:  

 D 10-12: Marlin Haavengen 

 D 13-15: Åsne Trømborg 

 D 16-: Laura Vike 

 D 50-: Turid R Olsen 

 H 10-12: Tord Strand 

 H 13-14: Einar Lund 

 H 15-: Damien Renard 

 H 50-: Roar Grande 

 

Vurdering mot målsetting/forbedringsforslag/mål for neste sesong:  

Veldig hyggelig kveld med gode løyper og flott samlingsplass. Det virker som de fleste syns at det er moro med 
fellesstart. 

GRENDESTAFETTEN  

Grendestafetten ble arrangert tirsdag den 30. august ved 
Langekjenntunet barnehage på Gamlegrendåsen. Mathias Drage 
hadde lagd fine løyper ut langs Langkjennveien. Som vanlig hadde vi 
også en liten første etappe for ”knøtter” inne på barnehagens 
område. 

21 lag med totalt 130 deltakere stilte til start i solskinnet. Vinnere ble 
lag ”Sulusåsen” med Harald Laug, Maren Felde Løvberg, Oddlaug 
Felde & Svein-Erik  Søgård på laget. 
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Vurdering mot målsetting/forbedringsforslag/mål for neste sesong:  

Dette skal være et sosialt og morsomt arrangement. Rekruttutvalg bør involveres i vurdering av 
”nybegynnerløyper”, så disse har passende vanskelighetsgrad. Det bør lages litt ekstra stas og moro for 1. 
etappe med ”knøtt”-løpere. Veldig bra arrangement i år. Tenk på dato, som bør være etter start av 
grunnskole, men før de som går på skole utenbys forsvinner. Dette er kanskje en umulighet, men i år hadde i 
hvert fall de fleste juniorene reist fra byen.  

KONGBERGMESTERSKAP NATT 

Nattløp Gamlegrendåsen skole 12.10 

Uoffisielt klubbmesterskap i nattorientering ble også i år arrangert fra Gamlegrendåsen skole. Arnt Idar 
Jørstad hadde lagt løyper. Den letteste løypa kunne løpes med lommelykt. Den lengste og vanskeligste løypa 
bød på utfordringer for de fleste. Arild og Lene Finstad sto for arrangement, med blant annet servering av 
kveldsmat. 40 KOL’ere deltok på nattløp. 

 

Vurdering 

Det er viktig med et lokalt nattløp, for å gi de yngste mulighet til å prøve på denne spesielle utfordring. 

 

9. TRENINGSLØP 

LANGSIKTIG MÅL FOR KOL'S TRENINGSLØP 

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

ANSVARLIGE OG ORGANISERING 

Treningsløpskomiteen har ikke vært organisert under noe overordnet utvalg, men har fungert som en egen 
komité sammen med Tematreningskomiteen. 

Funksjon Hovedansvarlig(e) 

Leder  Yngvar Roaas 

Utstyrskofferter Anita Sørensen Drage 

Resultatservice Ingar Tollum Andersen, Paul Biseth,  Espen Sem og Steinar Sørensen.   
Espen Sem hadde ansvar for RouteGadget 

Løpsarrangører Ca. 70 av KOLs medlemmer 

Tematreningskomite Svein-Erik Søgård (leder) med løypeleggerteam : Øivind Drage, Damien 
Renard, Audun Resser, Arvid Røed, Espen Røste 

Vegetasjon-Dyreliv-Grunneier Øivind Myhre 

MÅLSETTING FOR ÅRET 
 Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i Kongsberg o-lag i forhold til ulikt nivå. 

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

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

 Oppnå størst mulig deltagelse med en god sosial ramme rundt treningene. 
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GJENNOMFØRT AKTIVITET 

Statistikk for de siste treningsløpssesonger: 

Arrangementer 2009 2010 2011 

Totalt antall arrangementer 37 37 33 

”Vanlige” treningsløp 28 29 26 

Kongsbergmesterskap 1 1 1 

Kongsbergmesterskap natt 1 1 1 

Grendestafett 1 1 1 

Treningsløp arr. av Notodden OL 2 2 2 

Treningsløp arr. av Eiker OL 4 3 2 

Deltakelse    

Totalt antall starter KOL’s treningsløp 1 453 1 412 1 168 

Gjennomsnittlig antall deltakere 50 47 43 

Inkl. Notodden/Eiker, Kongsbergmesterskapene, Grendestafett  1 965 1 952 1 627 

KOL har samarbeidet med Notodden O-Lag om en SprintCup over 3 kvelder. Dette er hovedsakelig NOL’s 
initiativ. 

KOL har i tillegg samarbeidet med Eiker O-Lag om enkelte treningsløp som ligger i grenseland mot Eiker. 

Ca 70 av KOL's medlemmer har stått som arrangører av løpene. Også i år 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. 

Resultatservicen har blitt utført fortløpende for hvert løp. Dette har bestått av resultater på web i form av 
strekktider, grafer og løyper med mulighet til å legge inn sporene sine  enten manuelt eller fra GPS). 

Utstyrsansvarlig har holdt orden på utlevert og innlevert utstyr. 

Det rettes en stor takk til alle de som har bidratt til gjennomføringen av et stort antall arrangement.  

Utviklingen i antall deltakere viser dessverre en synkende tendens de siste år. Gjennomsnittlig antall deltakere 
har sunket fra 50 i 2009 til 43 i 2011. 

VURDERING MOT MÅLSETTING 

Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i Kongsberg o-lag i forhold til ulikt nivå. 

De tradisjonelle treningsløpene består av forskjellige vanskelighetsgrader og lengder, 2, 3, 4 og 6 km, som gjør 
at de fleste finner ei løype som passer. I tillegg er det innslag av sprint for å gi noe variasjon. Basert på 
deltagerantall kan man si at sprintløp er minst like populære som tradisjonelle treningsløp. Treningsløpene 
fungerer som en viktig møteplass for o-løpere i alle aldre og med forskjellig ambisjonsnivå. 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 KOL et godt treningstilbud til de aller fleste medlemmene. Tilbakemeldinger fra 
løpere tyder på at samarbeidet mellom tematrening og treningløpstrening har gitt en positiv effekt på 
kvaliteten på løypene. 

 

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

Når arrangørkabalen for treningsløpene ble satt opp, ble foregående års deltagerstatistikk sammen med 
kunnskap om medlemsmassen benyttet. Kunnskap om medlemsmassen og de enkelte medlemmers erfaring 
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er av vital betydning for å kunne oppfylle målsettingen. Hovedtyngden faller uansett på de fleste av de mest 
trofaste treningsløperne. Noen nye arrangører har bidratt i år sammen med mer erfarne arrangører. 

 

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

Det har blitt benyttet ca 25 forskjellige områder. Det har i år blitt benyttet terreng som er både sentralt og 
noe mer usentralt. De mest sentrale områdene har blitt benyttet i ca 1/2 av treningsløpene. Nærområdene 
har jevnt over høyere deltagerantall. En utfordring i forhold til nye arenaer er parkeringsforholdene, spesielt 
på tirsdagsløpene hvor treningsløpet arrangeres sammen med KOL-karusellen for de yngre. 

 

Oppnå størst mulig deltagelse med en god sosial ramme rundt treningene. 

Nedgangen i gjennomsnittlig deltakerantall har dessverre fortsatt også i år. Det er stor variasjon i deltakelsen, 
fra 18 – 102. Det er nok flere årsaker til dette som vær, årstid etc. Vi ser at det kan være en tendens til relativt 
lav deltakelse i løpene rett før og etter ferien. Videre synes det å være noe lavere deltakerantall på løpene i de 
usentrale områdene.  

FORBEDRINGSFORSLAG 

Det sentrale punkt for fremtiden blir å øke deltakelsen på treningsløpene. Det er et potensiale for større 
deltagelse, både fra trimmere og aktive. Grunnlaget for økt deltagelse ligger dels i rekruttarbeidet, men også 
blant enkeltmedlemmer som driver ”misjonsarbeid” blant kollegaer og kjente. Blant foreldre til rekruttene 
antas det også være potensielle nye deltakere. De fleste som deltar er godt kjent i o-laget fra før og benytter 
treningsløpene til å kombinere trening med å treffe kjente og diskutere løyper og veivalg. Det ligger en 
utfordring i å ta imot nye treningsløpere, bli kjent med dem, både for deltagere og arrangører.  

Økt/endret markedsføring og informasjon om treningsløpstilbudet bør være et virkemiddel. 

MÅL FOR 2012-SESONGEN 

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

 Oppnå økt deltakelse på treningsløpene. 

 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. 
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10. RESULTATBØRS SESONGEN 2011 

I hovedsak resultater fra offisielle løp (NM, HL, NC/CC) og viktige internasjonale løp. 

 
Dato Løp Distanse Klasse Plass Navn 

15/4 CC natt Larvik Natt D17-18  33 Kjørsvik,Ingvild Bonden  

   D19-20  1 Myhre,Ingjerd  

   D21  21 Helgerud,Mari J.  

    26 Flågan,Maiken  

   H17-18  7 Drage,Mathias  

    12 Sandven,Sindre  

    22 Flågan,Sigurd  

    60 Wästlund,Simen  

   H19-20  26 Tikhonov,Gleb  

   H21  29 Resser,Audun  

    49 Bakke,Morten Urdal  

    55 Resser,Eivind  

    74 Sirakov,Ivan  

    75 Luchsinger,Harri  

    83 Drage,Øyvind  

16/4 CC sprint Sandefjord Sprint D17-18  33 Helgerud,Christine J.  

