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Åpning / GodlYenning av saksliste
Premie og merkeutdelIng
KAseri ved Øyvind Thon
Karre, kaker og brus
Behandling av Arsrapport 1989
Behandling av regnskap 1989
Behandllnl av forslag
Behandling av budsjett 1989
Valg, Inkl. valg av repr. til kretstinget
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Fra formannen
Samtidig som vi rundet 5 Ar, gikk vi Inn I sesongen 1'8' med "nyU" navn :
"Kongsberg Orienteringslag". Navnet er kortere og vil forhApentligvis føre til at
forkortelsen "KOL" vil bli mindre brukt. Navnsldftet betyr ogsA at bAndene tilbake
til KIF og Skrim er brutt ( Jeg har fontAtt at det lA noen historiske
interessemotsetninger
I d~t gamle navnet ). JubilenmsAret er forøvrig markert med
en jubileumsavis, stand i Kongsberghallen og en meget spesiell jubileumsfest.
Som det fremgAr i Anrapporten fra aktivt utvall har selOngen gitt oss en rekke
gode sportslige prestasjoner. Forøvrig har det lportllge aktlvitetmldet
denem
gAtt
noe tilbake I forhold til IfJor. Øknlnl I utbetalinl til ltartkontlgenter
fra -81 til -88
var 15%, mens utgiftene fra -88 til -8' gikk ned med 5 %. Jeg lkal Ikke spekulere
for mye I Arsakene, men noe som sikkert kan bidra til A "dra" folk pa løp ( om det
skulle vær nødvendll ) er A markedsføre løpslnnbydelsen bedre f.eks elennom
meldeposten og pA oppslagstavie som er planlagt for neste sesong.

Midlertidig regnskap med kommentarer.
Inntekter:
Budsjett 89

300 Idrett.sarr
480 Innt. salg og tiltak
481 Sponsor
580'Kartinntekter
780 Tilskudd, gaver
810 Kontigenter
880 Renter
Sum

Det bør nevnes at Arets pinseløp ga rekordinntekt: kr. 57.000 + kr 32.000 i
kartlnntekter. Hovedcrunnen kan her tilskrives Junior o-cup'en som lAr ble lagt til
pinseløpet.
En god nyhet pA tampen av sesongen er at vi lir to nye, ikke ulijente medlemmer i
Kongsberg Orienterinlslag.
"Nye" betyr Ikke at de ikke har løpt orientering før. De
vil nok tvert imot tilføre oss mye av bAde kunnskap og Informasjon. Presentasjonen
vil Onne sted pA Arsmøtet. SA møt opp, møt oppI

Svein LarseD
FormanD

41000
18000
47500
61000
16000
28325
32000

62000
5000
37500
57000
10273
27000
33188

243825

231961

5000
5000
2000
9450
7000
2000
47000
18500
8000
18000
26000
64000
6400
3000
4500
4000
13000

9000
7500
500
7875
9142
3500
37055
4660
5282
12144
17000
62000
6400
1839
2061
950
9000

242850

195908

200
210
220
230
231
240
241
242
245
246
250
260
262
270
291
292
500

s

Adm.
MØter, sesongavd
Utdanning ledere
Idrettsmateriell
Drakter
Treningsutg. leie sal
Støtte sen/jun
___ 11_- gutter/jenter
Rekrutt
Miljøturer
Reiseutgifter
Startkontigent
Kretskontigent
Utmerkelser/gaver
Meldeposten
Diverse
Kart
Sum

Regnskapsrapport
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======================
Kostnader

Det relativt lave aktivitetsnidet
denne sesongen bar medført mindre utgifter:
ca.50.ooo kr mindre enn budsjettert, og ca. 40.000 kr mindre enn IfJor. Selv om
Inntektene ble redusert med ca 10.000 kr I forhold til budsjett, lir som vanIlI
sesongen mer penger I banken, denne langen altsA 40.000 kr. 111 sammenlikning
tjente vi vel 7.000 kr pA -88 sesongen.

