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1. Styrets sammensetning. Komiteer, grupper, representasjon
KOL's styre
Leder:
Nestleder:
Aktivt utvalg:
Økonomi:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Turid Gulbrandsen
Tor Kvammen
Bjørn Victor Larsen
Leiv Hope
Per Kristian Bakken
Bjørn Schei ( Knutetrim )
Jan Vidar Nielsen ( Rekruttering)
Beth Nicolaysen ( Miljø)

Kasserer:

Karin Bakken Rørnes

Utdanningsleder:
Revisorer:

Gerd Signe Myrvold
Jon Jutulstad
Eli østenfor
Karen Birkeland
Pål Corneliussen
Arnt Idar Jørstad

Tillitsvalgte

Valgkomite:

Komiteer, utvalg
Teknisk utvalg:
VDG:
Knutetrimutvalg:

Rekruttkomite:

Materiellforvalter:
Meldeposten:

Aktivt Utvalg/miljø:

Kartutvalg:

Ettersøkningsleder:
Bussansvarlig:

Ikke valgt
Finn Age Østern
Bjørn Schei
Anita Sørensen Drage
Gudmund Thoen
Lars Uberg
Gunnar 1. Henriksen
Øyvind Lie
Unni Thonhaugen
Sissel Tvedten
Jan Vidar Nielsen
Tine Fjogstad
Sissel Resser
Odd John Resser
Sissel Ekanger
Svein Ekanger
Tor W. Jacobsen
Tine Fjogstad
Hans Erik Slokvik
Elin Åkre, med flere
Bjørn Victor Larsen- leder
Bjørn Haavengen- senior damer/herrer
Oddvar Rønnestad- old boys/girls
Even Lillerno - gutter/jenter
Beth Nicolaysen - miljø
Øyvind Drage - påmelder
Svein Erik Søgaard - leder
Vidar Elvekrok
- Jurg Luschinger
Pål Corneliussen
Jan Vidar Nielsen

::/
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Styrets
arbeid
-'
D er avholdt 9 styremøter i trivelige lokaler inne på Kongsberg Næringspark. Turid har vartet opp med stadig mer
fristende kaker som har lagt seg til rette rundt livet. Kasserer har jevnlig kommet med økonomirapporter. Vi har prøvd å ha
fast møte den andre onsdagen i måneden, med opphold i sommerferien. Representanter fra kartutvalget har deltatt på
styremøter og løpsleder for pinseløpet har deltatt på et møte for å avlegge rapport.
Hovedsaker som har vært behandlet i styret.
Valg av representant til IKU.
Arrangementene Pinseløpet og stafett Kongsberg-Drammen i samarbeid med Eiker og Sturla.
Forberedelser til o-cup fmalen på Skrim.
Arbeid med nytt kulturkart over Knutefjell som blir ferdig i 1997.
Etablering av eget lager for kart for o-laget.
Innføring av nytt regnskapssystem.
Diskusjoner omkring innkjøp av EKT -utstyr til klubben.
Planlegging av fellestur til Grimstad under VM i 1997.
Forslag over hva KOL bør dekke ved deltagelse på løp i utlandet.
Retningslinjer for bruk av Bushen.
Planen over ansvar og arbeidsfordeling for styremedlemmer er revidert.
Startet arbeid med utarbeidelse av langtidsplaner for arrangement.

3. Medlemsoversikt

1993

290

1994

297

1995

288

1996

323
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Alder (år)

Menn

Damer

I alt

0-12

24

36

60

13-16

10

12

22

17 -->

145

96

241

Sum

179

144

323

4. KnutetrimIN ærtrim
Knutetrim har i år bestått av Bjørn Schei (formann), Gudmund Thoen, Unni Thonhaugen, Lars
Uberg, Gunnar J. Henriksen, Øyvind Lie, Anita Sørensen Drage og Sissel Tvedten. De to siste har
hatt spesielt ansvar for Nærtrim.
Knutetrim ble i år arrangert for 29 gang hvorav 11 trimmere har vært med hvert år siden starten i
1968 og det er en nedgang på 1 fra i fjor.
Det er i år solgt 224 Knutetrimkonvolutter og i tillegg er det solgt 56 enkle klippekort. Det er solgt
69 stk Knutefjellkart.
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Det er en økning på 27 solgte konvolutter fra i fjor.
Det er i år innlevert 137 stk klippekort for Knutetrim og det er en økning på 16 fra i fjor.
31 stk av årets deltagere har vært med i minimum 20 år, 51 stk i minimum 15 år mens det er 66 stk
som har vært med iminimum 10 år.
Av årets deltagere har 71 stk vært med mindre enn 10 år. Det har i år kommet 19 nye deltagere i .
Knutetrim som er en økning på 5 fra i fjor.
Nærtrim ble arrangert for 12 gang.
Det er i år solgt 671 nærtrimkart som er en økning på 68 fra i fjor, hvorav 281 stk er solgt til skolene
ibyen som er en nedgang på 31 fra i fjor. Dette kommer av 2 av skolene i år ikke har benyttet seg av
Nærtrim.
Det er i år innlevert 101 nærtrimkart som er en økning på 31 fra i fjor.
Kart som er benyttet:
•
Knutetrim
l. periode: Gomsrud og Gruveåsen
2. periode: Beveråsen, Bjørndalssætra og Knutefjell turkart.
•

Nærtrim
Stalsberg, Rundtjern, Rudshøgda og Saggrenda.

