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1. LEDERS VURDERING 

Det er godt at vi i 2022 har nærmet oss en mer normal hverdag, både i o-løypa og på andre 
arenaer. Etter to sesonger der Korona-pandemien har preget aktiviteten sterkt, har det i 
2022 endelig blitt arrangert o-løp på «vanlig» måte igjen. 

Selv om vi stort sett er tilbake til normalen hva gjelder arrangement, så kan man tydelig se 
på deltakerantallene, både på løp og treninger, at vi har en jobb å gjøre for å få løperne 
tilbake i skogen. Tallene har dessverre vært synkende, noe som ikke er unit for hverken 
Kongsberg o-lag, eller o-idretten generelt. Har korona-pandemien gjort oss for glade i 
sofaen, eller har vi oppdaget andre spennende ting å bruke tida på? Et veldig hyggelig 
unntak er rekruttgruppa. Her har deltakerantallet faktisk vært stigende de siste par årene, 
så disse må vi passe godt på i årene som kommer. 

KOLs erfarne arrangørstab gikk i 2022 sammen med Orienteringslaget Tønsberg og omegn 
(OTO) for å arrangere pinseløp på Omholtfjell. Dette ble en positiv erfaring, der klubbene 
utfylte hverandre godt. Også jubileumsstafett for Buskerud o-krets var et 
samarbeidsarrangement. Dette arrangementet sammen med Eiker o-lag og IF Sturla. 

Det er viktig å også i år å skryte av alle ildsjeler i klubben! Treningsløpsarrangører 2 dager i 
uka, ungdomstreninger med høy kvalitet, KOL karuseller der det tusser av unger, fantastiske 
turer servert av Knutetrimgjengen, og Sykkelposter i stadig nye spennende områder, 
kartgjengen som gir oss både flotte løpskart og turkart. Vi er heldige som får nyte godt av 
alle disse tilbudene! 

En av klubbens viktige ildsjeler fra gammelt av, Olaf Helgesen, gikk bort 23. august, nesten 
89 år gammel. Olaf var en av landets viktigste kartkonstruktører i veldig mange år, og var 
også en god o-løper som tok hjem mange triumfer til både Skrim, KIF og KOL. Olaf ble i 1998 
tildelt Hedersmedalje i sølv av KOL, og har også en rekke andre hedersbevisninger for sitt 
engasjement for o-idretten. En del av «gamlegutta» i klubben deltok i begravelsen til Olaf, 
og KOL sendte blomster til Olafs båre.  

Det har i året som har gått vært jobbet noe av og på med lager for oppbevaring av KOL sitt 
utstyr. Status nå er at vi foreløpig har beholdt lager for «småutstyr», samt et garasjeløp, 
men at vi som i fjor vinter har større ting stående «litt her og litt der». Vi har en avtale med 
Kommunen og NMK om bruk av et område på Basserudåsen. Kongsberg kommune har 
kommet med forslag om å sette opp en av plasthallene deres på området inntil videre, så 
dette kommer til å bli iverksatt til våren/sommeren. Videre utredning av behov for lager vil 
bli gjort i løpet av året som kommer, men med en plasthall til utstyret vårt, vil vi kjøpe oss 
litt tid! 

SPORTSLIGE RESULTATER  

KOLs aktive utøvere har i løpet av 2022 fått mange gode resultater. Både på kretsnivå, 
nasjonalt og også internasjonalt.  

Det har vært en stabil kjerne av løpere på trening og konkurranser, og de har det gøy 
sammen, og da kommer også resultatene! Også gjengen i Buskerud o-krets er fin, og det 
har vært en rekke bra arrangementer for å samle løperne på tvers av klubbene.   
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ØKONOMI 

Det var i budsjettet for 2022 lagt opp til et ganske solid underskudd. Dette i hovedsak på 
grunn av store løft på kartsida, samtidig som årets Pinseløp i samarbeid med OTO ikke ville 
gi så stort overskudd. Driftsresultatet viser da også et underskudd, men ikke så stort som 
budsjettert. Det er gledelig at aktivitetsnivået er på vei opp igjen, slik at disse 
budsjettpostene er omtrent tilbake på normalt nivå. 

Også for året som kommer er det budsjettert med underskudd. Det er planlagt å fortsette 
kartproduksjonen, noe som vil være en viktig investering for treninger og arrangement i 
årene som kommer, og er derfor en viktig investering å ta.  

Alt som kan stimulere til aktivitet er positivt, og det er i året som kommer satt av store 
summer til subsidiering både av reiser, samlinger og klubbturer. Det er ønskelig å få med 
flest mulig på disse aktivitetene, så derfor er det valgt å subsidiere godt. Da er det også 
viktig at klubbens medlemmer stiller opp, når vi skal ha vår store dugnad av året - Pinseløp 
med innlagt norgescup for junior i Funkelia 27.-29. mai.  

FOKUS FREMOVER 

2022 viste at vi på enkelte områder har kommet styrket ut av pandemien, mens på andre 
områder har kommet svekket ut. La oss fortsette den gode trenden både på rekruttering og 
Knutetrim, samtidig som vi må prøve å få opp deltakerantall på treningsløp og 
terminfestede løp. 

Kanskje må det tenkes nytt? Børge har noen tanker om dette i kapittelet om treningsløp. I 
tillegg er det alltid rom for nye kluter til å ta tak og komme med meninger.  

Vi har viktige arrangement å ta oss av i årene som kommer. La oss i løpet av de to 
nærmeste årene med stort Pinseløp i 2023 og NM jr Stafett/O-idol/NC helg i 2024 ta en 
vurdering på hvor mye av arrangementsutstyret vårt vi skal beholde, slik at vi kan 
dimensjonere et lager som er riktig i forhold til hva vi eier.  

Jeg vil få takke alle medlemmer i KOL for et innholdsrikt 2022! I 2023 skal vi finne på ennå 
mer moro, så det er bare å melde seg på! 

 

Kari Strand 

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

Styret 

Leder Kari Strand 

Nestleder Bjørn Haavengen 

Sekretær Per Øivind Eger 

Leder junior/senior Damien Renard 

Leder rekruttering Ola Lesteberg 

Leder ungdom Ingjerd Sommerstad 

Økonomileder 

Ungdomsrepresentant 

Mette Maudal 

Halvor Løken 

Andre tillitsvalgte  

Kasserer Harald Lesteberg 

Kontrollkomite Ingrid Bergan,  Kine Danielsen, Are Biseth 

Valgkomité Ellen Gustafsson, Torgeir Brandal, Ida Bredholt 

Draktsalg 

Informasjon og webansvarlig 

Kristin Eger 

Per Øivind Eger 

Komiteer og utvalg 

Knutetrimkomite Gudmund Thoen (leder og kasserer), Turid Rustand Olsen, 
Terje Vik, Anja Heggem, Roar Grande, Svein Larsen, Arild 
Storheim, Inge Saunes, Thor Sundquist 

VDG Øivind Myhre 
  

Kartutvalg Svein-Erik Søgård (leder), Halvor Saunes, Paul Biseth, 
Bjørn Victor Larsen, Linnea Olofsson, Svein Ekanger  

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

Komite hedersbevisning Hilde Storløkken 

Årsfestkomite Roger Vanebo, Kristin Eger, Kari Strand 
 

Representasjon 

Buskerud O-krets:  

Nestleder 

Leder aktivitetsutvalg 

 

Ingrid Kvistad 

Ingjerd Sommerstad 

Unionsmatch- og O-troll 
ansvarlig 

Ingrid Lunding Bergan 
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Buskerud O-krets (kretsting 
2022) 

Kari Strand, Bjørn Haavengen  

Norges Orienteringsforbund - 
Utvalg for orienteringssportens 
forhold til naturmiljø og 
rettighetshavere 

Bjørn Haavengen 
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3. STYRETS ARBEID 

 

Skrevet av Per Øivind Eger 

Det er avholdt 8 styremøter etter sist årsmøte. 

Styrets hovedsaker dette året; 
• Besvare aktuelle henvendelser som kommer til klubben i løpet av året. 
• Representere KOL i Norges Orienteringsforbund, Buskerud o-krets og Kongsberg 

idrettsråd. 
• Diskusjon og planer ifht. lagersituasjonen til KOL. 
• Gjennomgang og drøfting av arrangementsplan for 2023-2024 
• Gjennomgå saker som kommer fra Norges Orienteringsforbund, Buskerud o-

krets, Buskerud Idrettskrets, Kongsberg kommune og Kongsberg Idrettsråd. 
• En gjennomgående hovedsak for styret hvert år er å følge opp den økonomiske 

situasjonen i klubben. Herunder søknader om støtte, reforhandle sponsoravtaler 
og se på nye muligheter for sponsorsamarbeid, egenandeler, stipender osv. 
Styret må hele tiden ta stilling til løpende økonomiske disposisjoner for klubben.  

• Samarbeid og oppfølging av diverse komiteer og utvalg i klubben. 
• Arbeid med årsmelding 2022, budsjett 2023 og forberedelser til årsmøte 1. 

februar 2023. 
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4. MEDLEMSOVERSIKT 

Skrevet av Per Øivind Eger  

 

 

 

 

2010 493 

2011 535 

2012 520 

2013 455 

2014 433 

2015 450 

2016 419 

2017 390 

2018 411 

2019 376 

2020 279 

2021 226 

2022 285 

 

 

Statistikken viser en gledelig oppgang i medlemstallet fra 2021 til 2022. Medlemstallet pr. 
31/12-2022 var 285. Det er 59 flere enn pr. 31/12-2021.  Det var mange som ikke hadde 
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innbetalt før nyttår og dette tallet var derfor noe misvisende.  Mye av medlemsøkningen er 
resultat av det gode arbeidet rekruttkomiteen har gjennomført i 2022.   