Anslag regnskap
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Fra Rekrutteringsutvalget
Replkapsnpport

pr 24.10.19

Regnskapet er Ikke avsluttet og endel posterineer clenstlr, sA dette blir et anslag.
PInseløpet har reddet OSI pA Inntekstsiden etter at reklamedlstlbusjon
og
sponsorkontrakten
med Sandsvær sparebank ble betydelig lavere enn budsjettert.
Komunen ( IKU ) har ogsA kuttet støtten lAr. Dessuten venter vi lortsatt pA STUI·
midler lor BeverAskartet. Komunen har betalt sin andel pA kr. 22.800,Pl utliftslden har leie av I)'msaler kommet Inn etter at budsjettet ble satt opp.
Komunen skal ba kr 30,- pr time konto 240. Kontor 200 Adm. er ovenkredet pA
grunn av trykking av Jublleumsavlia
hvor sponsorene lkulle ha epe sider. Netto
utlift 5400,- Hverken rekruttene ( konto 245 ), lUtter/jenter (konto 242) eller
senior/junior (konto 241) hår brukt opp sine kvoter denne sesoncen.
Mlijøturer ble ogsA budsjettert lor høyt, likeledes konto 250 : relseutlifter.
har mange av medlemmene "glemt" A sende Inn reiseregninger.
VI har fremdeles
Regnskapet

Muligens

Utvalget bar I denne perioden bestAtt av :

-

Plrjo Luchlnger
Unni Thonhaugen
Odd Kummen
Dag Henning Larsen

Rekrutteringsarbeidet
I laeet har denne sesongen I grove trekk fulgt mønstret h
IfJor. VI startet opp med bel)'nnerkun
pA GamlegrendsAsen og Vestsiden skoler.
Totalt var det noe over 30 deltakere pA de to kursene som lAr ble ledet av Unni
Thonhaugen, Grete Kummen og Erik EneebrAten pA en utmerket mAte.

12% rente pA vår hovedkonto I Sandsværbanken.

avsluttes 31. oktober og det ser ut til A bli et bra overskudd.

Bel)'Dnerkursene ble fulgt direkte opp av Rekruttkarusellen
som lAr besto av 8 løp.
Deltakelsen pA disse løpene har vi Ingen &runn dl A klage pA: 182 starter eller 24 i.
snitt pr løp, pluss mange loreldre som Ikke blir registrert. Ansvarlige lor årets
karusell var Odd Kummen og Dae Hennlne Larsen.
O-sportens dae ble lAr arraneert h FunkeIla. Knutetrimmen var ogsA representert
her. Stor deltakelse I de to løypevariantene var det, og brus, karre, kaker og premier
I tillegg til lint vær lagde en lin ramme rundt arrangementet denne mal-dagen.

Use Hørtvedt
Kasserer

Kretsens O-leir ble lAr arrangert pA Snarum, av Modum O-lag. KOL stilte ogsA Iår
med en stor tropp pA , løpere. Disse var med : Pbillp Hauge, Thormod Steinsholdt,
Gard Spiten, Øyvind Holte, Geir SkogsfJord, Vemund Handeland, Tine Larsen, Anne
Knmmen og Helene LIllemo •

.Etterlysninger !!!!!
Hvem har et Ilt som ble gitt som premie I Energicupen
Evensen. til. 735847.

Laget arraneerte ogsA sin ecen O-skole denne sesOngen. Sammenlall med andre
tilbud I Konesberg la nok en demper pA deltakelsen, men de som var med likk to
line dager under kyndle ledelse av Unni og Pirjo.

~8'??? Kontakt Ingan

Hvem har seglet med teksten "Velkommen dl PInseløpet"???
Henriksborg.

Kontakt

Per

Avsluttnigen av Arets sesone ble avholdt pA Gamle badet I oktober. O-leik, O-bingo
og premieutdelIne etterfulgt av fyldle serverine utclorde kveldens program. Mer enn
40 bam og voksne møtte hm.
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Til slutt en kort konklusjon fra rekrutteingsleder. VI har rekrutter, men vi er ikke
Oinke nok til A rA o-Iøpere ut av disse. Det holder Ikke bare med rekrutt-utvalgets
innsats om vi ønsker en positiv utvikling av laget Inn I 9O-Ara. Vi har de to siste
Arene hatt mer enn 80· nybqynnere pA vAre kurs. La oss vise at vi kan rA o-løpere
ut av noen av disse, opI blandt de som ikke tilhører "ramilien" fra rør.