Budsjett I regnskap -·KDutetrim
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3 INNTEKTER
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Budsjett
96

Regnskap
96

Budsjett
97

30 Medlemsinntekter

O

31 Tilskudd, kontig., overf. fra idrettsorg

O

32 Offentlige tilskudd

3000

4000

33 Stevne og aktivitetsinntekter

O

34 Leieinntekter

O

35 Salgsinntekter

26000

36884

3000

3000

3000

41000

O

36 Inntektsbringende tiltak
37 Reklame/annonser/sponsoravtaler
38 Interne overføringer/fordelinger

O

39 Andre inntekter

O
sum (30-39)

Sum driftsinntekter:

32000

43884

3000

47000

4 STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFTER
40 Deltagelse i andre stevner

O

41 Egne stevner/arrangementer

O

42 Trening og instruksjon

O

43 Utdanning og kurs

-

O

44/ Andre tiltak
49
Sum:

O
sum (40-49)
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O

O

O

r

5 ADMINISTRASJON,

MØTER OG MARKEDSFØRING

R. 'H.

&'1b

51 Møteutgifter
52 Administrasj onutgifter
53 Informasjon

800

670

800

2900

2404

2900

300

225

300

O

54 Markedsføringstiltak
sum (50-59)

. Sum:
6 ANLEGGIMASKINER,

B ~~
O

50 Personalutgifter

4000

3299

4000

DRIFT OG INVESTERING

6 l - Investering i drettsanlegg og maskiner
~4
~ 5- Drift av idrettsanlegg og maskiner

O

O

"'9
sum (60-69)

Sum:
7 TILSKUDD, KONTIGENTER

O

O

O

OG AVGIFTER

UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE

TIL TAK

70 Tilsk. til særforb./særkrets/gruppe

O

71 Tilsk. til idretskr.k1ubb kontaktutv.

O

72 Kontigenter/avgifter til idrettsorganisasjoner

O

73 Andre overføringer til Idrettsorg.

O

74 Andre tilskudd og overføringer

O

75 Salgsutgifter

54500

31246

38500

76 Utgifter ved inntektsbringende tiltak

4500

2255

4500

77 Utgifter til reklame-, annonse-, og samarbeidsavtaler

1000

595

1000

78 Interne overføringer

O

Sum:

sum (70-79)

60000

34096

44000

Sum driftsutgifter:

sum (40-79)

64000

37395

48000

dr.innt-dr.utg

-32000

6489

-1000

1000

2087

1000

Driftsresultat:
8 FINNANSINNTEKTERIUTGIFTER
80 Renter
81 Finansutgifter

O

84 Ekstraordinære inntekter

O

87 Ekstraordinære utgifter

O

Sum finans/ekstraordinære
89 Arsoverskudd/uoderskudd

poster

sum (80-87)

1000

2087

1000

dr.res. -sum(80-87)

-31000

8576

O

5. Meldeposten
Meldeposten har vært utgitt 4 ganger dette året + I "Korktavlemeldepost" med navn/tlf på sentrale personer, treningsløp,
KOL-karusell, nasjonale løp i Buskerud osv.
Redaksjonen har bestått av Tine Fjogstad, Emil østenfor, Elin Aakre, Hans Erik Slokvik + en rekke andre yngre
medlemmer litt til og fra, og faste rodeløpere.
Kopiering gjøres hos Strøm kontormaskiner. Flott service, meget raske på labben. Stifting gjør vi selv.
Innholdet i avisa har som vanlig inneholdt informasjon til medlemmene, nytt fra styret og diverse komiteer,
stemningsrapporter om det meste, vitser og bemerkninger som vi håper er sånn noenlunde på kanten av etiske normer!
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Vi i redaksjonen jobber intenst med å få avisa ut 'i rute' i forkant av viktige begivenheter. Det går så det uler ved
deadlinetider.
Ønskedrørnrnen er at alle med sentrale eller 'desentraliserte' verv tar initiativet til selv å komme med stoff. Her kan nok alle
bli flinkere.
Redaktøren de siste 4 årene trekker nå 'skrivebordslabbene' tilbake og blir heretter kun en telefonisk inntauer. Elin Aakre
og Hans Erik Slokvik overtar jobben som sammensyere av avisa. Vi ønsker de lykke til, og håper at de tør å skape sin egen
stil. Det er nemlig redaksjonens privilegium.
Redaktøren takker for økt KOL-kunnskap i disse årene, og hyggelige tilbakemeldinger fra leserne, som har gitt inspirasjon
og krefter til å holde på.

·

.

6. VDG-Gruppa
Det tradisjonelle brev hvor KOL orienterer om alle sine planlagte aktiviteter for 96 sesongen, ble sendt ut i begynnelsen av
februar. Det var adressert til Il lag/foreninger som representerer grunneiere, j aktlag etc. N ytt av året er at Viltnemnda er
nedlagt og at kommunen ved Plan- og næringssjefen har overtatt viltnemndas funksjon.
Tilleggsbrev om våre treningsløp ble utsendt i april når terminlista var klar.
Fra Kongsberg Kommune kom det synspunkter på:
Pinseløpet -96 hvor KOL ble anmodet å legge poster/løyper utenfor antatte kalvingsområder (elg). (Kommentar:
Disse kalvingsområdene lå utenfor planlagte trasevalg).
Pinseløpet -96 hvor KOL ble anmodet om å vurdere flytting av pinseløpene til et senere tidspunkt på året.
Det planlagte nattløpet ville kunne være til ulempe for det aktuelle j aktlaget pga utdriving av dyr. (Dette var planlagt
5 dager før elgjaktstart).
Fra Branneltets grunneiere kom det følgende kommentarer:
Grunneierlaget foreslo flytting av 2 poster i Knutetrim pga rugeområde for fugl. Dette ble etterkommet.
Grunneierlaget anmodet om å flytte nattløpet frem i tid. Dette ble ikke etterkommet.
Det har ikke vært rapportert om noen problemer i løpet av sesongen.

7 Bussdrift
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Totalt utkjørt distanse

= 3367 km.