Etter omlegging av medlemsregister og medlemsfakturering til klubbadmin (NIF) for fjoråret 
(2021) fungerte faktureringen mye bedre i 2022.  Hovedfakturering kan med fordel skje før 
sommeren (midt i sesong) for å unngå misforståelser ifht. hvilket år fakturaen gjelder for. 

 

Medlemmer fordelt på alder og kjønn 31/12-2022 

Alder Kvinne  Mann  Totalsum 

0-12 15 28 43 

13-25 39 33 79 

26- 68 102 169 

Totalsum 122 163 285 
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5. REKRUTTUTVALGET 

Skrevet av Ola Lesteberg. 

 

Rekruttutvalget har i 2022-sesongen bestått av: 

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

UK har bestått av Linda Zahl-Eriksson og Ola Lesteberg. 

MÅLSETTING 

Målsetting for rekruttarbeidet i KOL: 

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

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

Målsetting for året 

1. Trinn 1-gruppa (årgang 2013- 2015) + deres foreldre: 

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

2. Trinn 2-gruppa (årgang 2010-2012) + deres foreldre: 

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

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

• KOL-karusell:  

• Det ble ingen Danmarkstur i 2022 heller pga Covid, men bortsett fra det, ble det endelig 
en "normal" o-sesong. Også i år ble det satset på økt rekruttering og vi hadde en 
annonsekampanje på web og i avisa (Lp).  Det ble et overveldende oppmøte, særlig i 
vårsesongen. På det meste var det 20 på trinn 20 og nærmere 50 på trinn 1.  Dette 
resulterte i at hele 50 diplomer ble delt ut i år mot 46 i fjor og 28 året før. Det har ikke 
vært flere diplomer siden 2015. Også i år har vi hatt god hjelp av juniorer og 
ungdommer. Ungdommer og juniorer byttet på å være frivillige medhjelpere i år. 

• Foreldremøte:  Det ble holdt et foreldremøte i etterkant av treningen fra Raumyr i april. 
Det var et stort oppmøte på 30-40 foreldre, stort sett nye ansikter, som reflekterer den 
store tilstrømmingen av nye rekrutter de siste 2 årene. 
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• Samling for rekruttene .  I etterkant av Eikerløpet hadde vi en hyggelig samling for 

rekruttene på Hoensvannet med grilling og leker og enkelte fikk prøvd badevannet. 

• O-troll leir . I år var det KOL sin tur til å arrangere o-trolleir. Leiren var på 
Gamlegrendåsen Skole. 28 deltakere, hvorav 10 fra KOL, hadde det hyggelig sammen og 
fikk prøve seg på ulike o-aktiviteter.  

• Rekruttløp :  Nytt av året var at vi arrangerte et eget rekruttløp hvor vi også inviterte 
Notodden og Eiker. omtrent 100 rekrutter fikk prøve seg på et "ordentlig" o-løp på 
Heistadmoen i mai. Det ble servert mat inne i skistua i etterkant. Tanken bak dette var å 
gi nye rekrutter erfaring med o-løp for å forsøke å få med flere til pinseløpet og andre o-
løp. 

• Kolle-bolle: ble arrangert for trinn 2 i Funkelia 30/5. Det var 18 deltakere fordelt på ulike 
lag og de viste iherdig innsats, hadde god samarbeidsevne. Det ble servert boller til 
premie til slutt. Det vanket boller også til trinn 1- deltakere, men Kolle bolle må de vente 
litt med. Trinn 1 deltakerne hadde tomannsstafett som sin trening. 

• Ferdighetsmerker: Vi gjennomførte ferdighetstester i bronse, sølv og gull ved 
gamlegrendåsen skole i september. 15 barn fikk ferdighetsmerker: 4 deltakere fikk gull, 
6 fikk sølv og 5 deltakere fikk bronse. Takk igjen til ungdomsløperne våre som var 
medhjelpere denne kvelden! 

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

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

• Sesongavslutning: Rekruttutvalget og aktivt utvalg arrangerte felles sesongavslutning på 
Lågdalsmuseet søndag 23. oktober. En hyggelig avslutning på sesongen med premier, 
film og servering.  I år var det over 100 med på avslutningen som reflekterer den økte 
deltakelsen på rekrutt. 
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DELTAKERMERKER 
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Årstall 

 

Trinn 1+2 

Gull   Sølv    Bronse Totalt 

2013 35 15 19 69 

2014 32 17 11 60 

2015 41 11 6 58 

2016 32 4 6 42 

2017  38 

2018  46 

2019  44 

2020  28 

2021  46 

2022  50 

År Gull Sølv Bronse Totalt 

     

2014 3 9 6 18 

2015 7 3 9 19 

2016 1 7 2 10 

2017 5 3 13 21 

2018 2 11 5 18 

2019 11 3 5 19 

2020 2 4 4 10 

2021 2 3 10 15 

2022 4 6 5 15 
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EVALUERING OG FORBEDRINGSFORSLAG 

Sesongen 2022 for rekrutt må sies å ha vært vellykket, spesielt med tanke på det store 
oppmøtet som resulterte i hele 50 diplomer, det meste siden 2015. Vi synes vi har gitt 
rekruttene et godt tilbud i år, det har vært arrangert o-trolleir, Kolle Bolle og andre 
arrangementer som rekrutt normalt har ansvar for. En nyvinning i år var rekruttløpet på 
Heistadmoen i mai. Tanken var å ufarliggjøre det å løpe o løp for de ferskeste og gi dem en 
mulighet til å teste dette ut i trygge rammer. Håpet var å friste flere til å delta på pinseløp 
og andre o-løp.  Vi tenker at tanken er god, men at erfaringen viser at det fortsatt en 
barriere å få de nye med på løp og turer. Vi tror dette henger sammen med at et stort 
flertall av de nye kommer fra familier som er ukjente med o-sporten. For disse er nok 
barrieren større for å delta på o-løp enn for folk med o-bakgrunn. VI har ingen fasit på 
hvordan vi kan gjøre det lettere for disse å være med på løp, men tror at slike 
rekruteringsløp kan bidra. Det vikigste tror vi er å skape en så god ramme rundt treninger 
og aktiviteter som mulig og ha et stort innslag av lek. Da vil barna komme tilbake og det vil 
øke sjansen for at de blir i klubben og etterhvert drar med seg resten av familien på løp. 
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6. UNGDOMS-, JUNIOR/SENIOR-GRUPPA  

Skrevet av Ingjerd Sommerstad og Damien Renard. 

MÅLGRUPPE 

Aktive løpere i alderen 13 til 16 år på ungdomsgruppa og aktive løpere fra 17 år og eldre på 
junior/senior-gruppa.   

I år har det vært en stabil kjerne med løpere der hovedvekten er i alderen 14-18 år, dette 
har gjort at gruppene har deltatt på mange av de samme tingene som en stor KOL-gruppe. 

I ungdomsgruppa har det 14 utøvere som har vært fast på treninger/løp, og i junior/senior-
gruppa har det vært en ivrig kjerne på 9 løpere på vårsesongen og 6 løpere på 
høstsesongen. I tillegg til å organisere for de unge er det velvillige voksne løpere som stiller 
opp på treninger, konkurranser og stafetter sammen med de yngre. 

ANSVAR OG ORGANISERING 

Ungdomsleder: Ingjerd Sommerstad 

Junior/seniorleder: Damien Renard 

UK ungdom: Per Øivind Eger og Ingjerd Sommerstad 

UK junior/senior: Damien Renard, Syver Løken og Ragnhild Myrvold 

Turorganisering: Ingjerd Sommerstad og Damien Renard. 

I tillegg til Damien Renard og Ingjerd Sommerstad har det vært flere som har bidratt med 
opplegg på tematreningene: Syver Løken, Ragnhild Myrvold Skovlyst, Torben Skovlyst, 
Espen Røste, Per Øivind Eger, Petter Reinemo, Halvor Saunes, Bjørn Haavengen og Odd 
Strand.  

OPPGAVER LEDERNE HAR HATT 

• Målsetting 

• Budsjett, økonomi, årsrapport 

• Organisering, koordinering 

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

• Informasjon 

• Kontakt mot Norges Orienteringsforbund og Buskerud O-krets 
 

TEMATRENINGER TIRSDAGER FRA APRIL TIL SEPTEMBER  
 

Det har vært o-teknisk trening hver tirsdag med felles oppmøte og oppvarming for løpere 
fra ungdoms- og junior-gruppa. Deretter har løperne fått ulike o-tekniske opplegg. 
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Treningene har bestått av blant annet sprinttrening, sprintintervaller, postplukk, 
retningsforandring, kurvetrening, korridorløping, og veievalgstrekk. Løypene har hatt 
forskjellig vanskelighetsgrad, o-momenter eller lengde, men prinsippet er å samle løperne 
mange ganger i løpet av økten og veksle med å gi veiledning til de løperne som trenger det 
mest.   
 
På forsommeren fikk løpere i KOL tilbud om å være med på intervaller på Kongsgårdsmoen. 
Dette var et samarbeid med KIF friidrett og Skrim langrenn, i samarbeid med en trener fra 
Sense. Det var ca. 7 ungdommer som benyttet seg av tilbudet. 
 
På torsdagene har vi hatt vanlige treningsløp.  
 
Det har også vært tilbud om ulike o-tekniske økter som har hengt ute i perioder. Her er det 
flere juniorer/ voksne som har bidratt. 
 
Det har generelt vært bra oppmøte på treningene gjennom hele sesongen. 