   D19-20  2 Myhre,Ingjerd  

   D21  18 Kasin,Christina Maria  

    23 Helgerud,Mari J.  

    32 Bagstevold,Lise Østlid  

    35 Flågan,Maiken  

   H17-18  21 Sandven,Sindre  

    37 Drage,Mathias  

    47 Flågan,Sigurd  

    48 Wästlund,Simen  

   H21  3 Sirakov,Ivan  

    40 Bakke,Morten Urdal  

    62 Bergesen,Morten Weber  

    67 Luchsinger,Harri  

    69 Resser,Eivind  

30/4 Tiomila Stafett Ungdom 17 Håvard Myhre, Kristin Sagosen Smeby, Åsne 
Skram Trømborg, Sigur Heggedal 

    148 Tommy Wilhelmsen, Siri Moholth, Idunn 
Haavengen, Aleksander Myrling Løe 

   Damer 25 Ingjerd Myhre, Julia Gross, Christina Maria 
Kasin, Laura Vike, Agni Fjogstad Nielsen 

    84 Ula Morawska, Lise Østlid Bagstevold, Ingrid 
Kvistad, Unn Hilde Heggedal, Mari Jellum 
Helgerud 

    261 Anita Sørensen Drage, Hilde Storløkken, 
Christine Jellum Helgerud, Ingvild Kjørsvik, 
Maiken Flågan 

   Herrer 65 Harri Luchsinger, Morten Urdal Bakke, Sindre 
Sandven, Ivan Sirakov, Audun Resser, Mathias 
Drage, Sigurd Flågan, Håkon Heggedal, Sigur 
Heggedal, Eivind Resser 

    220 Espen Løe, Terje Konnerud, Svein Erik Søgård, 
Morten Weber Bergesen, Sindre Hunn, Håvard 
Myhre, Aleksander Myrling Løe, Torjus 
Trømborg, Tommy R Wilhelmsen, Simen 
Westlund 

28/5 NM sprint Arendal/ 
JWOC uttak 

Sprint D19-20 Heat2 (13) 1 Ingjerd Myhre 

   H17-18 Heat2 (26) 3 Sindre Sandven 

   D21 Heat1 (20) 11 Agni Fjogstad Nielsen 

   H21 Heat1 (31) 12 Damien Renard 

   H21 Heat2 (28) 13 Morten Urdal Bakke 

   D19-20 Heat1 (15) 15 Katharina Rogstad 
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Dato Løp Distanse Klasse Plass Navn 

   D21 Heat2 (21) 17 Christina Maria Kasin 

   D21 Heat2 (21) 19 Mari Jellum Helgerud 

   H17-18 Heat1 (30) 20 Sigurd Flågan 

   D17-18 Heat1 (21) 21 Christine J. Helgerud 

   D19-20 Finale (20) 3 Ingjerd Myhre 

   H17-18 Finale (31) 11 Sindre Sandven 

29/5 CC mellom/ WC uttak 
Arendal 

Mellom H21 (85) 37 Damien Renard 

    45 Morten Urdal Bakke 

   H17-18 (87) 9 Mathias Drage 

    14 Sindre Sandven 

    56 Sigurd Flågan 

   D21 (41) 7 Agni Fjogstad Nielsen 

    38 Celine Renard 

    39 Christina Maria Kasin 

   D19-20 (26) 3 Ingjerd Myhre 

    26 Katharina Rogstad 

   D17-18 (37) 34 Christine J. Helgerud 

4/6 Unionsmatch Individ. H 13-14 15 Toralf Grande 

    34 Gard Dahlen 

   H 15-16 3 Sigur Heggedal 

    7 Håvard Myhre 

    28 Tommy R Willhelmen 

   D 13-14 26 Siri Moholth 

    33 Idunn Haavengen 

    40 Kristin Sagosen Smeby 

   D 15-16 21 Åsne Skram Trømborg 

5/6 Unionsmatch Stafett Ungdom 7 BuOK-1: 4. et. Håvard Myhre 

    19 BuOK-2: 1. et. Åsne Skram Trømborg 

    23 BuOK-6: 2. et. Toralf Grande, 3. et. Kristin 
Sagosen Smeby 

    25 BuOK-4: 3. et. Idunn Haavengen, 4. et. Tommy 
R. Wilhelmsen 

    31 BuOK-3: 3. et. Siri Moholth 

    38 BuOK-5: 2. et. Gard Dahlen 

11/6 CC Løvsprinten/JWOC 
uttak 

Mellom D17-20E (75) 9 Ingjerd Myhre 

   D21E (59) 27 Agni Fjogstad Nielsen 

   H17-20E (117) 21 Mathias Drage 

    25 Tommi Luchsinger 

    41 Sindre Sandven 

    108 Sigurd Flågan 

   H21E2 (57) 3 Morten Urdal Bakke 

12/6 CC senior, Løvspretten Lang H21E2 (28) 2 Morten Urdal Bakke 

   D21E (45) 8 Agni Fjogstad Nielsen 

13/6 CC junior, Elgdilten/ 
JWOC uttak 

Lang D17-20E (67) 8 Ingjerd Myhre 

   H17-20E (113) 21 Sindre Sandven 

    32 Mathias Drage 

    67 Sigurd Flågan 

    74 Tommi Luchsinger 

18/6 Jukola Stafett Damer 26 Ingjerd Myhre, Agni Fjogstad Nielsen, Laura 
Vike, Julia Gross 

    123 Christina Kasin, Ula Morawska, Lise Østlid 
Bagstevold, Mari Helgerud 

   Herrer 68 Damien Renard, Morten Urdal Bakke, Audun 
Resser, Håkon Heggedal, Sigur Heggedal, 
Bjørn Haavengen, Ivan Sirakov 

    149 Sindre Sandven, Mathias Drage, Eivind Resser, 
Harri Luchsinger, Sigurd Flågan, Svein Erik 
Søgård, Gleb Tikonov 

    340 Morten Weber Bergesen, Sindre Hunn, Øyvind 
Drage, Simen Teigen Søgård, Jan Vidar 
Nielsen, Øyvind Myhre, Marius Dietrichson 

21/6 Klubbmesterskap, Labro Lang D10-12 (24) 1 Marlin Haavengen 
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Dato Løp Distanse Klasse Plass Navn 

    2 Aurora Moholth 

    3 Åsne Haavengen 

   D13-15 (5) 1 Åsne Trømborg 

    2 Kristen S Smeby 

    3 Anne Eiken 

   D16+ (8) 1 Laura Vike 

    2 Sissel S. Mohn 

    3 Unn Hilde Heggedal 

   D50+ (1) 1 Turid Rustand Olsen 

   H10-12 (8) 1 Tord Strand 

    2 Henrik André Larsen 

    3 Håkon Lund 

   H13-14 (3) 1 Einar Lund 

    2 William Ekberg 

    3 Trygve Heggedal 

   H15+ (24) 1 Damien Renard 

    2 Svein Erik Søgård 

    3 Harri Luchsinger 

   H50+ (3) 1 Roar Grande 

    2 Sigvart Bjøntegård 

    3 Espen Sem 

24/6 O-Festivalen Sprint D21- E (32) 15 Laura Vike 

    29 Maiken Flågan 

   H21- E (73) 33 Morten Urdal Bakke 

    41 Eivind Resser 

    44 Håkon Heggedal 

    68 Morten Weber Bergesen 

   D19-20 E (19) 5 Ingjerd Myhre 

   H17-18 E (41) 37 Mathias Drage 

    38 Sindre Sandven 

    71 Sigurd Flågan 

25/6 O-Festivalen Lang/jakt D21E (19) 7 Laura Vike 

    14 Lise Østlid Bagstevold 

   H21E1 (33) 25 Eivind Resser 

   H19-20 E 28 Mathias Drage 

    50 Sigurd Flågan 

    71 Sindre Sandven 

26/6 O-Festivalen Stafett D-Åpen 10 Christina Maria Kasin, Ingjerd Myhre, Lise 
Bagstevold, Laura Vike 

    25 Unn Hilde Heggedal, Beth Nicolaysen, Kari 
Strand, Celine Renard 

    43 Anita Drage, Kjersi Myhre, Katharina Rogstad, 
Maiken Flågan 

   H-Åpen 19 Håkon Heggedal, Morten Urdal Bakke, Mathias 
Drage, Eivind Resser, Damien Renard 

    30 Audun Resser, Øyvind Drage, Odd Strand, 
Morten Weber Bergesen, Sigurd Flågan 

    73 Øyvind Myhre, Jan Vidar Nielsen, Vidar 
Elvekrok, Arild Finstad, Kolbjørn Kasin 

   H 13-16 2 Håvard Myhre, Tommy R Wilhelmsen, Sigur 
Heggedal 

    35 Sigurd Bonden Kjørsvik, William Ekberg, 
Andreas Saunes 

    46 Vebjørn Røtvold, Gard Dahlen, Trygve 
Heggedal 

   D 13-16 29 Siri Moholth, Kristin Sagosen Smeby, Idunn 
Haavengen 

14/6 KM Mellom, Lier Mellom H 17 (53) 8 Morten Urdal Bakke 

    18 Espen Røste 

    19 Sigurd Flågan 

    29 Mathias Drage 

    30 Gleb Tikhonov 

    36 Ola Lesteberg 

   D 17 (31) 26 Eline Drage 

    27 Ann-Karin Lesteberg 
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Dato Løp Distanse Klasse Plass Navn 

1-9/7 JWOC (junior VM) Sprint Damer 9 Ingjerd Myhre 

  Lang Damer 18 Ingjerd Myhre 

  Mellom Damer 10 Ingjerd Myhre 

  Stafett Damer 6 Ingjerd Myhre 

6/8 Hovedløpet for yngre Sprint H 14 10 Einar Lund 

    28 Sigurd Bonden Kjørsvik 

    33 Trygve Heggedal 

    46 William Ekberg 

   H 15 85 Vebjørn Røtvold 

   D 15 26 Åsne Skram Trømborg 

   H 16 20 Håvard Myhre 

    31 Andreas Saunes 

    56 Aleksander Løe Myrling 

7/8 Hovedløpet for yngre Lang H 14 8 Einar Lund 

    13 Sigurd Bonden Kjørsvik 

    29 Trygve Heggedal 

    50 Toralf Grande 

    56 William Ekberg 

   D 14 30 Siri Moholth 

   H 15 74 Vebjørn Røtvold 

   D 15 21 Åsne Skram Trømborg 

   H 16 7 Håvard Myhre 

    37 Aleksander Løe Myrling 

19/8 Veteranmesterskapet Sprint D35 2 Ann-Karin Lesteberg 

   H35 3 Ola Lesteberg 

   H65 37 Ole Kristoffer Throndsen 

   H70 6 Asbjørn Bræck 

   H75 2 Finn Åge Østern 

    11 Leiv Hope 

    13 Olaf Helgesen 

20/8 Veteranmesterskapet Lang H35 4 Ola Lesteberg 

   H65 27 Paul Biseth 

    36 Ole Kristoffer Throndsen 

   H70 14 Asbjørn Bræck 

    26 Knut Kjemhus 

   H75 10 Leiv Hope 

    14 Finn Åge Østern 

    19 Oddvar Rønnestad 

21/8 Veteranmesterskapet Mellom H65 15 Paul Biseth 

    26 Ole Kristoffer Throndsen 

   H70 18 Asbjørn Bræck 

   H75 5 Finn Åge Østern 

    13 Leiv Hope 

    18 Oddvar Rønnestad 

3/9 KM Lang, Sturla Lang H 15-16 1 Sigur Heggedal 

   H 40 1 Odd Strand 

   H 70 3 Knut Kjemhus 

   D 13-14 2 Siri Moholth 

   D 15-16 3 Åsne Skram Trømborg 

4/9 KM Stafett, Sturla Stafett D-17 4 Agni Fjogstad Nielsen, Celine Renard, Ingjerd 
Sommerstad 