Svein Larsen, Asbjørn Heggem og Jan VIdar Nielsen har vært SJåfører.
Jan Vidar har utført 23 timer dugnad på bussen i form av verkstedsbesøk, sveising,

7
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8. Bussregnskap
Faste utgifter:
Nedbetaling materialutgifter garasje
Forsikring
Vektårsavgift
EU -kontroll
Fartsskriverkontroll
Sum

5678
2844
648
575
12745

Sesongbetonte utgifter:
Skifte sommer/vinterhjul 2x
Dieselfilter + lufttørkeinnsats (Spiten)
Dieselutgifter
Ryggel ysbryter
Skifting av styrekule (Spiten)
Sum

414
1909
5023
125
4452
11923

Diverse utgifter:
Parkering O-cup Omholtfje1l2x
Parkering O-cup Svelvik + bompenger
Sum

200
95
295

3000

Totale utgifter
Inntekter:
Reklame Spiten
25-manna
Sum

7000
885
7885

Aktiva:
Diesel, ca 300 liter x kr. 5,-

1500

Totalt inntekter + aktiva

O-lagets utgifter

15578

9. Kartutvalget
Kartutvalget har bestått av Vidar Elvekrok, Jørg Luchsinger og Svein-Erik Søgård (leder).
Det har blitt avholdt 6 møter i løpet av året. De viktigste aktivitetene i år har vært
Utarbeidelse av kartplan for perioden 1997-2002
Utgivelse av kartet Gamlegrendåsen
Planlegging og igangsetting av nytt Knutefjell tur og kulturkart.
Ellers kan det nevnes at kartarkiv/lager fra neste år vil sortere under kartuvalget.

10. Arrangementer
•

Pinseløpet 25. og 26. mai
Pinseløpet ble arrangert fra Gamlegrendåsen skole med Ingar Håkonsen som løpsleder. 900 deltok i til dels godt
vær.
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Kartet var revidert av Vidar Elvekrok & Co. Jorunn Teigen var hovedansvarlig for løypene. Kart og løyper fikk
meget god kritikk av løperne.
Arrangementet for øvrig gikk også meget bra.
Det oppstod dessverre en feil i forbindelse med nullstilling av klokker. Heldigvis skjedde feilen første dagen slik at
man fikk rettet opp konsekvensene i løpet av kvelden og natten.
Overskuddet på løpet ble 30.000 kr. I tillegg kom kartsalget på 22.000 kr.
Som kjent vil KOL ha ansvaret for Pinseløpet 2. hvert år. Ringerike arrangerte det i 95 og skal ha det igjen i 97.
Pinseløpet 98 arrangeres på nytt Heistadmoenkart med Svein Larsen som løpsleder og Øyvind Due Trier og Per
Øivind Eger som hovedansvarlig for løyper.
•

Kongsbergmesterskapet 22. juni
Jan Storfossen var arrangør sammen med en del hjelpere. Flott arrangement i fint vær. Vi hadde leid Drierstua til
hyggelig sammenkomst etter løpet.

•

Nattløp 20. September
Roar Handeland var løpsleder og Per Tore Brunæs løypelegger. Løpet gikk fra Gamlegrendåsen skole. 28 var
påmeldt og 26 startet. Noe av den dårlige deltagelsen kan forklares med at det var andre løp i distriktet både 21. og
22. september.

•

Jubileumsstafett 21. september
I forbindelse med kretsens 50-årsjubileum ble det arrangert stafett fra Kongsberg til Drammen. 11 lag deltok.
Starten gikk på Cross banen (tidlig på morgenen) og første etappe hadde også innkomst på Cross banen etter to
parallelle 3 km-løyper. KOL hadde ansvaret for neste etappe på 7,5 km til Dunserudhagen. Bjørn Haavengen
hjalp også til noe videre.
Løpsleder fra KOL var Øyvind Myhre. Bjørn Haavengen var løypelegger og var også kontaktmann mot de
hovedansvarlige for løpet (Svein Bakken fra Sturla og Hans Roar Bakken fra Eiker).

•

Grendestafetten 2. november
Espen Sem med hjelpere stod for et meget vellykket arrangement fra Gamlegrendåsen skole. Jan Storfossen satte
spiss på stafetten med god høytalertjeneste.