HØST- OG VINTERTRENINGER, 13 ÅR OG ELDRE 
 

• Tirsdag: Natt-trening fra høstferien til snøen kom. Deretter løpeintervall fra 
Lågdalsmuseet eller Raumyr. 

• Onsdag: Basistrening på Sense Trening og Helse fra kl. 14.45-15.45 for løpere fra 15 
år og eldre. Det har deltatt ca. 10 ungdommer hver gang. 

• Søndag: Langtur fram til snøen kom fra Gamlegrendåsen skole eller 
Kjennerudvannet. 

 

AKTIVITETER UNGDOM 

 

HOVEDLØPET I SKI-ORIENTERING 

Hovedløpet for 14-16 åringer ble arrangert 15. januar av Vang OL fra Gåsbu. KOL stilte med 
4 løpere i Hovedløpsklassene. Simen Sommerstad Røste stod for den beste prestasjonen 
med en flott 2. plass i H15. 
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Simen, Amalie og Jan Olav på Hovedløpet i Ski-orientering 

UNIONSMATCH 

Unionsmatchen er en kretskamp mellom 4 norske og 4 svenske kretser i klassene D/H 13-14 
og D/H15-16. I år ble arrangementet holdt i Borås i Sverige siste helga i mai. Det er de 10 
beste løperne i hver klasse som blir kvalifisert til å delta, men få løpere i kretsen gjorde at 
alle som ville fikk delta i år.  

Fra KOL representerte følgende Buskerud Orienteringskrets: 

• Ingrid Lesteberg, Simen Sommerstad Røste, Jan Olav Bergan, Arne Biseth, Jon 
Strand, Nils Zahl Eriksson, Elise Renard, Amalie Myrvold Skovlyst, Linnea Danielsen 
og Marte Eger. Ingrid Lundin Bergan var ansvarlig leder for Kretsen, i tillegg var 
Ingjerd Sommerstad med som leder fra Kongsberg.  

Elise Renard og Simen Sommerstad Røste stod for den beste individuelle prestasjonen med 
8. og 10. plass. Elise Renard og Amalie Myrvold Skovlyst var på Buskerud sitt 1. lag i 
stafetten som fikk en flott 8. plass.   

I tillegg til å løpe selv fikk ungdommen være til stede på Verdenscupløpet i sprint som ble 
arrangert på samme sted 
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.  

Buskerudgjengen sammen med to andre Buskerudløpere som  
deltok i Verdenscupen; Ane Dyrkorn og Jørgen Baklid. 

 

HOVEDLØP OG O-LANDSLEIR 

Hovedløpet og O-landsleiren ble i år arrangert i Sandnes 4.-10. august. Kretsen arrangerte 
felles bussreise med ankomst torsdag kveld. Fredag fikk løperne trent i Sandnes-terrenget, 
og da var det enighet om at det er «snillere» terreng på Kongsberg.  

 

KOL utøvere og ledere på Hovedløpet 2022. 

• Fra Kongsberg deltok 12 ungdommer: Amalie Myrvold Skovlyst, Marte Eger, Elise 
Renard, Linnea Danielsen, Ingrid Lesteberg, Iselin Høivold, Jon Strand, Nils Zahl 
Eriksson, Jan Olav Bergan, Arne Biseth, Håkon Øverby og Simen Sommerstad Røste. 
Ann Karin Lesteberg og Ingjerd Sommerstad var med som ledere for KOL/ BuOK.  
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Hovedløps-konkurransene ble i år arrangert onsdag og torsdag, deretter fulgte to dager 
med leir og ulike sosiale aktiviteter. Siste dagen ble det arrangert kostymestafett før 
hjemreise.  

 

Simen med HL sølv i sprint 

 

Den beste prestasjonen stod Simen Sommerstad Røste for, han fikk sølvmedalje på sprinten 
i klasse H15. Både Simen og Amalie Myrvold Skovlyst i klasse D14, fikk hver sin flotte 4. 
plass på langdistansen. Linnea Danielsen vant klasse D14-16C og Håkon Øverby fikk 2.plass i 
klasse H14-16 C på langdistansen.  

Premiert på langdistansen ble også Elise Renard nummer 11 i D 15, Iselin Høivold nummer 9 
i D16, Jon Strand nummer 10 i H 14 og Jan Olav Bergan nummer 8 i H 15.  

Premiert på sprinten ble Amalie Myrvold Skovlyst med 5.  plass i D14, Marte Eger ble 
nummer 8 i D15, Elise Renard nummer 12 i D 15, Jon Strand nummer 14 i H14, Nils Zahl 
Eriksson nummer 15 i H14, Simen Sommerstad Røste 2. plass i H 15 og Jan Olav Bergan 
nummer 18 i H 15. Flotte plasseringer av alle sammen!  

Buskerud o-krets hadde overnatting på Høylandet ungdomsskole, og etter løpene var det 
landsleir med aktiviteter fra tidlig morgen og til seine kvelden. Leiren ble avsluttet med 
kostymestafett.  

Elise Renard og Marte Eger var med på laget Østlandschips» som tok en flott 5. plass i 
stafetten og fikk 3. plass i kostymekonkurransen, takket være god innsats på 
kostymefronten av Elise i forkant. 
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Arne, Nils og Jon klar for kostymestafett                 Elise og Marte fikk premie for både 
kostyme og god plassering 

 

 

Ingrid klar for kostymestafett 

 

PWT-CUP 

Cupen arrangeres for løpere i klassene D/H 13-14 og D/H15-16. I år var det 7 løp i PWT-
cupen, der 5 løp telte sammenlagt. Det var mulig å få ekstrapoeng hvis en var med på alle 
løpene. Årets løp har vært Eikerløpet, mellomdistanse på Geilo, Harald Thon sitt minneløp, 
KM langdistanse i Røyken, KM mellom på Nesbyen, Modumløpet og avslutningen var med 
sprintløp på Kongsberg. Den gjeveste premien var et reisegavekort med PWT-travel, og i år 
vant Linnea Danielsen hovedpremien.   

De tre beste løperne i hver klasse ble premiert med gavekort, i tillegg var det en 
deltakerpremie til alle og felles avslutning med pizza etter siste løpet. 
 

Vi hadde 16 utøvere med på et eller flere av disse løpene  

Følgende KOL-løpere ble premiert: 
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D13-14: 
1 Amalie Myrvold Skovlyst (ledertrøya) og 2. plass i spurttrøya. 

D15-16: 
1 Elise Renard (ledertrøya) og 3. plass i spurttrøya. 

H13-14: 
3.Nils Zahl Eriksson (ledertrøya) og Jon Strand 3. plass i spurttrøya. 

 

 

Elise og Amalie vant hver sin gule ledertrøye i PWT-cupen 

 

JUNIOR/SENIOR-GRUPPA- LØPERSTALLEN 
De mest aktive løperne i sesongen 2022 var: Borgar Skjelbred, Andreas Myrvold Skovlyst, 
Synne Sommerstad Røste, Arne Bergan, Halvor Løken, Ingvild Gustafsson, Selma Høivold, 
Atle Nikolai Wøllo og Johan Eger. 

 

NORGESCUP 

NM skiorientering langdistanse, Botne, 5. februar: KOL stilte med 5 utøvere og det ble 2 
sølvmedaljer ved Åsne Haavengen i D17-20 og Marlin Haavengen i D21. 

NM skiorientering mellomdistanse og stafett, Stjørdalsblink, 12.-13.februar: 6 KOLl-løpere 
deltok. Jentene gikk helt til topps og det ble NM-gull i D17 på Marlin Haavengen, Anne 
Eiken og Åsne Haavengen. 

 

Sammenlagt: Norgescup ski-orientering: I vinter ble det heldigvis en sesong som ikke var 
rammet av korona-restriksjoner, og det ble igjen arrangert Norgescup for både juniorer og 
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seniorer. Det var 13 løp, der 8 løp telte i sammendraget. Kongsbergløperne fikk disse 
sammenlagtplasseringene. 

• D17-20: 4. Åsne Haavengen, 17. Synne Sommerstad Røste, 21. Ingvild Gustafsson 

• D21: 9. Marlin Haavengen, 26. Anne Eiken  

• H 17-20: 6. Andreas Myrvold Skovlyst, 10. Atle Nikolai Wøllo, 13. Arne Bergan 

 

Norgescup-løp orientering: 

29. april – 01. mai: NM sprint, knockout sprint og sprintstafett. 5 deltakere stilte på NM 
sprint og 3 deltakere på knockout sprint. Andreas Myrvold Skovlyst en flott sølvmedalje på 
knockoutsprinten. Det var ingen jenter fra KOL som stilte på stafetten, så KOL-guttene løp 
på et kombinasjonslag.  Overnatting var på Quality Airport Hotell Gardermoen.  

5.-6.juni- Pinseløp på Hedmarken med uttakningsløp til junior-VM. Kretsen arrangerte 
felles reise og overnatting var på Tangenodden camping. 7 løpere fra KOL deltok. 

24.-26. juni O-festivalen på Kongsvinger. Andreas Myrvold Skovlyst vant langdistansen. 
Kongsberg arrangerte klubbtur med overnatting på Solbakken folkehøgskole.  

13-14. august Toten. Norgescup mellomdistanse og NM ultralang. 5 deltakere fra KOL 
deltok. Kretsen arrangerte felles reise og tur, overnatting var på Hekshus-stranda camping. 