   H-17 1 Bjørn Haavengen, Svein-Erik Søgård, Damien 
Renard 

    3 Mathias Drage, Øyvind Drage, Sigurd Flågan 

    4 Audun Resser, Espen Røste, Per Øivind Eger 

   H 13-16 2 Andreas Saunes, Toralf Grande, Aleksander 
Løe Myrling 

   D 13-16 2 Åsne Skram Trømborg, Idunn Haavengen, Siri 
Moholth 

8/9 NM Lang Lang D19-20 (26) 2 Ingjerd Myhre 

   D21 (47) 27 Agni Fjogstad Nielsen 

    39 Mari Jellum Helgerud 

    41 Lise Østlid Bagstevold 

    43 Maiken Flågan 
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Dato Løp Distanse Klasse Plass Navn 

   H17-18 (86) 14 Sindre Sandven 

    37 Mathias Drage 

    39 Sigurd Flågan 

9/9 NM Mellom kvalifisering Mellom D21 Heat 1 (30) 22 Mari Jellum Helgerud 

   D21 Heat 1 (30) 27 Kari Strand 

   D21 Heat 2 (27) 5 Agni Fjogstad Nielsen 

   D21 Heat 2 (27) 19 Christina Maria Kasin 

   D21 Heat 2 (27) 20 Lise Østlid Bagstevold 

   D21 Heat 2 (27) 21 Maiken Flågan 

   H21 Heat 1 (35) 27 Ola Lesteberg 

   H21 Heat 1 (35) 29 Odd Strand 

   H21 Heat 2 (30) 29 Morten Weber Bergesen 

   H21 Heat 3 (34) 24 Harri Luchsinger 

   H21 Heat 3 (34) 26 Audun Resser 

   H21 Heat 4 (33) 14 Eivind Resser 

   H21 Heat 4 (33) 31 Håkon Heggedal 

10/9 NM Mellom finale Mellom D17-18 (44) 31 Christine J. Helgerud 

   D19-20 (35) 2 Ingjerd Myhre 

    34 Eline Drage 

   H17-18 (90) 8 Mathias Drage 

    11 Sindre Sandven 

    43 Tommi Luchsinger 

    81 Tobias Lunde 

   D21 (35) 20 Agni Fjogstad Nielsen 

11/9 NM stafett senior Stafett Damer 14 Agni Fjogstad Nielsen, Christina Maria Kasin, 
Ingjerd Myhre 

    39 Lise Østlid Bagstevold, Mari Jellum Helgerud, 
Unn Hilde Heggedal 

   Herrer 32 Mathias Drage, Sindre Sandven, Eivind Resser 

    66 Øyvind Drage, Håkon Heggedal, Morten Weber 
Bergesen 

    69 Audun Resser, Svein-Erik Søgård, Odd Strand 

    93 Marius Dietrichson, Kolbjørn Kasin, Jan Vidar 
Nielsen 

13/9 KM natt, Eiker Natt H 15-16 1 Sigur Heggedal 

   H 17-20 1 Mathias Drage 

   H 40 1 Øyvind Drage 

15-19/9 Junior European Cup Lang Damer 5 Ingjerd Myhre 

  Sprint Damer 2 Ingjerd Myhre 

  Stafett Damer 2 Audhild Bakken Rognstad, Maren Jansson 
Haverstad, Ingjerd Myhre 

24/9 NM junior stafett Stafett Damer 19 Christine Jellum Helgerud, Eline Drage, Ingjerd 
Myhre 

   Herrer 30 Mathias Drage, Sigurd Heggedal, Sindre 
Sandven 

    40 Håvard Myhre, Alexander Løe Myrling, Sindre 
Hunn 

15/10 NM ultralang, Blodslitet Ultra D19-20 (32) 4 Ingjerd Myhre 

   H17-18 (82) 12 Sigurd Flågan 

    16 Mathias Drage 

    26 Sindre Sandven 

   H21 (82) 24 Ivan Sirakov 

    61 Ola Lesteberg 

28/10 NM Natt Larvik Natt D19-20 (16) 1 Ingjerd Myhre 

   D21 (19) 11 Agni Fjogstad Nielsen 

    16 Maiken Flågan 

   H17-18 (53) 11 Sigurd Flågan 

    16 Sindre Sandven 

     Mathias Drage 

   H21 (54) 23 Eivind Resser 

    28 Harri Luchsinger 

    33 Audun Resser 

    38 Ola Lesteberg 

   D1920-Gjest (1) 1 Mirjam Hellmueller 

30/10 KM Ultralang Ultra D17 (5) 1 Mirjam Hellmueller 
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Dato Løp Distanse Klasse Plass Navn 

    3 Ingjerd Myhre 

   H17 (15) 6 Ola Lesteberg 

2011 PWT-cup sammenlagt Cup D 13-14 2 Siri Moholth 

    3 Idunn Haavengen 

    7 Anne W. Eiken 

    9 Kristin S. Smeby 

   H 13-14 9 Toralf Grande 

    15 Trygve Heggedal 

   D 15-16 3 Åsne Skram Trømborg 

   H 15-16 3 Sigur Heggedal 

    5 Håvard Myhre 

    8 Andreas Saunes 

    9 Aleksander Løe Myrling 

 PWT cup femmertrøya Cup D 13-14  Siri Moholth 

 Craft Cup sammenlagt CC H17-18 16 Sindre Sandven 

    17 Mathias Drage 

    38 Sigurd Flågan 

   H19-20 56 Tommi Luchsinger 

    72 Gleb Tikhonov 

   D19-20 1 Ingjerd Myhre 

    53 Katharina Rogstad 

   H21 42 Ivan Sirakov 

    85 Audun Resser 

    88 Eivind Resser 

    99 Harri Luchsinger 

    101 Morten Urdal Bakke 

    125 Damien Renard 

    130 Ola Lesteberg 

   D21 21 Agni Fjogstad Nielsen 

    57 Helgerud,Mari J. 

    60 Maiken Flågan 

    62 Kasin,Christina Maria 

 

11. ARRANGEMENTER 

Vi har i 2011 gjennomført arrangement på normalt nivå, med tradisjonelt Pinseløp på Korbu og et lite 
arrangement på høsten.  

Samtidig har vi kommet et skritt videre mot større arrangement. NM-uke 2013 er søkt og vi er valgt som 
arrangør. Myra i Lurdalen skal være arena, med nye kart på begge sider av Lurdalsvegen. Kartarbeid er startet 
og løypeleggere er nominert.  

NOFs nye standard for NM og norgescupløp med storskjerm, tv-poster og online resultater skal prøves 
allerede i Pinseløpet 2012, da det også er uttaksløp foran junior VM. Samlingsplass for Pinseløpet i 2012 er 
skytebane 1A innerst på Heistadmoen. 

Til høsten (tirsdag 18.9) er vi også arrangører for årets kretsmesterskap i natta. 

PINSELØPENE KORBU 

Skrevet av Hilde Storløkken 

Målsetting for året  

1.000 deltakere i snitt pr. dag. 

Et arrangement uten feil i løyper og resultatservice! 
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Årets løp 

Pinseløpet ble i år arrangert med samlingsplass på Korbu på Meheia. 

Til tross for en særdeles våt sommer så hadde vi flott vær i pinsen. Men 
mye regn forut for arrangementet skapte utfordringer for parkeringen 
vår spesielt på lørdag, men det ble håndtert utmerket av arena-ansvarlig 
og parkeringsmannskapene. 

 

Ledere i årets hovedkomité 

 Løpsleder: Hilde Storløkken 

 Data og sekretariat: Jon Moholth og Bjørn Victor Larsen 

 Kart og løyper: Bjørn Haavengen 

 Salg: Thor Chr. Helgerud 

 Infrastruktur: Jan Vidar Nielsen 

 Markedsføring: Tine Fjogstad 

 Støttefunksjoner: Odd Strand 

 Servicefunksjoner: Ann-Kristin Flågan 

Alle med mange gode medhjelpere! 

 

Løyper, klasser og konsept 

Årets Pinseløp hadde mellomdistanse lørdag for alle klasser, langdistanser søndag med jaktstart for klasser 
f.o.m 13 t.o.m. 21 år. Mandag var det langdistanse for alle unntatt i ungdomsklassene hvor vi prøvde ut vårt 
eget konsept med 2-mannsstafett med mulighet for å ha 2 løpere på første etappe. Konseptet fikk god 
mottakelse av ungdommene. 

Bjørn Haavengen hadde gjort en utmerket jobb med løyper, og fikk mange fornøyde tilbakemeldinger. 

 

Deltakelse 

Målsetting om over 1.000 deltakere ble ikke oppfylt i år. Pinseløpene på Hedemarken fikk både Norgescup for 
seniorer og uttaksløp til junior VM. Da ble konkurransen om deltakere for hard. 