11. Rekruttutvalget
Rekruttutvalget
Rekruttutvalget har bestått av:
Jan Vidar Nielsen (leder) og Tine Fjogstad
Sissel Resser og Odd John Resser
Sissel Rogstad og Svein Ekanger
Målsetting
Rekruttutvalget trakk ved starten av året opp følgende hovedmålsetting for arbeidet:
Kongsberg O-lag arrangerer disse rekrutt-tiltakene for gjennom lekbetont aktivitet i skog og natur å legge en basis jor
rekruttering av barn, ungdom ogjoreldre til o-idretten
Hva har vi gjort ?
Søndagsturer høsten 1995 og vinteren 1996 hadde som vanlig god oppslutnirrg.
I februar ble det avholdt vintersamling på Torsetlia i samarbeid mellom rekruttutvalget og aktivt utvalg. Deltakelsen var
god, 50-60 barn og voksne. Alle hadde bra utbytte såvel fysisk som psykisk. Vi savner imidlertid innslag av ungdom og
lagets eldre garde, her må klubben arbeide~aktivt for å få større bredde.
Så ble det snøbart og klart for KOL-karusell etter en vinter med brosjyre- og kartarbeid samt intens planlegging.
Vi hadde 109 deltakere med i årets karusell med fra l til 10 starter. Årets karusell hadde 10 ordinære løp. Det er
mange nye deltakere, men stabiliteten er økende mht. å holde på unger over flere år. Vi begynner nå å merke
effekten av flere års rekrutteringsarbeid.
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lnfonnasjonsbrosjyren for KOL-karusellen er helt ny i år. Fonn, innhold og opplegg er vesentlig endret fra
tidligere år. Brosjyren, delvis i 4-fargetrykk, ble trykket i 4.000 eks. Brosjyren ble distribuert som KOL-dugnad i
svært mange postkasser i Kongsberg. Jiirg Luchsinger har trykket disse gratis som dugnad for o-laget, TAKK!
For uerfarne foreldre ble det tilbudt og gjennomført grunnleggende kurs over to kvelder i april. Dette falt positivt
ut og har nok bidratt til å rekruttere både unger og foreldre til KOL-karusellen og KOL. Ellen Sønderaal og Tine
Fjogstad var kursledere. lO foreldre deltok.
Vi har lagd nye kart til KOL-karusellen som dekker små områder, målestokk l :5.000 (Persløkka,
Trondhjemmeren, Vibehaugen, Funkelia). Også dette arbeidet er gjort i nært samarbeid med Jiirg Luchsinger,
gratis som dugnad for o-laget. I tillegg har Olav Helgesen gjort synfaringsdugnad og konstruksjon på et av kartene
- TAKK igjen! Kartene er brukt i -96 og planlegges brukt i de kommende sesongene.
Årets karusell har vært nærmest helt frikoplet fra KOL's treningsløp. Dette har gitt mer ro rundt vårt arrangement
samtidig som det har ført til at foreldrene i større grad har prioritert ungene framfor eget løp. Sosialt samvær,
f.eks. gjennom tilleggsaktiviteter etter løpene, har vært udelt positivt. Dette sammen med målrettet verving har gitt
nye familiemedlemskap i KOL. Kontakten mellom "nye" og "gamle" familier har blitt veldig god ved å skille
arrangementene.
Vi forenklet etter hvert tilbudet fra tre til to løyper pr. løp og vi tror dette har vært nok. Rekruttutvalget har hatt
ansvaret for det o-tekniske opplegget for å sikre god kvalitet og variert o-teknisk innhold. I årets løp har ungene
selv tegnet inn sine egne løyper, dette har vi bare gode erfaringer med. Ihøstens løp gikk vi over til felles
oppmøtetidspunkt, dette gir lettere avvikling av arrangementet samtidig som det ble enda mer kontakt mellom
ungene.
.
Årets avslutning ble avholdt på Lågdalsmuseet søndag 13/10-96 kl. 17-19. Med stort og smått deltok drøyt 90 i
arrangementet. Her ble det vist lysbilder og delt ut premier:
Bronse (3-5 løp):
30 stk.
Sølv (6-9 løp):
20 stk.
Gull (alle lO løpene):
10 stk. Alle fikk diplom.
Gullvinnerne fikk en bildemontasje med et høydepunkt fra året.
10 unger fikk ferdighetsmerket "Kart og kompass" som bevis på grunnleggende o-ferdigheter.
Premier og diplomer var innkjøpt fra NOF. Etter premieutdelingen ble ungene aktivisert med leiker mens
foreldrene ble invitert til å evaluere årets opplegg, her kom det mange og gode svar som vi bygger videre på for
neste år.
Vi har fått god bistand fra mange KOL-medlemmer som arrangører og instruktører - TAKK til dere alle (ingen
nevnt, ingen glemt).
Vi har deltatt med rekrutter i mange arrangementer
utover de tradisjonelle tirsdagsløpene.
Annen dag av KOL's pinseløp inngikk i KOL-karusellen, her deltok 26 rekrutter, de fleste i D/H lO-12N og D/H 12N.
Årets Kongsbergmesterskap ble avholdt på Sandoren i St.Hans-helga, løpet inngikk i KOL-karusellen. Mange
rekrutter deltok og en del familier overnattet i telt til dagen etter.
På o-troll leir på Modum i juni deltok KOL med 13 rekrutter og 4 voksne ledere.
IBuskerud-finalen i o-cupen i Svelvik deltok vi med lO rekrutter.
Ilandsfmalen i o-cupen på Omholtfjell deltok vi med 13 rekrutter første dag og 12 rekrutter annen dag.
Holmenkollens rekruttdag i september samlet 33 bam og 20 foreldre.
Grendestafetten på Gamlegrendåsen skole ble en skikkelig avslutning på årets o-sesong. I flott høstvær samlet
KOL 18 lag og vi hadde med 20-25 rekrutter som bidro til et flott løp.
Mange av ungene har i år deltatt i ordinære o-løp, de fleste i sitt aller første. Alle disse aktivitetene har gitt mye positive
tilbakemeldinger og fornøyde unger og foreldre.
Utover høsten startet vi med ulike aktiviteter for å holde kontakt og interesse fram mot en ny sesong.
Søndagsturene startet opp i november.
KOL-klubben hos fam. Rogstad/Ekanger ble startet med mål om at flest mulig av rekruttene skulle strikke sin egen
KOL-ørevarmer. Itillegg legges det inn små utendørs aktiviteter (refleksorienterting, gate-o-løp). Vi møtes en mandag
imnd.
Gate-o-løp for Buskeruds o-trollere i januar, Funkelia Grand Prix i januar, vintersamling på Løvlia i februar og
deltakelse i Knuteløpet i mars er også planlagt.
H va vil vi forandre/forbedre
'l
KO L-karusellen:
Bare 10 oppsatte løp telte i karusellen, de fleste på tirsdager. Mange unger har også deltatt i andre løp, også i regi av
KOL og KOL-karusellen, men dette har ikke gitt grunnlag for deltakennerke. Dette vurderes nærmere for neste år.
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Noen løp avholdes felles med/i nærheten av treningsløp. Dette gir kontakt i KOL samtidig som foreldre også får
mulighet til treningsløp etter KOL-karusellen og oppleve litt av mangfoldet i o-laget / o-idretten.
Vi vil åpne for flere løp som grunnlag i KOL-karusellen, henmder flere ordinære o-løp med felles transport og
lagledelse fra KOL.
Felles oppmøtetidspunkt kl. 17.30 videreføres. Dette gjør det administrative arbeidet og informasjon enklere samtidig
som det gir større sosial kontakt mellom foreldre og unger.
Opplegget med tilleggsaktiviteter videreføres.