NM-uka Asker 8. -11. september: 7 KOL- løpere stilte i år der 6 løp langdistanse, 8 mellom 
og 9 stafetten fordelt på 1 damelag og 2 herrelag. Best av våre ble Andreas Myrvold 
Skovlyst med 7. plass og Synne Sommerstad Røste med 8. plass på lang, og Halvor Løken ble 
nr. 9 på mellom. KOL stilte med 1 lag i dameklassen, og 2 lag i herreklassen. Damene ble nr. 
34 og herrene 35 og 408.-11.september 

23.-24. september: NC, O-Idol og NM junior stafett Konnerud: Lørdagens løp fikk 
rekorddeltakelse i seniorklassen for å hedre løypelegger Audun Heimdal sin bortgang kort 
tid i forveien.   

Andreas Myrvold Skovlyst fikk en flott 3.plass på sprinten. På NM stafett fikk jentene ved 
Synne Sommerstad Røste, Iselin Høivold og Ingvild Gustafsson en 15. plass. I herreklassen 
markerte Kongsberg seg sterkt ved å ha to lag i ledelsen første del av stafetten. Atle Nikolai 
Wøllo vekslet først med Arne Bergan like bak. Halvor Løken fulgte flott opp, og laget fikk en 
meget god 5. plass etter avslutning av Andreas Myrvold Skovlyst. Johan Eger løp godt på 
laget med Atle, men her manglet laget dessverre siste etappe.  
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Synne, Arne, Halvor, Iselin, Andreas og Ingvild på NM junior-stafett. 

 

 

Sammenlagt: Norgescup orientering: I Norgescupen i orientering for juniorer har 9 KOL-
løpere tatt poeng. For juniorene var det 14 løp der de 8 beste løpene telte i sammendraget. 
For senior er det 2 KOL-løpere som har deltatt på Norgescup i år. Det ble følgende 
plasseringer sammenlagt: 

• D17-18: 22. Synne Sommerstad Røste, 37. Ingvild Gustafsson 

• D19-20: 35. Selma Høivold  

• H17-18: 4. Andreas Myrvold Skovlyst, 20. Halvor Løken, 26. Arne Bergan, 37. Borgar 
Skjelbred 

• H19-20: 21. Johan Eger 37. Atle Nikolai Wøllo  

• H21: 80. Damien Renard, 116. Tord Strand 

 

INTERNASJONALE REPRESENTASJONSOPPGAVER 

Åsne Haavengen og Andreas Myrvold Skovlyst ble tatt ut til junior VM i skiorientering i 
Finland. Åsne fikk en flott 5. plass på langdistansen som beste individuelle resultat. Hun 
deltok også på Norges 1. lag på stafetten, der fikk jentene en meget flott bronsemedalje. 
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Andreas fikk dessverre ikke deltatt på grunn av korona i familien. Andreas ble også uttatt til 
Ungdoms EM i Ungarn i orientering, med 34. plass på langdistansen som beste resultat. 
Åsne ble også tatt ut til junior VM i orientering Portugal, da representerte hun NTNUI. 

For sine gode prestasjoner er Åsne tatt ut på utviklingslandslaget for damer i ski-orientering 
til neste år, og Andreas er tatt ut på junior-landslaget i ski-orientering.  

 

Andreas i landslagstrøya. 

KRETSMESTERSKAPENE 

KM sprint ble arrangert av Lierbygda 9. juni, og KOL fikk følgende kretsmestere:  

D13-14: Amalie Myrvold Skovlyst, gull. 

H13-14: Nils Zahl Eriksson, bronse. 

D15-16: Marte Eger- gull, Elise Renard, sølv. 

H 17: Andreas Myrvold Skovlyst, gull 

 

KM langdistanse ble arrangert 27. august Røyken. Vi fikk følgende medaljer:  

D13-14: Amalie Myrvold Skovlyst, sølv. 

D 15-16: Elise Renard- sølv, Marte Eger, bronse. 

H 15-16: Jan Olav Bergan, bronse. 

D 17-18: Ingvild Gustafsson, sølv og Synne Sommerstad Røste, bronse 

H17-18: Arne Bergan, gull og Andreas Myrvold Skovlyst, sølv. 
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Arne på KM stafett. 

 

KM stafett ble arrangert 28. august av Røyken.  

Vi hadde 1 lag i D13-16 og 3 lag i H13-16.  

Amalie Myrvold Skovlyst/ Elise Renard fikk gull i D13-16. Jan Olav Bergan/Simen 
Sommerstad Røste fikk sølv i H13-16. 

KOL stilte med ett lag i D17 og ett lag i H17. Herrene gikk helt til topps blant Buskerud-laga, 
og det ble gullmedalje på Arne Bergan, Borgar Skjelbred og Andreas Myrvold Skovlyst.  

 

Andreas, Borgar og Arne vant KM gull. 

 

KM mellom ble arrangert 4. september av Nesbyen. Her er det kun klassene D17 og H17 
som har KM status. Her fikk Halvor Løken bronse i H17 og Ingjerd Sommerstad bronse i 
D17.  
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STAFETTER  

 

HALDEN O-MEETING 

For mange startet sesongen med løpene i Halden helga før påske. Kongsberg stilte med 2 
lag på Ungdomsstafetten. Iselin Høivold, Jon Strand, Marte Eger og Simen Sommerstad 
Røste ble nummer 7, og Jan Olav Bergan, Arne Biseth, Amalie Myrvold Skovlyst og Ingrid 
Lesteberg ble nummer 17. 

10-MILA 

KOL stilte med ett herrelag på Tiomila i år, de løp jevnt godt og fikk en god 114. plass. 
Dessverre fikk vi ikke med noen ungdomslag i år da helga kolliderte med konfirmasjon for 
ungdommen. Det ble heller ikke noe damelag i år.  

PINSELØPSTAFETT KONGSBERG 

KOL stilte med 2 lag i H13-16 og 2 lag i D13-16. Beste prestasjon gjorde jente-laget med 
Amalie Myrvold Skovlyst og Elise Renard som vant klassen.  

JUBILEUMSSTAFETTEN I BUSKERUD 

Stafetten har blitt arrangert 3 ganger, med 25 år mellom hver gang (utsatt et år pga.  
korona). Hans Roar Bakken var løpsleder for 3 gang da det ble arrangert stafett med start 
på Kongsberg og mål på Landfalltjern. Kongsberg stilte med et sterkt lag, og vant stafetten 
suverent. Deltakere på KOL sitt lag var: Linnea Olofsson, Elise Renard, Andreas Myrvold 
Skovlyst, Atle NIkolai Wøllo, Johan Eger, Arne Bergan, Bjørn Haavengen, Damien Renard, 
Sofie Årnes og Ingrid Kvistad. 

 

Johan veksler med Arne under Jubileumstafetten  
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NIGHT HAWK 

Night Hawk ble i år arrangert av Ringerike 20.-21. august. Det er en stafett med både dag- 
og nattetapper. KOL stilte med 3 ungdomslag, 1 herrelag, samt 1 old boys lag. KOL sitt 
guttelag med Jon Strand og Jan Olav Bergan var ikke snauere enn at de tok en flott 2. plass i 
konkurranse med nesten 40 lag. ‘ 

 

Jan Olav og Jon ble nummer 2 på Night Hawk. 

 

 

 

 

FELLES KRETSARRANGEMENT FOR UNGDOM OG JUNIOR  

 

BUOK PÅSKESAMLING I MOSS  

10.-13. april etter Halden O-meeting. 15 deltakere fra kretsen startet sesongen med o-
tekniske treninger og ulike sosiale (påske)aktiviteter. Andreas og Borgar deltok fra 
Kongsberg. 

SPESIFIKK LØPSTEST PÅ FURUMO 
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Det ble arrangert en sprintpreget-løpstest med BuOK på Furumo 18. mai og 28. september: 
7 deltakere fra Kongsberg deltok. 

GEILO-SAMLING 17.-19. JUNI 

Kretsen arrangerte samling helga 17.-19. juni i forbindelse med Geilo 3-dagers. Overnatting 
var i gymsalen på Geilo skole. Det var 14 løpere fra 13- 18 år som deltok fra Kongsberg. I 
tillegg til å være med på 3 orienteringsløp stod aktiviteter som volleyball, frisbeegolf, 
fotball, bowling og matlaging på programmet. Ellen Gustafsson og Ingjerd Sommerstad 
overnattet med ungdommene. I tillegg hjalp Odd Strand og Espen Røste til på samlinga.  

AVSLUTNINGSTUR MED BUSKERUD ORIENTERINGSKRETS TIL BORÅS  

BuOK arrangerte felles avslutningstur for kretsens ungdommer og juniorer til Borås 11.-13. 
november.  Det var nærmere 50 løpere med på turen, og det var denne gangen mulighet 
for juniorløpere og være med også siden de ikke har kunnet delta på flere år grunnet 
korona. 11 ungdommer fra KOL deltok, og Kari Strand var med som leder. Ungdommene 
deltok i nattsprint, Down-hill og Dyrehage-sprint. Overnattingen var på skole, og det var 
muligheter for bading i Stadsparkbadet. Lørdag kveld spiste Buskerudgjengen på Borås 
WOK. 
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7. KONGSBERGMESTERSKAP 

Skrevet av Ingjerd Sommerstad 

KONGSBERGMESTERSKAP  

Kongsbergmesterskapet ble arrangert tirsdag 21. juni fra Stalsbergtjern. Juniorgruppa stod 
som arrangører og hadde full kontroll på løypelegging, data, start, og gjennomføring. 

Det var tradisjonelt opplegg med fellesstart med 3 sløyfer på 2 km. 61 løpere stilte på 
startstreken.  