Totalt hadde vi drøyt 2500 påmeldte til sammen disse tre dagene, med færrest deltakere på mandag. 

 

Salg og service på samlingsplass  

Arenaen på Korbu gir arrangementet en kompakt og flott "innpakning" for Pinseløpet. Salget var plassert 
sentralt på arena med en serviceinnstilt stab og et rikholdig utvalg av kaker, hamburgere etc. Sammen med 
godt vær ga dette også i år et betydelig bidrag til overskuddet. 

Det var også gode opplegg på barneparkering og småtroll. 

Dusjanlegg og do-vogn gir løperne det lille ekstra! 

 

Tidtaking og sekretariat 

Data og tidtaking gikk knirkefritt under hele pinseløpet. Resultatservicen var god, og i år klarte dataseksjonen 
seg uten hjelp utenfra. 

 

Vi bygger broer mellom O-løpere ! 
Dugnad i forkant pinseløpet på Korbu. Fra 
venstre: Olav Helgesen, Oddvar 
Rønnestad, Asbjørn Bræck, Fritz 
Andreassen. Foto: Jan Vidar Nielsen 
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Årets utfordring 

Skytebanene på Meheia ligger innenfor vårt kart. I forkant hadde vi god kommunikasjon med grunneier, 
forsvaret og Kongsberg skytterlag. Men det viste seg at bruken av skytefeltet er noe uorganisert. Dette førte 
til at vårt arrangement på søndag kolliderte med et arrangement på en av skytebanene. Dette krevde 
diplomati fra løypelegger og arenaansvarlig. Begge arrangementene ble gjennomført, men vi måtte utsette 
vår start med først 1 time og deretter en halv time til for å unngå kritiske situasjoner. Vi bør nok for fremtiden 
unngå å bruke den delen av kartet hvor skytebanene ligger. 

 

Vurdering mot målsetting og forbedringsforslag  

Årets Pinseløp var nærmest prikkfritt. Dette skyldes solid jobbing i alle ledd. Opplegg rundt stafett siste dag 
kan bli bedre, både med hensyn til informasjon om opplegg i forkant og resultatservice. 

 

Velkommen til Pinseløp i 2012 

Vi sees neste år til Pinseløp på Heistadmoen 26.-28. mai på nytt utvidet kart. Nå er det vår tur til å ha 
Norgescup for juniorer og uttak til junior VM. Deltakerrekord? 

 

Takk for innsatsen til alle som bidro på Pinseløpet 2011!  

LAGKONKURRANSE FOR UNGDOM 17. SEPTEMBER  

Skrevet av Odd Strand 

Vi arrangerte i år i tillegg til Pinseløp også Lagkonkurranse for Ungdom. Løp skulle egentlig gå av stabelen den 
21.8 i Bevergrenda. Problemet var bare at da var det NM i triathlon forbi Bevergrenda og veien skulle sperres 
for trafikk. Derfor ble det flytting i tid noen uker, til den 17. september.  

Dårlig påmelding både til opprinnelig dato og den 17.9. Kun et lag fra Konnerud IL og et lag fra IF Sturla i tillegg 
til 4 egne lag og 33 N/C-åpen løpere.  

Det ble en morsom konkurranse med mange passeringer av Bevergrenda stadion og god oversikt over stilling i 
konkurranse. KOL lag 2 med Aurora Moholth, William Ekberg, Trygve Heggedal og Einar Lund gikk av med 
seieren foran Konnerud. 

Arrangementskomité besto av følgende KOL-ere: 

 Løpsleder: Morten Urdal Bakke/Odd Strand 

 Løypelegger: Damien Renard 

 Data/sekretariat: Audun Resser 

 Kiosk: Kirsti Rogstad 

Takk til alle andre som ikke er nevnt her. 

 

Vurdering mot målsetting/forbedringsforslag/mål for neste sesong: 

Alt for få løpere i forhold til innsats med arrangement. 2012 blir det ikke tilsvarende løp da vi er satt opp som 
arrangør for KM natt. Løpskonsept kan kanskje heller brukes som det lille ekstra for ungdom siste dag i 
pinseløp. 
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KOL ARRANGEMENTSPLAN 

 

År  Pinseløp Samlingsplass  Pinseløp Dato  KOL andre løp  

2012  Heistadmoen/ Skuddheim  26. mai - 28. mai  KM natt 18.9 

2013  Eilertsløkka  18. mai -20. mai  NM uke 12-15.9 
(KM helg, lang+stafett) 

2014 Lurdalen 7. juni - 9. juni  

2015  23. mai - 25. mai  

2016  14. mai - 16. mai  

 

12. KNUTETRIM/NÆRTRIM OG UKAS SYKKELPOST 

KNUTETRIM OG NÆRTRIM  

Knutetrimkomiteen har bestått av: 

 Turid Rustand Olsen (leder) 

 Gudmund Thoen (kasserer) 

 Børre Gulliksen 

 Eivind Drag 

 Inge Saunes 

 Jon Skogsfjord 

 Kari Håkonsen 

 Olaf Helgesen 

 Liv Helgesen 

 Terje Vik 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

Knutetrim 

Dette var den 44. sesongen av Knutetrim fra starten i 1968. 

Følgende kart er brukt: 
1. periode: 15.mai til 15. september 

 20 poster på Gamlegrendåsen, blått kort 

 20 poster på Crossbanen og Jondalen, hvitt kort 
2. periode: 15.juni til 15. september 

 20 poster på Hasselåsen, gult kort 

 20 poster på Svartås - Funkelia, rødt kort 

 

Nærtrim 

Følgende kart er brukt: 

 20 poster på Ruggestein (på Gamlegrendåsen) 

 20 poster på Heistadmoen 

 20 poster på Sliperimoen (Kongsgårdsmoen) 

 10 poster på Kongsgårdsmoen. Poster for rullestol og barnevogn. 

Nærtrim er godkjent som barneorientering av NOF og kjøres etter samme mønster som foregående år. 
Kartområdene ligger i bolignære områder og flyttes hvert år. All nødvendig informasjon trykkes på kartet og 
kartene selges i løssalg eller sett. 100 poeng fra Nærtrim går inn i Knutetrim. 
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Også i år ble det satt ut 10 poster på Sliperimoen som var lett tilgjengelig for rullestolbrukere og personer på 
tur med barnevogn. Postene ble tegnet inn på et eget kart som ble lagt ut for salg i forretningene vi har avtale 
med. En del kart ble i tillegg levert til en representant for Norges handicapforbund. Det ble solgt 11 kart, mot 
ingen i fjor. Endringen skyldes antagelig at i år ble spesialpostene satt ut ved starten av sesongen sammen 
med de øvrige postene, ikke sent i sesongen som i fjor. 

 

Ti på topp, Kjentmann 

Perioden har vært den samme som Knutetrims 2. periode, dvs. fra 15. juni til 15. september. Vi fortsetter å 
dele ut kjentmannsmerker til dem som har vært på alle postene.  

I årets opplegg var det brukt to områder; området Blefjell fra Eriksbu turisthytte og nordover og i området 
mellom Mykle og Ramsvann sør for Skrim. 

KLIPPEKORT PÅ INTERNETT 

Vi har hatt samme muligheten til å registrere klipp på internett eller sms som i fjor, dvs. for Knutetrim, "Ti på 
Topp" og "Ukas Sykkelpost". På posten finnes en kode som man kan skrive opp og registrere på 
www.turorientering.no når man kommer hjem, eller man kan sende TURO og kode til telefonnr. 2229. For å 
kunne ta i bruke sms må man være registret på internett først. 

SALGSSTATISTIKK 

Antall solgte Knutetrimkonvolutter er 695 Dette er 171 flere enn i fjor, dvs. en meget bra økning. Det er 
økning både i butikksalget og i salget til bedriftene. 

509 konvolutter er solgt til bedriftene KDA, FMC, Kongsberg Maritime, Dresser - Rand, Volvo Aero, Kongsberg 
Automotive og Kongsberg Esco ifm. avtaler Knutetrim har inngått med bedriftene hvor bedriften sponser 
deltakelsen. 

For Nærtrimmen er det solgt totalt 1956 kart, en økning på 354 fra i fjor, de fleste kartene selges som sett av 
3 kart. 60 Nærtrimkart og 34 Gamlegrenåsen-kart solgt til Kbg. Videregående skole. 1.464 kart til bedrifter ifm. 
bedriftsavtalene. Det er solgt 11 spesialkart for rullestol/barnevogn. 

INNLEVERING 

 206 personer har levert Knutetrim klippekort (inkludert dem som har registrert seg på internett). Dette er 
5 flere enn i fjor. 

 142 personer (30 færre enn i fjor) har levert inn 220 Nærtrim klippekort. Dette er 22 færre klippekort enn 
i fjor. 

 4 personer har levert inn klippekort for spesialkart (rullestol/barnevogn). 

 Totalt er 18 deltakere registrert på "Ti-på-Topp". Det er 19 færre enn i fjor. 

 Tar man med alle som har levert inn klippekort og registrert seg på internett, er det 263 registreringer, 9 
færre enn i fjor, og det er 59 nye deltakere på Knutetrim, Nærtrim og Ti på Topp.  

 Eldste trimmer som har levert inn klippekort, er 81 år i år (Halvard Thoen).  

 4 trimmere er kun 3 år.  

 Det er 5 trimmere som har vært med i alle år, dvs. 44 år.  
(Fritz Andreassen, Helge Haukedalen, Arne Laugerud, Hans Jacob Severinsen og Gudmund Thoen). Av 
disse er det 2 som har vært på alle poster i alle år (Fritz og Gudmund).  