•

Opplegg rundt KOL-karusellen:
Fortsatt ser vi litt mye gjennomtrekk og vi ser at vi gjennom året har mistet noen deltakere som vi trodde var faste.
Kollisjon med andre aktiviteter tar noe av "skylda", men vi må nok fortsatt bli flinkere til å holde på nye deltakere.
Målrettet arbeid mot nye "ansikter" (både barn og foreldre) er viktig, dette gjelder alle KOL's aktiviteter. Her har ikke
rekruttutvalget ene-ansvar, alle medlemmer bør bruke krefter på dette.
Vi innførte ferdighetsprøve og -merke for de eldste ungene for å få bedre kontroll over hva ungene faktisk kan og fordi
ungene trenger noe å strekke seg etter. I løpet av vinteren 1996-97 vil vi utarbeide kriterier for ferdighetsmerker
sammen med o-kretsen og andre o-klubber i Buskerud.
Noen trenings løp (torsdagsløp ) legges opp med nybegynnerløype på 2 km, slik at de mest erfarne ungene kan få delta
her. Dette vil skape nærmere kontakt mellom aldersgrupper i KOL
Unger født 1988 og tidligere følges særskilt opp med egne voksenkontakter og instruktører. De mindre ungene deltar i
KOL-karusellen som i år med oppfølging fra foreldrene. Det må settes inn mer krefter for 12-13 åringene og oppover
med noe større vanskelighetsgrad.
Informasjonsbrosjyren for KOL-karusellen videreføres som i år, men den bør gjøres felles for alle KOL's aktiviteter
(KOL-karusell, treningsløp, Knute-Trim, Nærtrirn).
Dokumentasjon og materiell
Etter l 996-sesongen kan vi vise til følgende dokumentasjon
Brosjyre for KOL-karusellen
Beskrivelselinfo om hvert løp samt kartoppslag
Funksjonsbeskrivelse for arrangører/instruktører
En del dokumentasjon av planarbeidet
Alter lagret i egen perm for rekrutt-utvalget for 1996.

12. O-cupen 1996
Vi bør være frimodige å si at årets o-cup ble vellykket for Kongsberg o-lag. Med direkte kvalifisering til fmalen fra det
kretsvise oppgjøret, lå mulighetene åpne for en stor helg på "hjemmebane" på Omholtseter.
Noen vil sikkert si at kretsfmalen ble lett match. Men faktum er at seieren kom av at over 60 løpere tok turen til Svelvik en
tirsdag ettermiddag, og ga alt i et fysisk krevende terreng. Modum o-lag hadde virkelig mobilisert; først gav de vår eminente
bussjåfør svettetokter ved at buss mot buss møte på smale bygdeveier. Deretter stilte de med importerte styrker fra Sverige
og Sveits. Men vi stod imot presset og vant en relativ komfortabel seier. Siden fmalen gikk på hjemmebane falt det naturlig
å gjøre litt ekstra for å lage et sosialt miljø og markere o-laget på samlingsplass og i løypa. Ku-bjeller av ulike størrelser ble
samlet inn, og de unge håpefulle fikk virkelig tatt seg ut disse dagene. Våre løpere tok seg også ut, det så vi alle ved det
markerte taktomslaget som kom når de hørte ramlingen fra bjellene. En takk til våre bakere som tilførte slitne kropper noen
sårt tiltrengte kalorier. Sportslig sett ble det en suksess. Et flott opplegg der vi hadde 10-15 rekrutter gjennom løypa hver
dag, og hver av dem hadde skygge aven voksen. Det var nok den ekstra tryggheten som skulle til for å gjøre dette til en
opplevelse for de yngste. Oppover i løypene ble det også løpt fort og sikkert. Solid innsats av VoldeniThon var en
medvirkende årsak til at vi kapret en sterk 5. plass i fmalen. Vi var i tillegg bare ett poeng etter Tyrving på 4. plass og så
nært de beste lagene har vi vel aldri vært. Mange kan nevnes, men vi her trekker vi frem det positive blant ungdommene
som viser at løpere som Even, Hans Erik med flere kan hevde seg blant de rutinerte. Bare gi dem litt tid og muligheter, så
kommer resultatene.
Det nye opplegget med 2-dagers fmale ble åv de aller fleste lag og løpere vurdert som en suksess. Med noen små
korrigeringer er nok det kommet for å bli (en periode i hvert fall).
Neste år går fmalen i Kongsvinger! !!
I~
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13. Idrettslige resultater
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Veteran World-Cup
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

M50A
M55A
M60A
M60A
M65A
W50A

19
18
1
41
54
46

Ingar Håkonsen
Asbjørn Bræck
Olaf Helgesen
Leiv Hope
Jon Jutulstad
Hanne Bræck

NM Senior
Kortdistanse
021
H2l

nr. 37
nr. 43
nr. 55

Unn Hilde Heggedal
Bjørn Haavengen
Øyvind Due Trier

021

nr. 10

H2l

nr 19

Ingrid Kvistad
Unn Hilde Heggedal
Brit Volden
Øyvind Due Trier
Svein Erik Søgaard
Øyvind Thon
Bjørn Haavengen

H21
H 17-18

nr. 63
nr. 16
nr. 30

Øyvind Due Trier
Emil østenfor
Karl Erik Sem

017-18
H17-18

nr. 56
nr. 29
nr. 60

Hilde Handeland
Emil østenfor
Karl Erik Sem

017-18
H17-18

nr. 59
nr. 10

Hilde Handeland
Emil østenfor

nr.51

Emil østenfor
Karl Erik Sem
Vemund Handeland

nr. 40
Disk
Disk
nr. 33
nr. 55
nr 14.

ElinAakre
Elisabeth Willson
Hans Erik Slokvik
Even Lillemo
Stian Birkeland
Buskerud l. Lag
hvor Even lillemo deltok.

H17
017

nr. l
nr. l

Øyvin Thon
Brit Volden

021

nr. 2

Unn Hilde Heggedal

Stafett

c-.