Disse ble Kongsbergmestere:  

• D 13-15: Amalie Myrvold Skovlyst 

• H 13-15: Simen Sommerstad Røste 

• D 16+: Åsne Haavengen 

• H 16+: Arne Bergan 

• H 50: Torgeir Brandal 

• D50: Unn Hilde Heggedal 

KONGSBERGMESTERSKAP NATT 

Kongsbergmesterskapet i nattorientering ble arrangert fra Gamlegrendåsen skole 29. 
september med 36 deltakere. Espen Røste var løypelegger, Paul Biseth ordnet resultater og 
Elin Øverby var serveringsansvarlig. Løpsleder var Ingjerd Sommerstad. 

Vinnere i Kongsbergmesterskapet ble: 

H 13-14: Nils Zahl Eriksson 

D 15-16: Elise Renard  

H15-16: Simen Sommerstad Røste  

D 17: Ingvild Gustafsson 

H 17: Halvor Løken 

H 50: Yngvar Roaas 

H 60: Espen Sem 

D 60: Pirjo Luchsinger 

H 70: Paul Biseth 
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8. TRENINGSLØP 

Av Børge Brubæk 

LANGSIKTIG MÅL FOR KOLS TRENINGSLØP 

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

ANSVARLIGE OG ORGANISERING 

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

Funksjon Hovedansvarlig(e) 

Leder  Børge Brubæk 

Utstyrskofferter Anita Sørensen Drage 

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

Roaas.   

Løpsarrangører Ca. 70 av KOLs medlemmer 

Vegetasjon-Dyreliv-

Grunneier 

Øivind Myhre 

 

MÅLSETTING FOR ÅRET 
• Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i KOL og andre som ønsker å delta i 

orienteringsløp i på ulikt nivå. 

• Vurdere tiltak for å skape økt deltakelse i løpene.  

• Skape en god sosial ramme rundt treningene. 

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

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

Statistikk for de siste treningsløpssesongene: 

Arrangementer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall 

treningsløp 

29 28 28 27 29 27 26 29 18* 30** 30 

Deltakelse            

Totalt antall 

starter KOL’s 

treningsløp 

1503 1322 1233 1319 1411 1227 1158 1259 622 - 829 

Gjennomsnittlig 

antall deltakere 

 

52 47 44 49 49 45 44 43 35 - 27 

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

**2021: Da resultatene bare ble registrert på Livelox kan vi ikke si noe om antall deltakere. 

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

Utstyrsansvarlig har holdt orden på utlevert og innlevert utstyr. 

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

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

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

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

VURDERING MOT MÅLSETTING 

Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i KOL og andre som ønsker å delta i 
orienteringsløp på ulikt nivå. 
De tradisjonelle treningsløpene har i 2022 bestått av forskjellige vanskelighetsgrader og 
lengder; 2km en gang i uka (C/N-nivå), 3km (B-nivå), 4km (A-nivå) og 6 km (A-nivå). Dette 
gjør at de fleste finner ei løype som passer. I tillegg er det innslag av sprint for å gi noe 
variasjon. Treningsløpene alene gir ikke alle de utfordringene som en o-løper i utvikling bør 
ha. Men som en del av flere tilbud i KOL, bidrar treningsløpene til å gi et godt treningstilbud 
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til de aller fleste medlemmene. Tilbakemeldinger fra løpere tyder på at samarbeidet 
mellom tematrening og treningsløpstrening har gitt en positiv effekt på kvaliteten på 
løypene. 
I 2022 har det sjelden vært deltakere i 2km løypa og en må se på om innsatsen med å legge 
løypene er større enn nytten av løypene. 
 

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

Gjennomsnittlig deltakelse har vært på ganske stabilt nivå (i overkant av 40) til og med 
2019-sesongen. Etter dette tyder mye på at det har vært en nedgang – som nok skyldes 
spesielle forhold mht Coronabegrensninger, men vi ser at det for 2022 sesongen også er et 
stykke opp til normalt nivå (829 totalt startende, 27 i snitt). Det er noe usikkerhet om 
antallet da løypene har ligget ute flere dager og at antallet derfor er høyere enn det som er 
registrert. 

Skape en god sosial ramme rundt treningene. 
Treningsløpene fungerer som en viktig møteplass for o-løpere i alle aldre og med forskjellig 
ambisjonsnivå. Atmosfæren på treningene er lett og humørfylt.  
 

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. 

Nye løypeleggere og arrangører er rekruttert de seneste sesongene og dette søkes 
videreført da belastningen ønskes å bli fordelt på flere. Vi var i 2022 sesongen helt på 
grensen av å klare å spre løypelegging på ulike personer. Uforutsette frafall av ulike grunner 
skaper utfordringer da det knapt er reservekapasitet. Vi bør derfor ha fokus på å aktivt få 
opp nye løypeleggere. 
 

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

FORBEDRINGSFORSLAG 

Hovedmålsettingen for treningsløpene bør være å holde deltakelsen på et høyt nivå, og 
noen punkter å se på kan være:’ 
 
- organisert rekruttarbeid videreføres. 

- ‘jungeltelegrafen’ – aktiv markedsføring med vektlegging på at dette er for alle nivåer og 
at tidtaking er bare for den som ønsker det. 

- fokus på å ta godt imot nye løpere og involvere disse på en positiv måte. 

- vurdere om løpene kan markedsføres bedre på Kolweb. 

- se på erfaringene med å ha postene hengende ute i flere dager vs å bare la de ligge 
løpsdagen. 
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- vurdere om det er nødvendig å sette opp to arrangører. Det er ikke så mange å spille på, 
og normalt er det ikke verre stykke arbeid enn at en person kan arrangere. 

- evaluere årsaker til spesielt lav deltakelse i enkelte av løpene og vurdere om noe bør 
justeres/endres. Snitt i år var 27 startende på løpsdagen mens toppen var 48 startende på 
Gamlegrendåsen skole 3. mai (45 på Heistadmoen 31. mai og 45 på Kjennerudvannet 14. 
juni). Det deltok 6 løpere på Omholtfjell tirsdagen etter Pinseløpene, 10 løpere deltok på 
Kolknuten torsdag 23. juni, 11 løpere deltok på Sachsen 11. august, 5 løpere deltok på 
Blestua 18. august (veldig dårlig vær) og 12 løpere deltok på Briskemyr 8. september. 

- Det har vært utført et uoffisielt forsøk med ‘rankingliste’ på 6km løypa i 2022 sesongen. 
Prinsippet er at 2/3 av løpene (dvs 20 av 30 løp i 2022) teller i sammendraget der de 20 
beste av den enkeltes løp gir poeng. Vinner får 1000 poeng og de øvrige gis poeng relativt 
hvor langt bak de er vinneren. Det er kommet en del positive tilbakemeldinger og det bør 
vurderes om ranking bør inngå som en offisiell rutine for alle løypene i 2023 sesongen. 

MÅL FOR 2023-SESONGEN 
• Gi et godt treningstilbud til alle medlemmer i KOL og andre som ønsker å delta i 

orienteringsløp på ulikt nivå. 

• Fortsette å identifisere og vurdere tiltak for å skape økt deltakelse i løpene. 

• Skape en god sosial ramme rundt treningene. 

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

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

Skrevet av Bjørn Haavengen 

Sesongen 2022 ble den første sesongen etter Covid-19 og vi ser at deltagelsen i idretten 
generelt er vesentlig lavere enn for noen år siden. O-sporten er intet unntak og på 
landsbasis så er reduksjonen på drøye 20%. Våre arrangementer opplevde samme 
reduksjonen, så det å øke deltagelsen er noe av det viktigste å jobbe med de neste årene. 

KOL ARRANGEMENT 2022 

Pinseløpet 

4.-6. juni arrangerte KOL Pinseløpet sammen med OTO på Omholtfjell. Vi gjorde en avtale 
om et felles arrangement allerede før sesongen 2020, så løpene i år har dermed vært utsatt 
to år. Tanken med å bruke Omholtfjell var todelt. OTO hadde nytt kart etter NM i 2019 og vi 
hadde planlagt O-festivalen i 2020. Det å skulle gjennomføre både Pinseløp og O-festival 
samme sesong, vurderte vi som for mye jobb. Samtidig ønsket vi at Pinseløp skal arrangeres 
innenfor Kongsberg kommune. I og med at OTO har hatt løypene klare i 2 år, fant vi ut at et 
felles arrangement i 2022 var en god løsning for begge klubbene. 

Pinseløpene på Hedemark hadde i år status som Norges Cup og uttak til junior-VM. 
Deltagelsen på Omholtfjell ble preget av dette, så vi hadde kun ca. 500 deltagere hver av 
dagene. Samarbeidet med OTO fungerte meget bra og vi hadde en hovedkomite med 
deltagere fra begge klubbene. Vi gjorde tidlig en avtale om å fordele evt. overskudd likt, 
med 50% til begge klubbene. Vi hadde fordelt en del av hovedfunksjonene ut i fra hvilke 
ressurser klubbene har, men samtidig på noen av funksjonene, mannet vi opp med 
mannskap fra begge klubbene.  

Årets løp ble gjennomført med mellom-, lang- og mellomdistanse. Vi arrangerte også 
ungdomsstafett siste dag etter velkjent modell. Tilbakemeldingen fra løperne var positiv. 

 

BuOK 75 års Jubileumsstafett Kongsberg - Eiker - Drammen 

Lørdag 11. juni arrangerte KOL sammen med Eiker og Sturla Buskerud O-krets 75 års 
Jubileumsstafett. Vi hadde 2 etapper fra Gamlegrendåsen skole og deretter 
gjennomgangsetappe til Dunserudhagen. Etappene på Eiker var deretter fra Ormåsen, 
Hokksund, Årbogen før Sturla hadde sine fra Aronsløkka og Landfalltjern. Det stilte 11 lag og 
KOL vant stafetten. Stafetten ble første gang arrangert i 1952, deretter 1971 og 1996. Årets 
arrangement var utsatt ett år pga. Covid-19. Neste stafett vil da gå av stabelen i 2046. 