UTMERKELSER/PREMIER 

Antall utmerkelser oppnådd i år: 

 10 bronseplaketter  10 trimpoeng (deltatt i minimum 4 år) 

 1 sølvplakett  24 trimpoeng (deltatt i minimum 8 år) 

 1 gullplaketter  36 trimpoeng (deltatt i minimum 12 år) 

 3 fat 1  48 trimpoeng (deltatt i minimum 16 år) 

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

 0 fat 3  72 trimpoeng (deltatt i minimum 24 år) 

http://www.turorientering.no/
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 2 krus 1  90 trimpoeng (deltatt i minimum 30 år) 

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

 2 krus 3  120 trimpoeng (deltatt i minimum 40 år) 

 10 kjentmannsmerker  alle Ti-på-Topp-postene  

SESONGAVSLUTNING 

Årets Knutetrimavslutning ble holdt på Lågdalsmuseet søndag 16. oktober med ca. 50 trimmere tilstede. I 
tillegg til faste poster med utdeling av merker/utmerkelser og kaffe/brus/kaker, kåserte Vidar Skaar Borgersen 
over det interessante temaet ”Knutehytta”.  

Deltagerne ga positiv tilbakemelding på årets opplegg og valg av områder.   

Det blir trukket i alt 24 gavekort på til sammen 8000 kroner for deltakelse i Knutetrim, Nærtrim og Ti på Topp: 

 Knutetrim: 2 gavekort à kr. 500 og 2 à kr. 250 

 Nærtrim: 5 gavekort à kr. 500 og 16 à kr. 250 

 Ti På Topp: 1 gavekort à kr. 500 

Gavekortene ble kjøpt i sportsbutikkene G-sport, Intersport og Sport 1. 

VURDERING MOT MÅLSETTING 

Nye varianter og tilpasninger  

 Vi gjentok i år tilbudet til rullestolbrukere og personer på tur med barnevogn. Postene stod ute hele 
sesongen år i motsetning til i fjor da vi kom sent i gang, og det ble solgt 11 kart; 4 klippekort ble levert 
inn. Komitéen har besluttet å kjøre tilbudet i ett år til for å se om deltagelsen tar seg ytterligere opp. 

 I de tre sesongene 2007 – 2009 benyttet deltakerne i bedriftene e-post for påmelding til Knutetrim og 
Nærtrim. Dette fungert bra men var svært arbeidskrevende for komitéen, i-og-med at registreringen av 
påmeldingene måtte skje manuelt. I 2010 innførte vi registrering via websiden www.knutetrim.no og en 
database i Itum web-hotell. Opplegget svarte ikke til forventningene ved at en del påmeldinger ikke ble 
registrert i databasen. 

Under grundig uttesting av systemet i etterkant av sesongen ved å bruke to uavhengige databaser 
oppstod problemet igjen i begge basene, men vi var ikke i stand til å finne feilen. I sesongen 2011 gikk vi 
derfor tilbake til påmelding pr. e-post. 

 

Annet 

Trimtilbudene Knutetrim, Nærtrim er godt innarbeidet og fungerer bra. Det samme gjelder: 

 Bruk av GPS for angivelse av poster på Ti-på-Topp og postene på Hasselåsen (Knutetrim). Alle poster med 
klippekort på internett har GPS angivelser. 

 Bruk av Internett/SMS for rapportering av postbesøk på Ti-på-Topp og Knutetrim 

 Bruk av internett for tilbakemelding og statistikk (Ti-på-Topp og Knutetrim)  

Noen av deltakerne i Ti-på-Topp har kommentert at postene lå vel langt fra hverandre, andre har vært i 
villrede om hvilken vei de skulle kjøre for å komme til postområdene.  

I motsetning til i fjor var svinnet av postmateriell beskjedent; bare én post ble meldt fjernet. Én post ble meldt 
feilplassert tidlig i sesongen. På Hasselåsen kom vi i skade for å plassere én av postene i et verneområde, og 
Fylkesmannens kontor ba oss flytte eller fjerne den. Posten ble fjernet, og det ble satt opp skilt med beskjed 
om dette på de nærmestliggende postene og ved innfartsveiene til området.  

 

Markedsføring 

Det ble utarbeidet en mål- og handlingsplan for 2011.  

Mål og måloppnåelse 

Tilbud Mål Resultat 

Knutetrim 600 konv. 695 

http://www.knutetrim.no/
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Nærtrim 1700 kart 1956 

Innlev. Knutetrim 220 206 

Innlev. Nærtrim 200 142 

Innlev. Ti-på-Topp 50 18 

Totalt antall delt. 300 263 

 

1. Overfor byens befolkning generelt 

Tre av fire tiltak ble gjennomført iht. til planen: Redaksjonelt oppslag i LP ved sesongstart med fokus på 
rullestolbrukere/turgåere med barnevogn, kontroll av at sjokkselgere/plakater er godt synlige på 
utsalgsstedene, og annonser i LP i mai og juli. Det fjerde tiltaket gjaldt et evt. innslag på BTV parallelt med det 
redaksjonelle oppslaget i LP. Siden erfaringen fra tidligere tilsier at BTV krever eksklusivitet, ble tiltaket 
droppet med begrunnelse i at et oppslag i LP sannsynligvis ville gagne oss best. 

Det ble som vanlig satt inn en annonse i LP i forbindelse med avslutningen i oktober. LP valgte ikke å være 
tilstede under avslutningen. 

 

2. Overfor ansatte i bedriftene 

Gjennomført som planlagt. Som i tidligere år, ble kontrakt inngått med KDA, FMC, Kongsberg Maritime, 
Dresser - Rand, Volvo Aero, KA og Kongsberg Esco. Det ble utformet en plakat som var skreddersydd for hver 
av bedriftene vi har avtale med, til oppslag på intranett og som vedlegg til en e-post til alle ansatte. Vi mener 
at de fleste bedriftene fulgte oppfordringen til begge tiltak i 2011, noe som kan forklare den markerte 
økningen i utleverte kart.  

Det ble i tillegg hengt opp en plakat ved de mest sentrale inngangsportene til Teknologiparken. 

 

3. Overfor skolene 

Gjennomført som planlagt. Ungdomsskolene og Kbg. videregående ble kontaktet via e-post og telefon. Det var 
bare Kbg. videregående som sa seg interessert; det er tydelig at økonomien i skoleverket er anstrengt. 

 

4. Rullestolbrukere/turgåere med barnevogn: 

Gjennomført som planlagt (se ptk. 1), bortsett fra at oppslaget i LP hadde fokus på familier med barnevogn, 
ikke på rullestolbrukere som i fjor. 

 

5. KOLs medlemmer: 

KOLs hjemmeside ble som tidligere år, oppdatert. Vi gjennomførte ikke den planlagte e-postkampanjen 
overfor KOLs medlemmer, med appell om å benytte turorienteringstilbudet ved bl.a. å minne om avtalene 
med bedriftene (mange av KOLs medlemmer jobber i disse bedriftene). 

 

Konklusjon/forbedringsforslag: 

Med et par unntak ble de planlagte markedsføringstiltakene gjennomført. Sannsynligvis er den positive 
utviklingen i antall solgte konvolutter og kart et resultat av dette. Resultatet hadde sannsynligvis blitt enda 
bedre hadde alle de planlagte tiltakene blitt gjennomført. Vi kan ikke si oss tilfreds med antall innleverte 
klippekort og bør ha en idédugnad på hvordan vi kan bedre dette, dvs. følge opp vår intensjon i årsrapporten 
for 2010:  

Komitéen har et langsiktig mål om 2 000 registrerte turorienterere. I forbindelse med planleggingen av 
sesongen 2011 vil komitéen definere et konkret deltakermål for hvert av de neste 5 årene, med tilhørende 
handlingsplan spesielt innen områdene Nye varianter av tilbud og teknisk opplegg, og Markedsføring. I ”Mål- 
og handlingsplan for 2011” hadde vi som nevnt ovenfor, et mål om 300 registrerte deltakere i 2011, med en 
økning på 20 % pr. år de påfølgende fire årene, dvs. 620 i 2015. 
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UKAS SYKKELPOST 

Skrevet av Svein Ekanger 

Ukas Sykkelpost er også i år arrangert som et samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg/ Kongsberg kommune og 
med et godt samarbeid med Laagendalsposten som har kunngjort postene i avisa hver uke. Postene har også 
blitt lagt ut på hjemmesida til Sykkelbyen Kongsberg. 

Ukas Sykkelpost ligger direkte inn under KOL. Det har vært et godt samarbeid med Knutetrimkomiteen. 
Ansvarlige for Ukas Sykkelpost har som i fjor vært Pål Bakke og Svein Ekanger. 

I 2011-sesongen har vi hatt 20 poster ute, som i fjor. 110 personer har meldt inn til sammen 1.030 postbesøk. 
Dette er en god økning fra 2010 som hadde 110 deltakere og 946 registrerte postbesøk. 31 personer har vært 
på alle poster, og ytterligere 13 har besøkt minst halvparten av postene. Konklusjonen er at flere personer har 
benyttet opplegget, og at de som har benyttet det, har deltatt langt mer enn tidligere. 

Det har blitt hengt ut en post hver fredag, og alle poster hang ute til slutten av september. 

Vi har fortsatt å benytte rapportering på internett i tillegg til SMS, og det fungerer. Det har vært noe svinn av 
materiell. Alle poster har vært beskrevet med GPS-koordinater på postebeskrivelsen og kartkoordinater på 
internett. Vi har ikke fått tilbakemeldinger på feil i koordinater. 

I 2011 ble det inngått ny avtale med  Sykkelbyen Kongsberg om videreføring av prosjektet Ukas Sykkelpost 
t.o.m. 2013. Avtalen medfører videreføring på om lag samme vilkår som for tidligere år. 

Pål Bakke har sagt at han nå trekker seg som postplanlegger og postutsetter – takk for god innsats. Det betyr 
at vi må få inn flere personer som kan bidra i prosjektet fra 2012-sesongen.  

 

13. KARTUTVALGET 

Kartutvalget har bestått av Jörg Luchsinger, Odd Strand, Svein-Erik Søgård og Torbjørn Hals (leder). 

MÅL FOR 2011, OPPNÅDDE RESULTATER 

Utgi kart til Pinseløpene 2011 på Korbu  

Kartbasen ble revidert av Offtrack / Olles Maps (Jan Drbal / Jiri Danek) høsten 2010. Layout for kartutsnitt i 
1:10.000 og 1:7.500 ble utført Svein Erik Søgård og Jørg Luchsinger. 