Fra Aktivt utvalg:
Utvalget har bestått av :

Oppmann
Påmelder
o-cup General
Ansv yngre jenter
Ansv yngre gutter
Ansveldre damer
Ansveldre herrer
Ansv sen/jr damer :
Ansv sen/jr herrer:

Til slutt vii jeg pA vegne av utvalget takke ror oss, Ol ønske de nye koster lykke til
videre med det viktige arbeidet.
Rek.leder
Dag Henning Larsen
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Følgende treningssamIinger

Hans Jakob Kløvstad
Øyvind Drage
Roar Handeland
Gerd Signe Myrvol~
Erik Engebråten .J
Eli Spiten Z.
Leiv Hope J
Anita sørensen~
Eg il Meaas

:.J

er &Iennomrørt :

fi.~

Lørdag 7.januar
Lørdag 11.mars
17-19 mars

- Kongsberg Sportsenter
Knuten Grand Prix
- Danmarkstur

.

Ski-weekend til Kvitovatn 21-22 januar Ol til Haglebu 10-12 rebruar ble avlyst pA
grunn av mangel pA snø. 11 og 12 rebruar ble det Isteden arrangert trenings o-Iøp
pA GamlqrendsAsen
under nne rorhold pA frossen mark.
Vi har dessuten hatt kretsens treningssamIinger
Sverige.

Treningstilbud

med bl.a 5 dager ( i PAsken ) i

utenom O-sesongen har vært :

- Mandager :
Tirsdager:
- Onsdager
- Fredager
- Lørdager

Nymoen , innetrening + løpetur
Fredheim, innetrening juniorer
Intervalltrening på Risteigen.
Fredheim, innetrening gutter og jenter
Løpetrening, Lurdalen

VI nkk i 1989 hele 5 eliteløpere (3 i 1988) :
II

- Arnt Idar Jørstad
- Egil Meaas
- Anita Sørensen
_.Øystein Myrvold
- svein H Hedenstad
6

H 21
H 21
D 21
H 18
H 18
7
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Spesielle Individuelle prestasjoner
Her mA nevnes Ragnhild Myrvold som vant Hovedløpet og fikk en 6.plass i D14A i
Svenske 5-dagers bare 2 sekunder fra en 4.plass. Holger Schlaupltz ble nr 2 i
HovedlØpet for yngre, det er ogs' en meget god prestasjon. Erik EngebrAten og Olaf
Helgesen vant hver sin klasse I veteran mesterskapet.
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Knute- og Nærtrimkomiteen
KnutetrIm ble arrangert ror 22. gang I Ar, mens det var 5. Aret ror Nærtrlms
vedkommende. Begge arrangementene er rortsatt populære og vi kan se en liten
oppgang i aktiviteten sammenliknet med I (for.

Spesielle starett prestasjoner
I hoveløpet for yngre stilte Kongsberg OrIenterIngslag rent klubblag I kretsstafetten
og VANT, med Ragnhild, Holger og Morten. KJEMPEFLOTT. I O-f""stlvalen ble
guttelaget nr. 3 I stafetten og fikk bronsjemedaljer overrakt av selveste Kong Olav,
vi GRATULERER Holger, Morten og Andre. I POL-stafetten vant bAde guttelaget
og jentelaget hver sin seler. BRAVO. I NM-stafett fikk senior jentene en meget
hederlig 13.plass. I Veteran Mesterskapet stafett vant Asbjørn, Knut og Olaf sin
klasse.

Hele 10 personer har deltatt i KnutetrIm I samtlige 22 Ar, mens 3 kan vise til A ba
vært pA samtlige poster &jennom tidene - bele 4401
Samtlige medlemmer I Arets KnutetrImkomite var nye. TIdligere medlemmer var
imidlertid aktivt med I en overgangsperiode - takk til dere ror en positiv boldning!

