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1. Styrets sammensetning. Komiteer, grupper, representasjon
1.1

KOL's styre
Leder:
Nestleder:
Aktiv9t utvalg:
Økonomi:
Sekretær:
Stryremedlemmer:

Kasserer:
1.2

Tillitsvalgte
Utdanningsleder:
Revisorer:
Valgkomite:

~
1.3

Komiteer, utvalg
Teknisk utvalg:
VDG:
Knutetrimkomite

Rekruttkomite:

~

Materialforvalter:
Meldeposten:

Aktivt Utvalg/miljø:

Kartutvalg:

Ettersøkningsleder:
Bussansvarlig:

Turid Gulbrandsen
Kjell Isaksen
Per Øivind Eger
Tor Kvammen
Per Kristian Bakken
Bjørn Schei (Knutetrim )
Jan Vidar Nielsen ( Rekruttering)
Beth Nicolaysen ( Miljø)
Karin Bakken Rørnes

Anja Heggem
Jon Jutulstad
Eli Østenfor
Arnt Idar Jørstad
Pål Corneliussen
Per Tore Brunæs

Ikke valgt
Finn Age Østern
Bjørn Schei
Kari Håkonsen
Gudmund Thoen
Lars Uberg
Gunnar 1. Henriksen
Øyvind Lie
Unni Thonhaugen
Sissel Tvedten
Jan Vidar Nielsen
Tine Fjogstad
Sissel Resser
Odd Resser
Sissel Rogstad
Svein Ekanger
Ingen
Tine Fjogstad
Hans Erik Slokvik
Elin Åkre, med flere
Per Øivind Eger- leder
Bjørn Haavengen
Asbjørn Bræck
Even Lillemo
Beth Nicolaysen - miljø
Øyvind Drage - påmelder
Svein Erik Søgaard - leder
Vidar Elvekrok
Jurg Luschinger
Pål Corneliussen
Jan Vidar Nielsen
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Representasjon:
BuOK - Teknisk komite:

Knut Kjemhus

NaF

Beth Nicolaysen
Gerd Signe Myrvold

- Kontrollkomite:

raF - Antidopingkontrollør:

Brit Volden

NIF - Ekspertgruppe doping:

Brit Volden

2. Styrets arbeid
Det er avholdt Il styremøter i løpet av 1997. Vi har hatt fast møtedag den andre onsdagen hver måned utenom
sommerferien. Styret har løpende behandlet aktuelle saker som har kommet opp.
På
•
•
•
•
•

styremøtene skjer følgende:
Gjennomgår økonomirapporter fra kassereren.
Planlegger arrangementer som skal finne sted i sesongen.
Planlegger løp og andre arrangementer for sesongen.
Vurderer hvilke løp og arrangementer KOL ønsker å søke om i fremtiden.
Gjennomgår aktuell post som har kommet.

3. Medlemsoversikt
Antall medlemmer
1993
1994
1995
1996
1997

iKongsberg o-lag.
290
297
288
323
343

4. Rekruttkomite
Rekruttutvalget
har bestått av:
Tine Fjogstad, leder, Jan Vidar Nielsen, Sissel og Odd Resser, Svein Ekanger og Sissel Rogstad.
Jan Vidar har vært vår representant på styremøter.
Målsetting for rekruttarbeidet for KOL er gjennom rekrutt-tiltakene våre å legge en basisfor rekruttering av
barn, ungdom ogforeldre til o-idretten.

•

Rekruttutvalget jobbet fram mot 97 -sesongen mye med å videreutvikle rekruttarbeidet/Kol-karusellmodellen ut ifra tidligere års erfaringer, innspill fra deltakere og aktive "KOL-ere" på sidelinjen.
Vi landet på følgende grunntanker framover:
Fra 97-sesongen ville vifokusere mer på deltakere fra 9 år og eldre.
Skille mer mellom tilbud og pris for medlem/ikke-medlemmer.
(med det resultat at mange har valgt å bli medlemmer.)
Motivere/legge til rette for at ungene også ble med på "ordentlige"

0-

løp.

Fortsette med tydelig informasjon overfor alle deltakere på karuseller og løp.
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Fortsette med felles oppmøtetid for å bedre kontakten mellom nye og "gamle foreldre og barn på
tirsdagsløpene-"
Også for 97 å ha et rimelig bra variert o-tekniske innhold.
Ha aktiv laglederoppfølging

på ute løp gjennom hele sesongen.

Sikre PR i byen ved å få LP til å lage aktivitetsreportasjer.
•

Vi har samarbeidet med Aktivt utvalg/ og KOL-arrangører for øvrig for å koordinere og utvikle
aktivitetene i 1997.