 

Sykkelorientering (MTB-O) 

KOL arrangerte sykkel-orientering fra Heistadmoen skistadion lørdag 2. juli med 31 
deltagere. Hans Jørgen Kvåle, Hadeland OL,  hadde synfart og tegnet et MTB-O utsnitt rund 
Revshalsåsen og løypene var lagt i sløyfer med kartbytte. 
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O-troll leir 

KOL arrangerte o-troll leir Buskerud o-krets fra lørdag 11. juni til søndag 12. juni fra 
Gamlegrendåsen skole. Områdene rundt skolen og Stalsbergtjern ble brukt og det deltok 28 
deltagere i alderen 10 - 12 år.  

 

PWT-avslutningsløp 

17. september arrangerte KOL sprintløp med PWT-cup #7. Løpet var siste løp i cupen så 
etter løpet var det samling med premiering, pizza og trekning av uttrekkspremier. Arena var 
ved Idretts- og Svømmehallen og det deltok 86 løpere. 

KOL ARRANGEMENTSPLAN FOR 2023 - 2024 

Pinseløpet 

Neste års Pinseløp går i Funkelia 27. - 29. mai. Vi har hatt en dialog med Skisenteret og 
planlegger å bruke stolheisen under arrangementet. NOF har tildelt oss Norges Cup for 
junior kombinert med uttaksløp til junior- VM. Samme helg er det VM-testløp for senior i 
Sveits, men vi håper på drøye 1000 deltagere hos oss. 

 

Høstløp 

Lørdag 10. september skal vi arrangere PWT-cup i mellomdistanse. Samlingsplass er ikke 
bestemt enda. Vi antar ca. 100 deltagere så dermed kan vi bruke en arena som ikke brukes 
til Pinseløp. 

 

Junior NM-stafett, O-Idol og Norges Cup i 2024 

NOF har tildelt Kongsberg o-lag NM stafett junior, O-idol og Norges Cup-finale i 2024. Som 
kjent feirer Kongsberg by 400-år i 2024 og KOL søkte derfor på disse arrangementet for å 
skape ekstra oppmerksomhet rundt et o-arrangement. 

Vi bør kunne stille mannsterke lag i begge stafettene og flere løpere vil også kunne løpe O-
idol dette året (født i 2008). Terrengene som er tenkt brukt er Vestsiden til sprint på fredag. 
På lørdag er det mellomdistanse i Storåsen og på søndag er det junior NM stafett i 
Bevergrenda. 

Tidspunktet er 20. – 22. september. 
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10. KARTUTVALGET 

Skrevet av Svein-Erik Søgård 

Kartutvalget har bestått av  

• Halvor Saunes 

• Paul Biseth 

• Svein-Erik Søgård (leder) 

• Bjørn Victor Larsen 

• Linnea Olofsson 

• Svein Ekanger 

2022 - OPPNÅDDE RESULTATER 

Planen for 2022 inneholdt flere prosjekter enn det som er gjennomført. Revisjon av 
Dunserudhagen tiltenkt Pinseløp 2023 har blitt utsatt da det ikke blir pinseløp her før 
tidligst 2024. Videre stod en den utvidelse av Lauervann på planen. Dette har blitt utsatt og 
planlagt i 2024 sammen med revisjon av øvrig Lauervann kartbase. Etter forespørsel/behov 
hos skolene har det blitt tatt fram flere skolekart som ikke var på opprinnelig plan. En 
beskrivelse av gjennomførte prosjekter følger. 

KARTBASE KNUTEFJELL, TRINN 1  

Deler av rehabilitering av kartbase Knutefjell er utført. Synfart område, tilpasset Pinseløp 
2023, er på til sammen 20,3 km2. Synfaring og digitalisering er utført av Ales Hejna (Olles 
Maps).  

 

 

 

KARTBASE BEVERÅSEN 

Revisjon av kartbase beveråsen er utvidet med 3,7 km2. Arbeid utført av Halvor Saunes.  
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TURKART KONGSBERG ØST OG NORD 

Linnea Olofsson har lagt ned et betydelig dugnadsarbeid med databearbeiding og synfaring 
av stinett på turkartet, dette begynner å ta form! Planen er at kartet skal være ferdig våren 
2023. Gjenstående er finpuss på kartbildet samt utarbeidelse/revisjon av annet stoff 
(kulturminner mm).  

 

 

SKOLEKART I KONGSBERG KOMMUNE 

Det har blitt utarbeidet hele 6 skolekart i løpet av året til bruk på World Orienteering Day 
og andre opplegg i skolene. Følgende kart har blitt utarbeidet/revidert: 

• Hvittingfoss, nytt kart, utført på dugnad av Svein-Erik Søgård 

• Wennersborg, nytt kart, utført som sommerjobb av Halvor Løken 

• Tislegård, nytt kart, utført som sommerjobb av Halvor Løken 

• Gamlegrenåsen, revisjon utført på dugnad av Damien Renard 

• Skavanger, revisjon utført på dugnad av Svein-Erik Søgård 

• Kongsgårdmoen-Skrim, revisjon utført som sommerjobb av Halvor Løken 
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OFFENTLIGE MIDLER 
 
KOL har mottatt kr 162.000 i spillemidler for Sprintkartbase Kongsberg. 
 
Videre har KOL fått tilsagn om 248.000 i spillemidler for Turkart Kongsberg øst og nord, 
inkludert o-kartbase Gamlegrendåsen. Midler blir utbetalt når regnskap er godkjent.  
 
Det er i 2022 sendt inn to nye søknader om spillemidler: 

- Rehabilitering av kartbase Beveråsen, kr 51.000,- 
- Rehabilitering av kartbase Knutefjell – trinn 1, kr 183.000,- 

 

PLANER 2023 

Følgende aktiviteter er planlagt gjennomført i 2023: 

• Ferdigstille rehabilitering av kartbase Knutefjell, trinn 1 - 13 km2, inkludert Storåsen 
til bruk for NC mellomdistanse 2024 

• Revidere o-kart Bevergrenda (ca 4 km2) til bruk for Junior-NM stafett 2024 

• Revidere sprintkart sentrum (ca 2 km2) til bruk for NC sprint 2024 

• Revisjon av kartbase Dunserudhagen (ca 9 km2)  til bruk for Pinseløp 2024/2025 

• Utarbeide o-kart og skolekart Stevningsmogen 

• Utarbeide skolekart over Madsebakken og Efteløt 
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LANGSIKTIGE MÅL 

Kartutvalget skal bidra til at Kongsberg Orienteringslag: 

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

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

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

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

Skrevet av Øivind Myhre  

Året 2022 har vært et år med normal aktivitet på VDG fronten og ingen spesielle/kritiske 
hendelser. 

GENERELT OM SESONGPLANLEGGING 

Informasjon om KOL’s orienteringsaktiviteter for året 2022 ble som vanlig sendt 13 
organisasjoner/lag i brevs form i februar 2022. Denne informasjon inneholdt detaljer om de 
planlagte større arrangement i 2022 og foreløpig langtidsplan for pinseløpene, samt 
informasjon angående O-trening/Knutetrim-aktiviteter, planlagte kartarbeid etc. 

Det ble ikke mottatt noen kommentarer til denne informasjonen. 

PINSELØPET 

Ble avholdt på Omholtfjell i samarbeid med OTO (Orienteringslaget i Tønsberg og Omegn). 

Vi hadde en runde med Statsforvalter, miljøavdelingen ifm en post. Vi oppdaget 4 uker før 
løpet at en av de planlagte postene lå ca. 100 m innenfor verneområdet og søkte om 
godkjenning. Her valgte vi å flytte på posten, men fikk godkjenning et par dager før pinse. 

KNUTETRIM 

Ingen særskilte VDG avklaringer mot grunneiere eller Statsforvalter i 2022. Alle Nærtrim og 
Knutetrim postplassering og parkering ble gransket og kommentert mhp VDG-hensyn. 

TRENINGSLØP 

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

 

I forbindelse med treningsløpet på Hasselåsen i august var det en god 
dialog/informasjonsutveksling med Statsforvalter i forkant (sende inn søknad i juni) 
 

AKTIVITETER GJENNOMFØRT I 2022 

Det ble ikke avholdt noe informasjonsmøte i forkant av sesongen. 

PLAN FRAMOVER 
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Ha fortsatt fokus på å følge alle lover og regler med hensyn på informasjon til berørte 
parter i gjennomføringen av våre aktiviteter. Sikre at løypeleggere og arrangører av 
treningsløp er kjent med verneområder og evt. følsomme områder. Sjekke ut at alle berørte 
parter får informasjon om våre aktiviteter. 
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12. KNUTETRIM/NÆRTRIM 

KNUTETRIM OG NÆRTRIM  

Skrevet av Gudmund Thoen 

Knutetrimkomiteen har bestått av: 

• Gudmund Thoen (leder og kasserer) 

• Turid Rustand Olsen 

• Terje Vik 

• Anja Heggem 

• Roar Grande 

• Svein Larsen 

• Arild Storheim 

• Inge Saunes 

• Thor Sundquist 

GJENNOMFØRT AKTIVITET 

Følgende kart er brukt: 

Knutetrim 

1. periode: 1. mai til 15. september 

• 20 poster på DUNSERUDHAGEN 

• 20 poster på HEISTADMOEN 

2. periode: 15.juni til 15. september 

• 20 poster på SACHSEN 

• 20 poster på SLEIKEBEKKDAMMEN 

Nærtrim 

April til 15. september, har brukt følgende kart: 

• 20 poster på Hauvervann 

• 20 poster på Madsebakken 

• 20 poster på Sulusåsen 

• 10 poster på Saggrenda. For barnevogn/sykkel. Lett tilgjengelige poster. 
 