 

Kartoversikt, web 

Arbeid med å 
forbedre presen-
tasjon av våre o-kart 
på web er påbegynt. 
En mulig løsning er å 
benytte 
”Okartkiosken” som 
er tatt fram av 
Compare-
tracks/Asker 
Skiklubb for 
presentasjon av 
kart. Bildet viser 
kartbase 
Gamlegrendåsen 
presentert på 
Okartkiosken med 
kart fra Statens 

Kartverk som bakgrunn. 
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Lauarvann, 8 km
2 

Kartet ble fullført våren 2011 av Helge Gisholt etter at deler ble 
synfart i 2009 og 2010. Grunnlaget var laserdata (høydekurver og 
overflatemodell) fra Terratec. 

Kartet har blitt benyttet for et treningsløp samt sommertrening 
(VM-trening). Tilbakemeldingene fra sommertreningene var at 
kartet var perfekt. I ettertid har imidlertid kartet ikke blitt godkjent 
av kretsens kartkontroll, da det er for detaljert!! Et utsnitt av kartet 
er vist her. 

 

 

 

Bevergrenda, 4 km
2 

Kartet ble synfart og rentegnet av Offtrack / Olles Maps (Ales Hejna, Vendula Heijnova) i juli 2011. 

 

Utvidelse kartbase Heistadmoen 

Kartbasen ble utvidet med et areal på ca 11 km
2
 i løpet av 2011. Synfaring og rentegning ble utført av Offtrack 

/ Olles Maps (Ales Hejna, Martin Poklop, Jan Drbal og Josef Hejna) og Leif Roger Hultgreen. Gjenstående 
område på 2.5 km

2
 blir ferdigstilt i 2012. 

 

Revisjonssynfaring 

Noe revisjonssynfaring er utført på Galmegrendåsen nord / øst. 

 

Søknad om tilskudd. 

Spillemiddelsøknader med 1/3 finansiering fra spillemidler er levert for følgende prosjekter: 

 Kartbase Heistadmoen / Bjørndalsetra. Kostnad NOK 780.000. 

 Hasselåsen. Kostnad NOK 200.000 

 Lauarvann. Kostnad NOK 275.000 

 Kampenhaug. Kostnad NOK 268.000 

 I desember mottok vi tilskudd på kr. 80.000,-fra Kongsberg kommune for kartbase Heistadmoen 

UTGITTE KART 

Offset trykte kart: 
Korbu 1:10.000 
Briskemyr 1:10.000 

Laserprint 
Lauarvann 1:10.000 
Korbu 1:7.500 
Bevegrenda 1:10.000 

IKKE OPPNÅDDE MÅL 

Kartbase Kampenhaug ble ikke ferdigstilt. Et område på ca 2,5 km
2
 gjenstår. 
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PLANER 2012 
 Utvidelse kartbase Gamleveien-Lurdalen for NM 2013. Ca 17 km

2 
nykartlegging og 5 km

2
 revisjon 

 Ferdigstille kartbase Heistadmoen, 2,5 km
2
 

 Ferdigstille kartbase Kampenhaug, 2,5 km
2
 

 Ferdigstille forbedret presentasjon kart på Kolweb 

LANGSIKTIGE MÅL 

Kartutvalget skal bidra til at Kongsberg Orienteringslag: 

 Alltid har gode og oppdaterte kart til våre årlige Pinseløp. 

 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. 

 

14. WEBLØSNINGER I KOL 

KOLWEB’EN – KOL’S HJEMMESIDE  

Sesongen 2011 har vært nok en aktiv sesong på KOL's hjemmeside på http://kolweb.no.  

Hovedmålet med hjemmesiden er å sørge for å ha oppdatert informasjon på ett sted. Dette har vi fått til 
gjennom enkle verktøy og opplæring ved behov i hvordan man som medlem rimelig enkelt kan informere og 
publisere selv.  

Vi er veldig fornøyd med medlemmenes innsats også i 2011. Det er siste år skrevet godt over 150 nyheter av 
mer enn 25 forskjellige medlemmer på Kolweb.no. Vi ser også en stor bruk av kolweb.no, mer enn 185.000 
sideoppslag hittil i år er mye for en o-klubb og viser en vesentlig økning fra 2010. 

Våre to nyskapninger fra 2009 Kolhistorien (http://kolhistorien.no) og Juniorbloggen 
(http://koljunior.blogspot.com/) brukes også my og vi jobber nå med å samle disse slik at vi teknisk sett er på 
samme platform. Dette er viktig for å holde web’en teknisk sett oppdatert slik at vi har de funksjonenen vi har 
behov for og et sikkerhetsnivå som er akseptabelt. Se egen artikkel om utvikling av ny IT-løsning. 

Kontakt oss også om du har behov for opplæring – vi ønsker ennå flere skribrenter  

DAGENS WEB-VERKTØY 

KOLWEB – WWW.KOLWEB.NO 

 
 

PINSELØPET – WWW.PINSELOPET.NO 

 

http://kolweb.no/
http://www.kolhistorien.no/
http://koljunior.blogspot.com/


Årsmelding 2011 Side 40 av 48 Kongsberg Orienteringslag 
 

   

 

JUNIORBLOGGEN – HTTP://KOLJUNIOR.BLOGSPOT.COM/) 

Juniorbloggen skiftet navn i november 2011, fra: 
 

 
 

til: 
 

 
 

KOLHISTORIEN – HTTP://KOLHISTORIEN.NO) 
 

 
 
Også i år har historiekomiteen (Leiv Hope, Fritz Andreassen og Knut Ole 
Thoreplass) publisert utklipp, resultater, dokumenter fra et nytt år, denne 
gangen for 2010. 
 
Takk for glimrende innsats for å dokumentere vår nære historie. 
 
 
 

UTVIKLING AV NY IT-LØSNING 

Vår eksisterende webløsning begynner å merke alderen og vi har det siste året opplevd problemer med 
aktivitetskalender og det å publisere nyheter. Vårt egne påmeldingssystem som ligger på en egen server 
opplever stadig problemer og har gått ut på dato og vil ikke lenger driftes. I tillegg har vi Pinseløpsidene og 
KOLhistorien som kjøres som separate løsninger. 

Styret har derfor satt ned en arbeidsgruppe som har som oppgave å velge og implementere en ny webløsning. 
Arbeidsgruppen består av Lars Henrik Lund, Knut Ole Thoreplass og Terje Sæbø. 

Etter å ha vurdert en rekke ulike løsninger har vi endt opp med å gå for en standard løsning utviklet av 
WebOrg i samarbeid med flere idrettslag som Fossum, Heming og Asker Skiklubb. I valget la vi vekt på å finne 
en løsning som dekker funksjonaliteten vi har i dagens løsning, som gjør det mulig å samle våre ulike løsninger 
på en felles plattform, den skal være enkel å bruke og forenkler klubbdrift. Vi ønsket en leverandør som 
forstår de behov et idrettslag har og som kan gi opplæring og gi support. 

Ved å velge en standard løsning som videreutvikles sammen med brukerne har vi tilgang til kompetanse og 
støtte, og den er tilpasset de behov et idrettslag har. 

Det jobbes nå med å implementere design og overføre informasjon fra eksisterende websider. KOLweb vil 
prioriteres og så vil de andre sidene tas fortløpende. Målet er å ha KOLweb oppe å gå på ny plattform i januar 

http://koljunior.blogspot.com/
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2012. Det vil bli gitt nødvendig opplæring og utarbeidet dokumentasjon slik at det skal bli enkelt for de som 
lager innhold. 

Det nye systemet dekker all funksjonalitet vi har i dagens løsning. I tillegg får vi et påmeldingssystem integrert 
med aktivitetskalenderen og automatisk rapportering av medlemsinfo til Norges Idrettsforbund. 

 

15. VDG (VEGETASJON/DYRELIV/GRUNNEIER) 

Året har fulgt samme lest som de foregående med tanke på generell VDG aktivitet. 

 

Generelt om sesongplanlegging 

Informasjon om KOL’s orienteringsaktiviteter for året 2011 ble sendt 15 organisasjoner/lag i brev i mars 2011. 
Denne informasjon inneholdt detaljer om de planlagte større arrangement i 2011 samt informasjon angående 
O-trening/Knutetrim-aktiviteter, planlagte kartarbeid etc.  Det ble heller ikke i år mottatt noen 
tilbakemeldinger på tilsendt informasjon.  

 

Treningsløp 

Målsetting 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 hendelser har blitt registrert. 

 

Knutetrim 

En post på Hasselåsen inne i Ullebergåsen Naturreservat ble rapport å ligge nær en meget sjelden orkide. 
Etter noe diskusjon med Fylkesmannens miljøvernavdeling ble det besluttet å fjerne denne posten og 
informere trimmerne om at posten var fjernet. Slike saker er det vanskelig å fange opp på forhånd, men vi vil 
for framtida sørge for å informere berørte parter og sjekke ut ekstra godt postene innenfor naturreservatene. 

 

Pinseløp 

VDG blir håndtert  særskilt for Pinseløpet og finnes i seksjonen for pinseløp. 

 

16. LETEAKSJONER, SAMARBEID MED RØDE KORS 

BISTAND I LETEAKSJONER 

KOL deltok med 16 personer i en leteaksjon i Lurdalen 3/5-11. Vi ble kontaktet av Kongsberg Røde Kors 
Hjelpekorps og anmodet om å bistå. Arbeidet pågikk i 4 t 30 min. før vi ble sendt hjem. Organiseringen fra 
Røde Kors var god slik at vi effektivt kunne bistå i arbeidet. En fra KOL gikk inn i staben under leteaksjonen så 
lenge vi var med for å kunne koordinere vårt arbeid. 

NY MODELL FOR SAMARBEID MED RØDE KORS 

Kongsberg Røde Kors Hjelpekorps ønsker å effektivisere innkalling av personer til leteaksjoner, både egne 
mannskaper og innleid kapasitet fra bl.a. KOL og Kongsberg Turistforening. 