NMNatt

NM Junior
Kortdistanse

Klassisk distanse

Stafett
Herrer

0

"

Hovedløpet for yngre
014
H14
H15
Hl6
Stafett

KM
Kortdistanse

Normaldistanse

0
12

H 65

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

3
l
l
3
2
2
2
3
1

Even Lillemo
Emil østenfor
Øyvind Thon
Egil Meaas
Jan Vidar Nielsen
Vidar Elvekrok
Asbjørn Bræck
Knut Kjernhus
Thor W Jakobsen

H21

nr. 2

Øyvind Due Trier

H17-20

nr. 3

D35

nr. 3

H35

nr. l

H50

nr. l

H16

nr. 3

Hl7

nr. l

D17

nr. l

Vemund Handeland
Karl Erik Sem
Håkon Gjerde
Bjørg Lillemo
Pirjo Luchinger
Turid Gulbrandsen
Amt Idar Jørstad
Per Tore Brunæs
Egil Meaas
Knut Kjernhus
Asbjørn Bræck
Ingar Håkonsen
Hans Erik Slokvik
Even Lillemo
Stian Birkeland
Øyvind Due Trier
Svein Erik Søgård
Øyvind Thon
Bjørn Haavengen
Unn Hilde Heggedal
Brit Volden
Ingrid Kvistad

H55
H65

nr. 7
nr. 8
nr. 3

Knut Kjemhus
Svein MYJVoid
Thor W jacobsen

H2

nr. 2

Knut Kjernhus
Ingar Håkonsen
Svein MYJVoid
Leiv Hope
Asbjørn Bræck
Paul Biseth
Tor Kvammen
Tor Krotseng
Kjell Sørensen
Inge M Bagge
Oddvar Rønnestad
Thor W Jakobsen

H15-16
H 17-18
H21
H35
H40
H55

att

•
Stafett

Veteranmesterskapet

Stafett

nr. Il

nr. 22

H3
"

nr. 19
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Østlandsmesterska pet
H2lAL
H50
H55
H15-16
H60
D45

nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.
nr.

4
7
3
lO
5
3
7
4

Egil Meaas
Ingar Håkonsen
Knut Kjemhus
Asbjørn Bræck
Even Lillemo
Leiv Hope
Oddvar Rønnestad
Eli østenfor

O-Cup, Kretsfinale
Kongsberg OL
Modum OL
IL Sturla

6KM
38
22
24

5KM
36
33
16

4KM
34
15
38

3KM
39
18
14

2KM
27
41
23

1,5K
X
X
X

TOT
174
129
115

6KM
39
25
39
30
19
190

5KM
25
38
26
9
31
42

4KM
35
50
26
29
25
6

3KM
21
12
34
29
36
39

2KM
45
33
32,5
33,5
19
8

1,5K
38
38
38
38
38
38

TOT
203
196
195
168,5
168
152

O-Cup, Finale
Halden SK
Bækkelaget SK
Fredrikstad SK
IL Tyrving
Kongsberg OL
Porsgrunn OL

Idrettslige aktiviteter
Aret 1996 ble ikke det beste i KOL's historie når man ser på resultatene. Aktivitetsnivået er desverre litt labert, men vi kan
mobilisere når det er nødvendig, noe årets O-Cup resultater viser. Vårt største problem er medlemstallene og aktiviteten på
ungdomssiden. Dette får vi håpe bedrer seg de kommende år. Den største prestasjonen var det vel Olaf Helgesen som stod
for ved å vinne sin klasse i Veteran World-Cup i Murcia i Spania.
Vinteraktiviteter
Vinterens tilbud bestod av faste mandags- og torsdagstreninger. Mandager var det løping (i skogen med lykt når det var
mulig) og Aerobic trening ledet av Anne Elin Urdal. Dette var den best besøkte aktiviteten gjennom vinteren. Tordager ble
det satt opp intervall-trening fra Raumyr. En aktivitet som tidligere har samlet mange deltakere, men som nå desverre ikke
fenget. Treningen ble senere flyttet tillysløpa på Gamlegrendsåsen.
Damene (eller Rypers som de kaller seg) har gjennom året hold faste treninger med sosialt snitt en gang imåneden.
Tilsvarende er blitt hold blant "yngre" og "eldre" old-boys.
I januar ble det avholdt "Alpin Natt-ski-o" i Funkelia med 22 deltakere. Arnt Idar Jørstad som arrangør laget to flotte
løyper fra toppen av skiheisen. Dette var vansklig orientering, med noen nye momenter for en fot-o-Iøper (det tar tid med
alpinski i løs-snø og motbakke).
I begynnelsen av mars holdt vi årets vinter-trening-samling på Torsetlia på Dagalifjellet med ca. 60 deltakere. Her var det
tilbud til alle kategorier. Selv om det var lite med snø, så var været godt og føret hold til mange lange turer. På kvelden var
det lagt opp til diskusjon om hva man ønsker at Kongsberg O-lag skal ha som mål. En diskusjon som bør få sin oppfølger.
Helgen før Påske ble årets Danmarkstur avholdt. Bussen med ca 30 deltakere dra med ferjen fra Larvik på Fredag kveld.
Løpene gikk ved Tranum klitplantage sør for Blokhus, og Tversted Plantage nord for Hirstshals. Turen forløp uten
problemer, men de fleste ønsket seg at turen skal gå fra tordag kveld.
O-Treninger i sommerhalvåret
I månedene Mai, Juni, August og September har det vært tilbud om O-trening tirsdager og torsdager. Løpene ble lagt opp
etter følgende kriterier.