Også i år greide vi å få satt ut Nærtrimpostene tidlig i april. 
5. april var postene på Saggrenda, Madsebakken og Hauvrevann satt ut. 
12. april var også postene på Sulusåsen ute. 
 

Vinter-/ski-poster 

Dette var 2. året med vinter-/ski-poster. 9 poster ble satte ut langs lysløypa i Funkelia og 1 
post ved Hannibalbakken. Postene hang ute fra 1. februar til ut i april. Kartet kunne lastes 
gratis ned fra internett. 
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Ti på topp, Kjentmann 

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

I årets opplegg ble det brukt to områder; Heimstulfjell (Ble) og Fjellstulfjell (Meheia). 
Kjentmannsmerke for de som har vært på alle postene. Ti på Topp er gratis å laste ned fra 
internett. 

 

Ukas Sykkelpost 

Kongsberg O-lag sammen med kommunen har vært ansvarlig for opplegget. Registrering 
gjøres på www.turorientering.no og poengene summeres sammen med Knutetrim-poeng. 

Ukas Sykkelpost startet 8. april og ble avsluttet 31. oktober. 
Totalt var det 36 Ukas Sykkelposter 

Postene ble kunngjort på disse plassene: 

* I Laagendalsposten 

* https://kongsberg.kommune.no/sykkelpost  

* https://turorientering.no/knutetrim/ 

Det ble trukket premier etter årets sesong, gavepremier gitt av Sykkelbyen Kongsberg 
(Kongsberg kommune). 

SALGSSTATISTIKK 

 

Salgssted Knutetrim-
konvolutter 

Endring fra 
i fjor 

Nærtrim-kart Endring fra 
i fjor 

Butikker * 204 -29 911 -416 

Bedrifter ** 305 -27 1280 -128 

Annet *** 11 -15 97 -32 

Sum 520 -71 2288 -576 
 

*  Sport 1, Intersport, Isaksen Bokhandel og KOT 
**  KDA, Dresser Rand, GKN, KM og FMC 
***  Turorientering.no (internett). Saggrenda kartet var gratis å laste ned og er derfor 

ikke med i salgsstatistikk. 
 
Også 2022 har vært er godt år for salg av Knutetrim og Nærtrim, selv om det har vært en 
liten nedgang i forhold til 2021. 
På KOL sitt årsmøte 21.1.2022 ble det vedtatt at medlemmer som møtte opp på årsmøte, 
fysisk eller digitalt kunne få Knutetrim og Nærtrim gratis. Disse er ikke med i salgsstatistikk. 
Ungdomsskoler og Videregående skoler har fått kart på pfd format. 
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REGISTRERT DELTAKELSE 

 

Registrert deltakere Antall  
personer 

Endring 
fra i fjor 

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

774 -110 

Levert kodekort 
(ikke registrert på internett) 

11 -19 
 

Antall deltakere registrert på 
Knutetrim/Nærtrim/Ti på 
Topp 

655 -107 
 

Ti på Topp 118 -80 

Vinter/skiposter 125 +65 

 

• Antall registrerte deltakere i 2022 er noe ned fra 2020 og 2021. Dette skylles nok at det 
igjen var mulig å ferie utlands (korona restriksjoner var opphevet), og litt 
problemer/utfordringer var det også i starten på sesongen med ny app og nettside 
(turorientering.no) for registrering av «klipp».   

• Eldste trimmer som har registrert seg er 91 år, yngste er 2 år. 

UTMERKELSER/PREMIER 

Antall utmerkelser oppnådd i år: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• 70 kjentmannsmerke  alle Ti på Topp postene 
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STATISTIKK 
 

 
 

 

SESONGAVSLUTNING 

Årets sesongavslutning ble arrangert på Lågdalsmuseet søndag 23. oktober. Poster på 
programmet var utdeling av merker/ utmerkelser og enkel bevertning. 

Det blir trukket vinnere av 6 gavekort på til sammen 2000 kroner for deltakelse i Nærtrim, 
Knutetrim og Ti på Topp. Gavekortene er kjøpt av Intersport. 
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Disse møtte opp på avslutningen for å hente sine utmerkelser, navnene er (sett fra venstre), 
Liv Hofve, Tor Einar Haugen, Geir Stensrud, Knut Tore Singstad, Linda Hansen og Torgeir 
Brandal 

VURDERING MOT MÅLSETTING 

Grønn tur 

10 poster i område Saggrenda. Postene var plassert slik at de var lett tilgjengelige. Kartet var gratis å laste ned 
fra internett. 

 

Ny nettside for turorientering.no, ny app på telefon og konvoluttkoder 

I år var det ny app og nettside (turorientering.no) for registering av «klipp». Alle deltakere måtte lage seg ny 
bruker på turorientering.no. Det var noen problemer/utfordringer i starten på sesongen. Men disse ble rettet 
opp og systemet fungerte bra. Det var nå kun 11 deltakere som leverte kodeark på papir. 

Nytt i år var også at hver konvolutt skulle inneholde en unik konvoluttkode som skulle brukes for å laste ned 
kart. 

 

Vinter/skiposter 

Dette var 2. året med vinter-/ski-poster. Kartet kunne lastes gratis ned fra internett. 
Tilbudet ble kun markedsført via Facebook og turorientering.no. Fordi det var lite snø sist 
vinter valgte flere deltakere å ta disse postene som fottur. 
 

Varsling av grunneiere 

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

 

Markedsføring 
 

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

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

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

4. Turorientering.no: 
Alle kart og Knutetrimkonvolutt ble lagt ut på turorientering.no for bestilling og 
nedlasting.  
 

 

Forbedringsforslag for sesongen 2023: 

• Hvis forholdene tillater det vil vi også i 2023 forsøke å starte sesongen før 1. mai. Det er 
alltid mange som spør etter Knutetrim/Nærtrim så snart det blir bart på våren. Mange 
er ivrige etter å komme i gang med postsanking. 

• Prøve å få noen kart/områder (Nærtrim) hvor postene kan henge ute til og med 
høstferien (uke 40). 

• Forbedre registering av bestillinger som gjøres av ansatte i bedriftene. Samle alle i en 
database/liste 

• Forslag mottatt fra styret i KOL: 

o Lage Nærtrim på Gamlegrendåsen som distribueres gratis til alle husstander på 
Åsen, med reklame for Knutetrim på baksiden. 

o Ha en Knutetrimdag i pinsen med poster omkring Sachsen/Funkelia og gratis 
bruk av heisen. Med fokus på å få folk til å komme på Pinseløpet og oppleve 
atmosfære med kiosk osv. 

o Lage kart med 10 poster rundt skolegården på Gamlegrenåsen skole. Bruke faste 
postmerker og samarbeid med skoleorientering gruppen (skoleorientering.no) 
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13. UKAS SYKKELPOST 

Skrevet av Svein Ekanger 

GENERELT 

Ukas Sykkelpost er videreført i 2022 som et samarbeid med Sykkelbyen Kongsberg/ 
Kongsberg kommune v/Inger Kristine Lorås og Kongsberg og Omegns Turistforening (KOT) 
v/Ingunn Våer.  

 

Postene kunngjøres forskjellige steder: 

• Laagendalsposten har kunngjort postene i avisa og på www.laagendalsposten.no hver 
fredag. 

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

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

• Postene har blitt kunngjort på Facebooksida Sykkel i Kongsberg. 

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

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

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

 

Samarbeidet med KOT medfører at vi prøver å legge en del av sykkelpostene i tilknytning til 
deres aktiviteter og turer gjennom sesongen. For slike felles poster har KOT oppfordret til 
besøk på Ukas Sykkelpost som del av sin arrangementsinfo. Dessverre har 2022 vært et år 
med få felles poster. 

 

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

 

2022-sesongen ble en mer normal sesong etter to år påvirket av korona-pandemien. 
Tilbudet har også i år blitt svært godt mottatt, og 2022 ble det nest beste året i historien 
mht. deltakelse og antall registrerte postklipp. Det er svært hyggelig at deltakelsen holdt 
seg oppe selv om året 2022 har vært langt mer normalt enn de to foregående årene.   

 

 

 

 

http://www.laagendalsposten.no/
http://www.kongsberg.no/
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UKAS SYKKELPOST 

Det var med stor spenning vi startet ordinær sykkelpostsesong tidlig i april – ville interessen 
holde seg? Ville vi få like stor oppslutning som de to foregående årene. Og ja, 
sykkelpostsesongen ble en braksuksess – 356 personer registrerte 6 330 postbesøk.  

 

De fire årene 2016-2019 hadde jevnt god oppslutning, og i 2020 økte vi antall personer med 
60-70 % fra disse årene og antall postbesøk økte med 70-80 %. I 2021 økte både antall 
deltakere og antall registrerte postbesøk med 20 % fra 2020. I 2022 gikk deltakelse og antall 
registrerte postklipp noe ned fra 2021, men ikke mye. Deltakelsen har vært høyere i 2022 
enn i det første koronaåret 2020! 

 

I 2022-sesongen hadde vi 36 poster ute, samme antall som tidligere år. Det ble hengt ut en 
eller to poster hver fredag fra tidlig i april til slutten av september, og alle poster hang ute 
til midt i oktober. Alle poster har vært beskrevet med GPS-koordinater på postbeskrivelsen. 
Vi har ikke fått tilbakemeldinger på feil i koordinater. To poster forsvant i sesongen.  