KOL har nå 39 medlemmer som står på direkte varslingsliste fra Røde Kors. Varsling vil skje ved automatisk 
utsending av SMS og talemelding når aksjoner skal igangsettes. Modellen gjør at administrativt arbeid ved 
oppstart av leteaksjoner kan reduseres kraftig. Det vil bli gjennomført et møte med Røde Kors og alle KOL'ere 
på varslingslista tidlig i 2012. 
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17. ÅRSFEST 

Årsfesten 2011 ble avlyst pga. svært få påmeldte. Årsfesten kolliderte med både o-gallaen i Halden og 
skisamling på Geilo. 

For 2012 ønsker både årsfestkomiteen og styret å finne et tidspunkt og innhold som gjør at årsfesten får god 
oppslutning. Medlemmene anmodes om å komme med forslag til gjennomføring. 

 

18. BUSSDRIFT 

MÅLSETTING FOR ÅRET 

Målsetting for året har vært å drifte bussen innenfor kostnadsbudsjett og gjennomføre alle turer det meldes 
behov for. 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

Busskomiteen har bestått av Tor Chr. Helgerud, Jan Vidar Nilsen og Svein Larsen. 

Bushen har kjørt følgende turer: 

 Danmarkstur, 10-13/3 

 Gøteborg, 8-10/4 

 Tio mila, 29/4-1/5 

 15-Stafetten Oppsal, 21/5 

 Jukola, 16-20/6 

 Holmenkollen, 18/9 

Kjørelengde totalt i 2011 var 5141 km (768320- 763179).  

Sjåfører denne sesongen har vært: Jan Vidar Nilsen, Tor Chr. Helgerud, Tommy Sæter og Svein Larsen.  

Følgende vedlikehold har vært utført: Eliminert sporadisk nykking pga slakk i styresystemet for drivstoff. Før 
neste sesong må eksosanlegget få en overhaling. 

LANGSIKTIGE MÅL 

Det langsiktige målet for bussdrift i KOL er å:  

 Maksimere bruk av Bushen for å møte transportbehov, fremme sosialt samvær, identitet og profilering av 
KOL. 

 Sørge for løpende vedlikehold for å sikre driftssikkerhet, totaløkonomi og tilfredsstillende standard. 

 

Svein Larsen 

 

19. 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. Komité for hedersbevisninger i 2011 var Pål Corneliussen 
(leder), Pirjo Luchsinger og Leiv Hope. 

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 
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hedersbevisning. Styret tar endelig beslutning. Sportslig utvalg innstiller på kandidater til årets løpere, 
fremgangspremier og stipender og styret godkjenner. 

UTMERKELSER TIL LØPERE 2011 

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 løper i 2011 ble Ingjerd Myhre. 

FREMGANGSPREMIE 

Denne deles ut som oppmuntring til junior- ogungdomsløper(-e) som deltar aktivt på trening og konkurranser 
og har vist fremgang gjennom sesongen. 

Einar Lund ble tildelt fremgangspremie i ungdomsklassen. Ingen junior/senior fikk fremgangspremie. 

STIPENDER 

Utdeles til løpere som starter i klasser fra D/H 17 til og med D/H 21. Stipendier kan tildeles o-løpere fra KOL 
som i foregående sesong har vist gode sportslige prestasjoner. Stipendier utdeles i 3 klasser for orientering og 
to klasser for skiorientering. 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. 

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

Ingjerd Myhre 

 Nr. 1 NM natt D19-20 

 Nr. 2 NM mellomdistanse D19-20 

 Nr. 2 NM langdistanse D19-20 

 Nr. 3 NM sprint D19-20 

 Nr. 1 sammenlagt Norges-cup/Craft-cup D19-20 

 Nr. 4 NM ultralangdistanse D19-20 

 Deltaker i NOF’s landslag, juniorgruppa 

 Uttak junior-VM, Polen 2-9/7-11 
o Nr. 7 stafett 
o Nr. 9 sprint 
o Nr. 10 mellomdistanse 
o Nr. 18 langdistanse 

Følgende løpere er kvalifisert for klasse 1 stipend, kr. 1.000, - 

Mathias Drage 

 Nr. 8 NM mellomdistanse H17-18 

 

20. ØKONOMI 

BUDSJETT OG REGNSKAP 2011 

Årsmøte januar 2011 godkjente et budsjett for 2011 med et driftsresultat på minus kr. 156.400,- før 
finansposter. Dette var et realistisk nøkternt budsjett bygd på forutsetninger om høy sportslig aktivitet og stor 
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kartproduksjon samt gode inntekter fra tilskuddsordninger, sponsoraktiviteter, løpsarrangement og 
egenandeler fra KOL's medlemmer for deltakelse i løp og samlinger. 

Utviklingen i året har gitt oss et årsresultat dårligere enn budsjettert med et underskudd på kr. 222.805,- mot 
et budsjettert underskudd på kr. 92.600,-. Det vises til regnskapet som vil bli behandlet som egen sak på 
årsmøtet, men de viktigste punktene kommenteres her: 

 Finanspostene slo negativt ut for 2011 med minus kr. 171.201,- for fondene 

 Sponsorinntekten ble noe lavere enn budsjettert fordi vi ikke har lykkes med å få flere sponsorer. 

 Pinseløpet ga et dårligere resultat i 2011 med mindre deltakelse og med kr. 17.000,- høyere utgift og ca 
13.000,- lavere inntekt. Ser en bort fra kartsalg så kommer resultatet på ca 79.000,- kr stort sett fra 
kioskdriften. 

 Kommunalt tilskudd til kartbase Heistadmoen på kr 80.000,- og tilskudd fra KOG's gavefond på kr. 
10.000,- ga et godt bidrag. 

 Danmarksturen hadde stor deltakelse i 2011, men ga netto noe høyere 
utgift enn budsjettert. 

 Startkontingenter og kostnader til sportslige aktiviteter følger budsjett i 
store trekk, det har generelt vært noe lavere utgifter og inntekter enn 
budsjettert. 

 Kostnader til kartproduksjon ligger på kr. 441.981,- noe som er ca 
kr.42.000,- høyere enn budsjettert mens inntekter knyttet til kart ligger kr. 
30.000,- lavere enn budsjettert. Dette avviket skyldes at det er gjort 
betydelig arbeid med kartproduksjon i løpet av 2011 og noen kostnader ble 
belastet i 2011 for arbeid i 2010. 

Alt i alt har vi hatt noe lavere aktivitet enn budsjettert med tilsvarende lavere 
inntekter og god kostnadskontroll. Dette gir et driftsunderskudd på kr. 
222.805,- mot et budsjettert driftsunderskudd på kr. 92.600,-. Dette store 
avviket skyldes primært det dårlige resultatet på Finanspostene, bokført tap på 
fondene ble for 2011 hele kr. 171.202,- mens renteinntekter ga et bidrag på 
kr.67.000,- i forhold til budsjettert 60.000,- pluss utbytte på fond utgjorde ca kr 
38.000,-. 

Vi har i år sagt opp leieavtalen for lageret på Skollenborg og har samlet alt 
utstyret i lageret på Arsenalet og sparer en del kostnader ved det. 

Vi har hatt et økonomisk et forutsigbart år som har stått i forhold til 
aktivitetene. Plasseringen som finnes i grunnfondsbevis har uheldigvis utviklet 
seg i negativ retning i løpet av 2011. 

SPONSORER 

Sponsorutvalget 

Sponsorutvalget består av Kirsti Rogstad (leder), Magne Flågan, Thor Chr. Helgerud, Jan Vidar Nielsen og Pål 
Corneliussen. 

 

Sponsorfilosofi 

KOL’s sponsorfilosofi går ut på å konsentrere seg om et fåtall sponsorer og inngå flerårige avtaler med disse. 
Vi anser det som viktig å tenke langsiktig når det gjelder samarbeid med sponsorer. Dette muliggjør bistand til 
finansiering av større prosjekter. I tillegg vil det bidra til å redusere kostnadene til logotrykk på løpstøy. Etter 
at KOL gikk overt til lasertrykte løpstrøyer er mulighenten for å sy på nye sponsorlogoer redusert. 

 

Sponsorer 

Vi har i hovedsak 3 sponsorer: 

 FMC Technologies 

 Dresser-Rand 

 SpareBank1 Buskerud Vestfold 

Høsten 2011: Vi flytter lageret vårt 
fra Skollenborg til Arsenalet hvor 
mye av KOLs utstyr står lagret. 
Kasserer Sissel Rogstad er en av 
flyttesjauerne, hun tar hånd om 
arkivet. Foto: Tine Fjogstad. 
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Med FMC Technologies har vi en 3-årig avtale som omfatter både kontanttilskudd og bistand til kopiering og 
trykking. Avtalen må fornyes i 2013. 

Dresser Rand har signert en 3-års avtale med KOL i 2011  som løper ut 2013. Ved revisjon av avtalen i 2011 ble 
det årlige sponsorbeløpet øket noe. Sponsingen er begrenset til kontanttilskudd. 

Sponsoravtalen med Sparebank 1 Buskerud Vestfold sin Kongsberg-avdeling gikk ut ved utgangen av 2011 og 
det arbeides nå med tanke på å fornye denne. Sponsing gis i form av kontanttilskudd og bidrag til trykking. I 
tillegg gir SpareBank 1 utdelinger gjennom Gavefond og Ungdomsstipend som KOL og medlemmene kan søke 
om. 

 

Annen sponsorvirksomhet 

KOL har hatt en sponsoravtale med Løplabbet i Drammen som løp ut ved utgangen av 2011. Sponsingen besto 
i rabatt på løpesko og sterkt redusert pris på utvalgte lettvektssko. I tillegg fikk vi tilbud om kampanjer og egen 
kundekveld i butikken i Drammen. Vi har inntrykk av at KOL’s medlemmer i liten grad har benyttet dette 
tilbudet. Vi vurderer at størrelsen på rabatter og utvalget i lettvektssko er så vidt lite attraktivt at 
sponsorsamarbeidet ikke vil søkes forlenget. 