Statistikk:

<kapell
Solete enheter (tall ror 88 I parentes):
I Ar var det Tyrving som hArfint slo oss ut allerede I 2. runde med 51-45. I rørste
runde vant vi suverent over Skeidi og 01'0. VI staser pA nytt I 1990. Kom igjen!
Ene~_pen
VI VANT det 2. nappet av 2 mulige, første gang I 1987. Ble Ikke arrangert i 1988.
Konklusjon
1989 har vært en god o-sesong hvor spesielt de yngre har markert seg med gode
prestasjoner. O-laget har godt potenslale ror A kunne rA enda bedre resultater
fremover, men vi mA alle bidra ror A skape god lagAnd og godt miljø gjennom relles
Innsats og engasjement.

Konvolutter
Enkelt-kort
Nærtrim

Innleverte

Ol

245
78
374

(228)
(109)
(340)

registrerte enheter:

Konvolutter
Nye deltakere
Nærtrim

138
23
96

(131)
(18)
(104)

~nnere:

Bronse
Sølv
Gull
Fat I
Fat Il

5
2
4
2
3

(6)
(4)
(5)
(2)
(3)

Merker:

Bronse
Sølv
Gull

10
4
14

8
9

\
\,

Følgende løp ble arrangert av KOL i 1989

Karter som har vært i bruk:
Briskemyr-SvartAs,

Heistadmoen,

Krekling-Skollenborg,

Gamleveien,

Kongsberg

turkart.

Økonomi:
Beholdning
Beholdning
utgifter og
InnlYØp av

1/1/89 - kr. 24 400.
ved inneværende sesongs utgang. - kr. 24 085, etter registrering av alle
Inntekter for Aret. PA utgiftsiden inngAr opptrykk av Nærtrim-kart og
endel utstyr til bruk kommende sesonger.

VI takker alle annonsører
for alle premiene

Knutetrimkomiteen

og sportsforretninger.

Spesielt takker vi Sandsværbanken

PInseløpet 14-15 mal I SuiusAsen. Knut l(Jemhus var løpsleder.

•

Kongsbergmesterskapet

•

Treningsløp, Ialt 32. I tllleg var endel av naboklubbenes
pA KOVs terminIIste. Ansvarilg: AsbjørnBræck.

20. Juni pA Knutefjell •

Et skl-o-Iøp planlagt I februar ble avlyst pp.
pga. for liten deltagelse.

treningsløp

snømangel. Nattstafetten

satt opp

ble avlyst

:20-&"-Jf:'
!----~.

til Nærtrimmen.

Rapport fra utdanningsleder

1989:

- Gunbjørn Aasan
- Kjell Brenna
- Turid Gulbrandsen
Bjørn Sehei
- Espen Sem
- Lars Uberg
- Gunnar Aasen

•

Gerd Sipe Myrvold melder at to personer har deltatt I videregAende kurs I
trenlnllinstruksjon.

formann
kasserer
sekretær og Nærtrim
styremedlem
Nærtrim
styremedlem
styremedlem

Det synes A være liten Interesse for videreutdanning
deltagelse neste Arl

- Gerd Signe oppfordrer

til

Rapport fra Kartkomiteen
Kartet "BeverAsen" ble ferdig I Ar. Kartet har mAIestokk 1:15 000 og dekker et areal
pA 14 kvadratkilometer.
Kartet over terrencet fra Aas-kafeen mot l(Jennerudvonnet
er under oppdatering og vII være ferdl, neste Ar.

Meldeposten
Ann.rll,
Ibr meldepo.teo de to .I,te Arene Bjørn Victor Larsen trekker seg I'ra
denne jobben. lIan Ibre.IAr Ill'" at Maldeposten nedlenes, da Interessen for denne
er minimal. Det kan nere bedre A benytte ressurser pA andre områder, Hvis
derimot noen er Intere8llerte I A pAla seg oppgaven som bAde redaktør og skribent
bør det Ikke Vlrlre nOe lvelen ror at den Ibrtsetter.
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