 

I år var det mulig å klippe med QR-kode, noe som gjør registrering av deltakelse langt 
enklere og raskere enn å registrere med en kode med tre tall/bokatsver. 

 

www.turorientering.no la om sin hjemmeside for denne sesongen. For Ukas Sykkelpost var 
den nye løsningen mye dårligere enn den gamle fordi det ikke var mulig å legge ut 
postinformasjonen i ny løsning. Dette er tatt opp med Norsk orientering, så får vi se om det 
kan finnes en bedre mulighet for å få ut informasjon neste år. 

 

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

• Sykkeltrøyer, designet for Ukas Sykkelpost – 4 stk 

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

 

KOL-DELTAKELSE 

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

 

 

VIDERE DRIFT 

http://www.turorientering.no/
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For 2022 ble det inngått en ettårig avtale med Sykkelbyen Kongsberg/Kongsberg kommune 
om Ukas Sykkelpost. Det er planer om en ny ettårig avtale for 2023. 
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14. WEB- OG INFORMASJONSLØSNINGER 

Skrevet av Per Øivind Eger 

 

 

kolweb.no fungerer nå tilfredsstillende som stabil plattform med følgende hovedinnhold: 

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

 

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

Vi har også hatt ett tredje domene kolkart.no hostet hos one.com som primært ble 
opprettet for å ha kartarkiv i klubben.  Dette arkivet har ikke vært benyttet siden 2018 av 
medlemmer og dette området er derfor avviklet i 2022. 

 

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

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

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

 

Aktiviteter planlagt for sesongen 2023: 

- Få flere til å bruke kolweb.no 
- Opprette maildomene @kongsberg-o-lag hvor ulike funksjoner i klubben kan ha 

egne mailadresser. 
- Forbedre hjemmesider og innhold 
- Få flere med i webgruppe og informasjonsarbeidet. 
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15. ÆRES- OG HEDERSPRISER 

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

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

Det ble ikke delt ut æres- eller hederspriser i 2022. 

UTMERKELSER TIL LØPERE 2022 

ÅRETS LØPER 

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

Årets dameløper i 2022 ble Åsne Haavengen  

Årets herreløper i 2022 ble Andreas Myrvold Skovlyst 

FREMGANGSPREMIE 

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

Årets framgangspremie i 2022 ble tildelt Arne Bergan 

STIPENDER 

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

 

Følgende løpere er kvalifisert for nivå 2 stipend, kr. 3000,- 

Andreas Myrvold Skovlyst: 2.plass NM knockout sprint, nr 6 NM sprint, nr 7 NM 
langdistanse 
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Uttak til jr VM skiorientering, uttak til jr EM orientering, 4. plass sammenlagt Norgescup 
H17-18. 

Følgende løpere er kvalifisert for nivå 1 stipend, kr. 1500,- 

Synne Sommerstad Røste: 8.plass NM langdistanse D17-18 

Halvor Løken: 9. plass NM mellomdistanse H17-18 

Marlin Haavengen: 1.plass stafett D17, ski-orientering 

Anne Eiken: 1.plass stafett D17, ski-orientering 

Åsne Haavengen: 1.plass stafett D17, ski-orientering, uttak til jr VM skiorientering 
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16. BUDSJETT OG REGNSKAP 

Skrevet av Mette Maudal 

 

Samla driftsresultat for KOL i 2022 er et underskudd på kr 186 344,-. I dette er medregnet 
finansposter og ekstraordinære poster.  Det var på årsmøtet i januar 2022 vedtatt et 
driftsbudsjett med underskudd på kr 677 740,-. Vi har hatt lavere kostnader til 
kartproduksjon, lager leie og samlinger, og til sammen har dette bidratt til lavere 
underskudd enn budsjettert. 

Pinseløpet 2022 ble arrangert på Omholt sammen med OTO, og overskuddet fra 
arrangementet delt 50/50. Overskudd til KOL ble kr 81 449,-. Vi hadde ikke kartinntekter fra 
arrangementet. 

Det er utbetalt om lag kr 360 000,- i startkontigenter for uteløp, ca. kr 90 000,- mer enn i 
2021. 

Laget har en solid økonomi. Bankinnskuddet er ca. kr 5 252 000,- (inkludert Knutetrim-
konto).  
Realverdi på verdipapirer er ved årsskiftet ca. kr 1 393 000,-.  

 

SPONSORER  

KOL har en god samarbeidsavtale med Trimtex, som gir fritt årlig uttak av klubbtøy for kr 
10 000,-, og rabatt til medlemmene.  

Gjensidigestiftelsen støttet SommerMor-O med kr 47 500,-, som bidro til at arrangementet 
ble gratis for deltagerne. 

KOL har i 2022 skrevet sponsoravtale med Skred AS, men ikke mottatt sponsorinntekter i 
2022. 

 

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

Vi retter en stor takk til Trimtex, Kongsberg kommune og øvrige samarbeidsaktører.  

 

SLUTTKOMMENTAR  

Vi må rette en stor takk til kasserer Harald Lesteberg, kontrollutvalget, samt Klubbens 
medlemmer som gjennom dugnad, ulike oppgaver og verv har bidratt til KOL’s økonomiske 
resultat i 2022.  
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17. LØPSSTATISTISKK 

 

STARTENDE KOL LØPERE FRA EVENTOR 

 

  -12 år 13-16 år 
Junior  

(17-20 år)  
Senior  
(21- år) 

Total 

2016 284 557 189 690 1720 

2017 348 533 379 751 2011 

2018 348 491 337 677 1853 

2019 313 404 243 614 1574 

2020 96 180 208 303 787 

2021 167 298 256 340 1061 

2022 158 298 213 530 1199 
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ANTALL STARTER PR. LØPER FRA EVENTOR 2022 

 

Andreas Myrvold Skovlyst 44 

Synne Sommerstad Røste 39 

Simen Sommerstad Røste 35 

Amalie Myrvold Skovlyst 35 

Arne Bergan 33 

Jan Olav Bergan 30 

Elise Renard 29 

Magnus Lesteberg 25 

Ingrid Lesteberg 25 

Jon Strand 25 

Torgeir Brandal 24 

Erik Bergan 23 

Ola Lesteberg 23 

Mathis Renard 23 

Ingjerd Sommerstad 22 

Iselin Høivold 20 

Nils Zahl Eriksson 20 

Ann-Karin Lesteberg 19 

Damien Renard 19 

Marte Eger 19 

Øyvind Drage 19 

Ingvild Gustafsson 18 

Eirik Lesteberg 18 

Knut Kjemhus 18 

Erik Høivold 17 

Anita Sørensen Drage 17 

Borgar Skjelbred 16 

Halvor Løken 16 

Linnea Olofsson 15 

Odd Strand 15 

Finn Åge Østern 15 

Ingrid Lundin Bergan 15 

Espen Røste 14 

Johan Eger 13 

Harald Bergan 13 

Arne Biseth 13 

Klara Zahl Eriksson 13 

Hilde Storløkken 12 

Halvor Saunes 12 

Øivind Myhre 12 

Alva Zahl Eriksson 12 

Atle Nikolai Wøllo 11 

Ingrid Kvistad 11 

Sofie Aarnes 11 

Marianne Omdal 11 

Kristin Eger 10 

Kari Strand 10 

Elisabeth Hetlevik 10 

Selma Høivold 10 

Åsne Haavengen 9 

Marlin Haavengen 9 

Ingar Håkonsen 9 

Svein-Erik Søgård 9 

Roger Andre Vanebo 9 

Ingeborg Saunes 8 

Per Øivind Eger 8 

Unn Hilde Heggedal 8 

Olai Biseth 8 

Håkon Øverby 8 

Celine Renard 7 

Barbara Willkommen Eiken 7 

Bjørn Haavengen 7 

Lars Johan Zahl Eriksson 7 

Andreas Danielsen 7 

Tobias Danielsen 7 

Terje Ulla Eiken 6 

Linnea Danielsen 6 

Øystein Skjelbred 6 

Anne Eiken 5 

Ellen Gustafsson 5 

Brit Volden 5 

Mathias Drage 5 

Kamille Danielsen 5 

Danylo Bielokon 5 

Matheo Hostvedt Nymoen 5 

Tord Strand 5 

Pirjo Luchsinger 4 

Thea Sofie Moen 4 

Bjørn Victor Larsen 4 

Jakob Braunschweig 4 

Arnt-Idar Jørstad 4 

Kjersti Myhre 3 

Kolbjørn Kasin 3 

Thomas Guiton 3 

Sindre Tandberg 3 

Ida Braunschweig 3 

Jostein Nymoen 3 

Ragnhild Myrvold Skovlyst 3 

Robert Braunschweig 3 

Mari Øverby 3 

Per Gustafsson 2 

Helene Eger 2 

Petter Reinemo 2 

Øyvin Thon 2 

Vegard Østlid Bagstevold 2 

Nils Jensen Drange 2 

Serine Jensen Drange 2 

Viggo Pinka 2 

Birk Vigdahl Ekre 2 

Hans Otto Øverby 2 

Jarand Gustafsson 1 

Liv Perrin 1 

Børge Brubæk 1 

Vetle Drage 1 

Marie Gjære Smestad 1 

Hanne Bræck 1 

Paul Biseth 1 

Kristian Mohn Herstad 1 
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Mikkel Mohn Herstad 1 

Marit Hoefle 1 

Eskil Volle-Næss 1 

Syver Løken 1 

Torben Skovlyst 1 

Linda Zahl Eriksson 1 

Sigur Heggedal 1 

Aurora Moholth 1 

Anders Braaten 1 

Lise Hørtvedt 1 
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LØPSRESULATETER 2022 

Finnes som eget vedlegg til årsmeldingen. 
 