14

Tilgjenglige kart
Samarbeid med Flesberg og Eiker (der dette var hensiktsmessig)
Uproblematisk samlingsplass
_ ær badested i bade-sesongen
1)G vurderinger
~ ell-o-løp
_ rees o-treninger hadde totalt 1206 starter (registrerte) med et spenn på fra 10 til 70 stk. pr. Løp. Tor Kvammen har som
" rodusert sammenlagte resultatlister (presentert i Meldeposten). Poeng gis etter en kombinasjon av prestasjon og
faktor og er under konstant angrep fra enkelte grupper.
ol

•

imåned var tilbudet to faste opplegg med løyper på 3, 5 og 8 km. Ett fra Funkelia, og ett fra Stanga (Sulusåsen).
var oppslått på "turist-kontoret". Her var de svært fornøyde for dette tilbudet til turistene. Vi bør for fremtiden
.,......,.,....",rPen brosjyre som kan deles ut til turister med informasjon om karter og tilbud om orienteringsaktiviteter i
~~stx::r.g- regionen.
ble vel ikke så godt mottatt av KOL sine medlemmer. Muligens bør opplegget presenteres i Meldeposten før
eren hvis det skal gjentas.
T
inzstilbud til Ungdommer i sommerhalvåret
C _ tirsdager i tilknytning til KOL-karusellen har det vært holdt O-teknisk trening for ungdommer / junior løpere. Disse
~o.ene
har vært ledet av Bjørn Haavengen, Unn Hilde Heggedal og Jorun Teigen.,En svært kompetent trenerstab.
Oppmøtet har vært varierende, men burde vært bedre.
l E hatt deltakere på Kretsens treningssamlinger for Juniorer gjennom hele året. Dette er et godt tilbud fra kretsen, men
ette lider under lav deltakelse.
- har deltatt på kretsens ungdomsleir (Buskerud, Vestfold og Telemark), og hatt deltakere på Modum O-Camp.
ongsberg mesterskap og Grendestafett
: ongsbergmesterskapet gikk av stabelen St.Hans-aften ved Sandoren med fille løyper og stilfullt arrangement av Jan
torfossen. Arrangementet hadde innlagt pølsegrilling og overnatting i telt for friskluftsfantaster.
Grendestafetten ble arrangert i begynnelsen av November fra Garnlegrendsåsen skole. Espen Sem og hans stab, med
værgudene på sin side laget en fin ramme rundt arrangementet. 18 lag stilte, og årets mestere ble Sulusåsen.
tipender og pokaler
Emil Østenfor er den enste som har kvalifisert seg til stipend etter årets sesong. Med sin 10. Plass i NM Junior indv
alifiserer han seg til stipend i klasse l. Gratulerer.
ed dette resultatet får også Emil østenfor sitt første napp i bestemannspremien, som introduseres denne sesongen.
O-Cupen
O-Cupen dekkes av egen beretning, vi nøyer oss her med å gratulere O-laget, og takke arrangementskomiteen bestående
av Pål Corneliussen, Anja Heggem og Svein Larsen, samt buss-sjåfør Jan Vidar Nielsen for et utmerket opplegg.
Iiljøaktiviteter i 1996
I 1996 har miljøøansvarlig i styret deltatt i aktivt utvalg, i tillegg til å følge opp enkelte sosiale aktiviteter uten tilknytning
til et O-løp. I løpet av året har O-lagets medlemmer gjennomført en rekke arrangementer med miljøtilsnitt.
I januar 1996 ble det arrangert revytur til Oslo, med bussen som felles transportmiddel.
Årsfesten for 1995 ble arrangert 3. februar i Laagendalsmuseet. Vel 60 deltagere velfriserte deltagere danset ballongdans
til langt ut i de små timer.
Senere besluttet styret å legge årsfesten til 2. helg i november. Følgelig gikk årsfesten for 1996 av stabelen i Beverlokalet
9. november d.å. Begge årsfestene syntes å tiltrekke seg 30-40-aringer. Det bør diskuteres hva som kan gjøres for å få
andre deler av medlemsmassen til å finne veien til årsfesten.
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14. Økonomi
Kongsberg

o-lag

Pr. 10. januar

Inntekter:

1997

Budsjett 97

Regnskap 96

Budsjett 96

Regnskap 95

300 Idrettsarr.

2000

30142

27000

9781

310 Knutetrim

O
O

O

O

O

40000

32000

40000

25000

580 Kartinntekter - Salg

37000

65113

39500

20725

581 Kartinntekter - Støtte

81000

680 Turistkart

25000

25000

25000

26893

5000

50700

6300

6300

36000

36300

31000

31150

48000

50039

49000

O

17630

O

52054
3338

274000

306924

217800

175241

200 Administrasjon

9000

5600

12000

10512

210 Møter, fester

3000

2995

3000

5004

220 Utdanning ledere

3000

300

1000

47600

7560

8800

7000

5000

6090

10000

10175
32946

480 Inntekter salg og tiltak
481 Sponsorer

780 Tilskudd
81 O Kontingent
880 Renter
292 Diverse inntekter
Sum
Kostnader:

230 Idrettsmateriell
231 Drakter

O
16735

240 Trening gen. gymsaler

10000

281
10488

241 Sportslige aktiviteter

38000

9296

28000

8706

10000

7651
11725

O

242 Knutetrim
245 Rekrutt
246 Miljøaktiviteter

8875
3000

6906

5000

250 Reiseutgifter

12500

4099

10000

10325

251 Drift av buss

20000

26043

20000

15262

260 Startkontingent

60000

82750

60000

52340

262 Kretskontingent

8700

8640

8700

7290

270 Gaver, blomster
291 Meldeposten

5000

8885

1000

360

10000

9558

10000

11110

292 Diverse utgifter

1000

O

500 Kartproduksjon
890 Gebyr

87275
300

34090
262

35000
300

43089
265

Sum

334250

226459

227800

242379

Resultat

-60250

80465

-10000

-67138
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Kommentarer til regnskapet.
Det viste regnskap er ikke endelig avsluttet og revidert. Dette forutsettes gjort til årsmøtet, hvor endelige resultat kan bli
redegjort for.
Regnskapet gjøres opp for 1996 med et ca resultat på + 80000,-.
Dette skyldes i hovedsak følgende:

Inntekter:
Idrettsarrangement:
Sponsoravtaler:

Kartinntekter:

•
Turistkart:

Tilskudd:

Renteinntekter:

Pinseløpet gavet bedre resultat enn budsjett. Gratulerer!
Erstatning etter PK er ikke fått.
Sponsoravtaler laget nå har er:
Sandsvær Sparebank 18000,Systor
7000,7000,Spiten Lastebil AlS
En av hovedgrunnene til det gode resultat er inntektene fra
treningsløp. Her dekkes både kartsalg og startkontingent.
Knutetrim og salg av turkartet over Knutefjell har bidratt godt.
Truffet budsjett meget bra.
Kartet er etter hvert blitt et kjennetegn i byen, og mange av annonsørene gjentar annonsene fra
året før.
Under denne posten dekkes støtte til kart fra kommunen
med kr 57000,- for Gruveåskartet,
Kommunen har videre støttet oss med kr 3700,Det gjenstår kr 6000,- for Gamlegrendsåskartet fra tidligere,
som skyldes oversitting av søknadsfrist i kommunen. Dette
beløpet skulle vært inne i år, men blir forskjøvet til 1997
Grunnfondsbevis: 1450 x kr 13,-=18850,- (9,4% på 200.100)
Renter på kapital:
31189.- (ca 4,7%)

Utgifter:
Drakter:
Sportslige aktiviteter:

Miljøaktiviteter:
Startkontingent:

Budsjett:

Det er solgt lite av dette i år.
Kr 9296,- brukt, mot kr. 32946,- i 1995. Hva er på gang,
er vår aktivitet synkende, mens vårt medlems tall er økende,
eller sparer vi bare penger, mens aktiviteten er der?
Samme tendens som sportslige aktiviteter!
Den store økningen av startkontingent skyldes to forhold.
Ekstraavgift til alle løp hvor det elektroniske systemet har vært
benyttet, og Cup løpene.
Utgifter til el.brikkene er ikke aktuelle for senere år, da klubbene og deltakerne
selv investerer i systemet. Dette gjenspeiles i . 97 budsjettet.
Budsjettet er lagt opp som et underskuddsbudsjett.
Det er økning på de poster som skal være hovedaktiviteten tillaget, nemlig
lederutdanning, sportslige aktiviteter, reiseutgifter og kartproduksjon. Med den
økonomiske ryggrad laget har bør det ikke være økonomiske grunner for
begrenset aktivitet.
Økningen til idrettsmateriell skyldes investering i utstyr til elektronisk
system, arrangørpakke. Reoler til nytt materiallager hos Jurg L er også med.
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15. Vurdering
Nok en sesong er over og det er på tide å gjøre opp status for det året som er gått. Vi har realisert et bedre resultat
enn forventet i år og medlemstallet i o-laget er nå oppe i 323 stk.. Vi har igjen klart å markere oss som det beste
laget i Buskerud og halte i land en hederlig 5 plass i o-cup finalen på Skrim. Laget vårt har god bredde og enda
klarer de "gamle" mesterene våre å hamle opp med de yngre i løypa. Det er jobbet bra med rekrutteringsida og
dette bør på sikt danne et bra grunnlag for flere aktive løpere i de yngste klassene. Dette forutsetter imidlertid at vi
også klarer å ta vare på disse nye rekruttene våre og tilbyr aktivitet som gjør at de føler seg hjemme i o-laget vårt .
Vi har fått etablert et aktivt kartutvalg som har utarbeidet langsiktige planer for sine aktiviteter. Et nytt kulturkart
over Knutefjell vil bli utgitt i 1997. Baksiden av kartet vil inneholde informasjon om kulturminnene i området.
Dette vil bli koblet sammen med Knutetrim slik at de som benytter seg av dette tilbudet vil bli loset gjennom
severdige kulturminner i området. Vi håper at tiltak ,som dette kan bidra til at kartsalget i klubben tar seg opp og at
vi bidrar til å få flere mennesker ut i naturen.
Utfordringene for styrets arbeid i året som kommer er mange:
Innføring og investering i EKT -utstyr ( elektronisk stemplingssystemlbrikken )
Fortsette arbeidet med utarbeidelse av langsiktige planer for de forskjellige aktivitetene
Mer fokus på aktiv idrett
Fokus på tiltak som kan "spleise" klubben vår bedre sammen
Bidra til at vår klubb bidrar til å skape en fm ramme rundt VM i Grimstad i 1997
Videreføring av rekrutteringsarbeidet.
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KLUBBDRESSER
Vår tidligere leverandør av klubbdresser (Anima Sport) har gjenoppstått, nå under navnet Animathon Sportswear AS. De
syr og leverer dresser i samme utførelse og kvalitet som tidligere. Dette betyr at vi kan fortsette med klubb dresser i samme
design.
Dersom det er nok interesserte, vil vi sende bestilling på klubbdresser i løpet av våren
Fra forrige innkjøp (1995) er pris fra leverandører gått opp med ca 5 %, og prisene ut til medlemmene er justert tilsvarende.
Medlemspris er:

(Barn er tom. fylt 16 år)
Barn
270,210,-

Jakke
Bukse, kort lås strikk

•

Voksne
370,230,-

Minstebestilling er 20 stk. Vi er derfor avhengig av et visst antall forhåndsbestillinger fra medlemmene før vi sender inn
bestillingen. Er du interessert, send din bestilling snarest til:
Eli østenfor, Hindtåsv. 8 (tlf. 32 73 34 77)

Bestilling:
Navn:...................................................................................
Jeg bestiller herved:
Jakke
Bukse

Tlf:

.

Total pris
(Str: 8-10-12 år og videre 36-56)

INNMELDINGSHJEMIl
PRISER for medlemskap i KOL:
Familie,
Junior (under 17 år)

kr 300,kr 150,-

( ) aktiv

Voksne (over 17 år)
Støttemedlem

kr 200,kr 100,-

( ) støttemedlem

, Javn:

_

Adresse: -------------------------Arbeidsted : -----------------------sted/dato

Født

_

Tlf: ------------------Tlf: ------------------underskrift

Familiemedlemmer:
Navn: -----------------------------------------------

Arbeidsted :

------------------------------------------

Navn:
---------------------------------------------Navn:
---------------------------------------------Navn: ----------------------------------------------

Navn: ---------------------------------------------

Født
_
Tlf: -----------------Født
_
Født
_
Født
_
Født: -----------------