KOL har hatt en sponsoravtale med Windsvoll Sport med rabatter på o-sko og andre varer samt at eliteløperne 
har fått kjøpe o-sko til sterkt redusert pris. I forbindelse med nedlegging av butikken opphører dette 
samarbeidet. Sponsorutvalget vil se på muligheten for å inngå sponsorsamarbeid med en annen sportsbutikk i 
Kongsberg regionen. 

Spesielle arrangementer som Pinseløp og det kommende NM-arrangementet i 2013 bør være egne 
sponsorobjekter da disse arrangementene har særskilt profileringsverdi. Vi ønsker å inngå egne avtaler om 
mer målrettet sponsing i forbindelse med arrangementene. 

 

Sponsorarbeidet framover 

I avtalene med våre sponsorer har vi gjensidige forpliktelser. Bidragene fra sponsorene er med på å dekke 
driftskostnader til klubben. Til gjengjeld får sponsorene en positiv profilering  i forbindelse med klubbens 
alminnelige aktiviteter. Vi bør se nærmere på om vi har mer å gi tilbake til våre sponsorer. 

KOL har aktive medlemmer i alle aldre. Særskilt nevnes KOL’s familieprofil. Klubben rekrutterer stadig nye 
småbarnsfamilier og mange av klubbens arrangementer er rettet mot denne gruppen. Dette er med på å 
skape, etter vår mening, byens best oppvekstmiljø. Vår hovedsponsor har uttrykket at det fremste målet med 
sponsing av lag og foreninger er å være en positiv bidragsyter i Kongsbergs oppvekstmiljø. 

Vi har også andre samarbeidsparter som gir viktige bidrag i forbindelse med treninger og løp. Den viktigste er 
Kongsberg Skisenter som velvillig stiller arena og teknisk utstyr til disposisjon ved arrangementer i Funkelia. Vi 
nevner også grunneiere som stiller sin grunn til disposisjon som samlingsplass m.v. i forbindelse med løp, og 
bidragsytere som har gitt varer og tjenester som er benyttet til premier. 

 

Vi retter en stor takk til våre sponsorer! 

SLUTTKOMMENTAR 

Det rettes igjen en stor takk til vår utrettelige hovedkasserer Sissel Rogstad, som gjør en kjempeinnsats for 
klubben. Videre takkes Lise Hørtvedt for føring av regnskapet etter Pinseløpet, og våre 2 revisorer John Rørnes 
og Magnar Thorrud. Takk til alle som har hjulpet til med sponsoravtalene, og til Svein Ekanger som også i år 
har vært en god støttespiller i alle økonomiske anliggende. 

 

21. VURDERING 

Vi har lagt o-sesongen 2011 bak oss, det er tid for oppsummering.  

Klubben preges fortsatt av jevn og god jobbing på mange arenaer, men vi er inne i et generasjonsskifte. Den 
gruppa som har preget KOL de siste 10 årene, våre eldste juniorer og yngre seniorer, er i ferd med å trappe 
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ned, flytte ut, satse på studier osv. Det er vemodig, også fordi foreldrene til disse utøverne naturlig nok 
trapper ned sitt engasjement. Desto gledeligere er det derfor at det jobbes veldig bra på rekruttdelen og 
yngre ungdom sin side. Det gir oss som har fulgt KOL i mange år, en fortsatt grunn til optimisme. 

ARRANGEMENT 

Pinseløpet er fortsatt vårt største og viktigste arrangement. Det er her vi legger grunnlaget for vår solide 
økonomi. Også i år viser resultatet etter pinseløpet et overskudd. Takk til alle medlemmer, små og store, for 
deres innsats før, under og etter pinseløpet. Pinseløpene på Kongsberg har et godt rykte på seg i O-Norge. 

I år vil jeg spesielt få takke løypelegger Bjørn Haavengen og arenasjef Jan Vidar Nielsen – begge med gode 
medhjelpere – for innsatsen. Det er KOL sine gode løyper, kart og arenaer som gjør oss kjent blant o-løperne 
som en suksessarrangør 

Men uten en iherdig innsats i salgsavdelingen, så hadde ikke dette vært noen økonomisk suksess, så takk for 
innsatsen også til Nina og Thor Christian Helgerud med hjelpere. 

Dessuten vil jeg takke grunneierne på Korbu for at vi får lov til å vise o-Norge denne flotte arenaen.  

Foruten pinseløpet så har vi andre viktige klubbarrangementer. Grendestafetten, Kongsbergmesterskapet og 
Nattklubbmesterskapet krever alle at noen tar i ett tak. Takk til dere som bidro til disse arrangementene.  

Treningsløpene våre gir oss ikke så mange inntekter, men er ikke desto mindre viktig for det. Det er mange 
seriøse dueller som utkjempes på tirsdager og torsdager. Takk til Yngvar Roaas med gode hjelpere. 

LØPSSTATISTIKK 2011 
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2005 350 502 280 88 608

2006 316 399 282 50 484

2007 302 468 484 7 443

2008 423 624 477 106 658

2009 610 627 489 124 731

2010 642 479 444 225 565

2011 480 282 237 210 554

Opp til 12 år 13-16 år 17-20 år 21-34 år Over 35 år

 

På årsmøtet i 2005 ble det etterlyst målinger på aktivitet i KOL. Etter 2006 startet styret med måling av 
aktivitet på antall starter i uteløp. Antall starter i uteløp falt fra 2005 til 2006. Siden 2007 har vi hatt vi en 
økning i antall starter. For 2011 er det registrert et lavere antall starter, årsaken er ikke klarlagt. Fallet i antall 
starter er tydeligst i de yngre årsklassene. 
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SPORTSLIGE RESULTATER 

KOLs løpere og ledere profilerer klubben på en god måte. Vi har også i år mange gode individuelle resultater å 
vise til. Det viser oppsummeringene foran i årsmeldingen. 

Våren ble litt spesiell i O-Norge med alle avlysningene av løp pga snø. Klubben vår hadde fine fellesturer både 
i Danmark og i Vestfold på våren. Disse turene er viktige for fellesskapsfølelsen. 

Når det gjelder stafetter, så har vi også i år oppnådd meget gode resultater. Førstelaget til damene ble nr. 25 
på TIO-mila, noe som er klubbens beste plassering for damer noensinne. Førstelaget til ungdommene ble nr. 
17 og herrelaget har også vært oppe og blandet seg blant de beste lagene underveis både i TIO-mila og Jukola. 
Vi har også gode plasseringer for ungdommene under O-festivalen bl.a. 

Heldigvis har mange av våre løpere sagt at de vil fortsette å satse på stafetter for KOL. 

TURORIENTERING 

Takk til Knutetrim-komiteen som profilerer dette viktige trimtilbudet til lokalbefolkningen på en god måte. 
Dette blir lagt merke til blant våre sponsorer, i kommunen, krets og forbund. Knutetrim er et viktig tilbud til 
lokalbefolkningen både for å gi gode naturopplevelser og for oppøve ferdigheter med kart og kompass. 

UKAS SYKKELPOST 

KOL har fortsatt et godt samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg. Ukas sykkelpost synliggjør KOL på en positiv 
måte. Pål Bakke har vært med siden starten, men har gitt beskjed om at han trekker seg nå. Takk for 
innstasen, Pål. Svein Ekanger trenger derfor en ny medspiller her. 

VADET 

I mange år har Fjogstad/Nielsens idylliske eiendom, Vadet, vært en viktig miljøskapende faktor i klubben. Tine 
og Jan Vidar har generøst og utallige ganger invitert klubbens medlemmer til ulike fellessamlinger. Styret 
ønsket på vegne av medlemmene å takke for gjestfriheten ved å gi Vadet et stipend på 5000kr,-. Stipendet ble 
overrakt under julebordet på Vadet i romjula. 

ØKONOMI 

KOL har fortsatt en solid økonomi med god likviditet. Takk til Sissel Rogstad som følger opp regnskapet 365 
dager i året. 

Jeg vil også takke våre sponsorer Sparebank 1 Kongsberg, FMC Technologies og Dresser Rand og andre 
samarbeidsparter for at dere stiller opp for oss og lar oss gjøre en viktig innsats for barn, unge og 
lokalbefolkningen i kommunen generelt. 

UTFORDRINGER FREMOVER 

KOL er et godt drevet idrettslag med god struktur, solid økonomi og mange ivrige medlemmer både sportslig 
og i forhold til dugnadsarbeid. Innenfor økonomi og ledelse har vi fortsatt store utfordringer med å få 
enkeltmedlemmer til å påta seg verv. På arrangementssiden så har vi en solid løypeleggerstab og vi har også 
etter hvert fått en solid data-gjeng som klarer selv de mest innfløkte oppgaver. Disse seksjonene har jobbet 
målbevisst med å knytte til seg og lære opp nye medlemmer. Dette må vi jobbe videre med innenfor økonomi 
og ledelse. 

Styret valgte, etter å ha hatt et utvidet styremøte med sentrale medlemmer i KOL, og gå inn for å søke om å få 
arrangere NM-uken 2013 på Kåre Tho sin eiendom i Lurdalen. I høst fikk vi bekreftelse fra Norsk Orientering 
om at vi er tildelt dette arrangementet. Vi har også fått Norgescupløp med uttakning til Junior VM innbakt i 
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vårt pinseløp i 2012 på Heistadmoen. Her vil arenaen bli på øvre skytebane på nytt utvidet kart over 
Kisgruveåsen/Bjørndalssetra 

Klubben har i flere år hatt god økonomi gjennom gode inntekter, god kostnadskontroll og bevisst 
delfinansiering av aktiviteter gjennom innkreving av egenandeler. Vi ønsker å opprettholde vårt høye 
aktivitetsnivå med så lave egenandeler som mulig. Styret kommer i år til å legge frem et forslag om å øke 
medlemskontingenten noe. Vi kommer også til å se på egenandelsreglene i løpet av året. 

Vi mener allikevel at du som medlem får mye for pengene ved å være medlem av KOL. Møt opp på årsmøtet 
for å si din mening! 

 

Hilde Storløkken 
Leder for Kongsberg O-lag 