Dette resulterte bl.a. i :
Tettere tilknytning til trenings løpene enn året før,
Grendestafett ble arrangert i utvidet utgave på slutten av sesongen med friere soneinndeling, klasser for
småtrollere, rekrutter og ferske foreldre.
Kol-karusellere er nå også med på innetreninga på 2.hver mandag.
•

Aktiviteter/tiltak

Rekruttutvalget har tilrettelagt for felles søndagsturer i vinterhalvåret,
Hatt medansvar for vintersamlingen på Løvlia i februar.
(Her var vi ca. 50 deltakere av stort og smått. Flott skiterreng!)
Rekruttforeldre sydde lekre gardiner til bussen før sesongstart.
Takk til Anne Demmo, Line Larsen, Sissel Rogstad!
RU hadde hovedansvaret for utarbeiding/distribusjon
KOLs aktiviteter og tilbud sesongen 1997.

av omfattende o-brosjyre i april for å markedsføre

Brosjyra inneholdt:
Kol-karusell-tilbud/utvidet Kolkarusell med eget opplegg for barn født 1987 og tidligere
( trinn 2) og for yngre barn født 1989 og seinere. (trinn l)
Terminliste treningsløp
Informasjon om Knutetrimlnærtrim
Informasjon om det nye Knutefjellkartet.
Brosjyra ble trykket hos Jurg Lucshinger i 5000 ex og distribuert over hele kommunen.
Vi har gjennomført o-kurs for l O interesserte nybegynnerforeldre i april.
Hovedansv. Tine Fjogstad og Svein Ekanger + takk til hjelpeinstruktører!
Årets karusell har hatt 25 løpstilbud og antall registrerte unger totalt: 139.
Vi har arrangert Il tirsdagskaruseller
medhjelpere!

på våre prima nybegynnerkart rundt omkring i byen. Takk til alle

På "ordentlige" løp var vi også:
Kongsbergløpet (20 deltakere)
Liersprinten ( Il deltakere) , Eikersprinten ( 10 deltakere)
Kongsbergmesterskapet ( 30 deltakere) O-cup kretsfinale på Modum (14 deltakere)
O-troll-leir på Modum ( 13 deltakere) ijuni
Line Rogstad Ekanger og Vegard Østlid Bagstevold fikk etter loddtrekning æren av å bringe VM-budstikka
et stykke på vei mot Grimstad i begynnelsen av august.
Landsfinale i Kongsvinger ( 14 deltakere) i september
Holmenkollens rekruttdag i september (38 deltakere + 20 foreldre)
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Grendestafett i oktober ( 69 barn fra 4-13 år og 15 voksne "ferskinger"),
Utvalget svettet og utarbeidet sommerstid ferdighetstester i bronse, sølv og gull.
Nedre aldersgrense 9 år. Alle i rett alder fikk tilbud om å prøve seg. På testkveldene var det mange
fornøyde barn og flinke og positive KOL- instruktører på høsten. Alle deltakerne besto, og både de og vi
fikk således en tilbakemelding på hva de har lært.
Og til slutt hadde vi sesongavslutning med merkeutdeling og lysbildeframvisning
samfunnshus:
Deltakermerker: 3 l bronse, 27 sølv og 23 gull.
Ferdighetsmerker: 15 bronse, 7 sølv og 4 gull.

i oktober på Skavanger

•

Dokumentasjon og materiell fra 97
Brosjyre KOL's aktiviteter og tilbud 1997
Beskrivelse/info om hvert løp i egen perm
Arrangørbeskrivelse for tirsdagsløp
Div. statistikk om aldersfordeling, skolekretser, medlemsantall.
150 Lysbilder fra sesongen

•

Vi i rekruttutvalget fortsetter stort sett med samme profil framover som i 97.
Etter flere år begynner vel KOL's rekruttarbeid å finne sin form.
Det vi imidlertid vil utvikle videre er å trekke de nye foreldrene med som arrangøransvarlige
tirsdagsløpene. Oppfølging av trinn 2-gruppa blir også viktig.

•

på

Rekrutteringsarbeid går ikke av seg selv. Det er moro, men det er kolossalt mye jobb.
Vi takker for at mange av dere har gitt hyggelige tilbakemeldinger. Det inspirerer!
Konstruktiv kritikk i fjor førte oss et langt steg fram, og vi takker også for det!
Utfordringen framover er nok fremdeles at hvert medlem,
store og små "titter litt ut av sitt eget vindu".
Det er så viktig framover at alle er aktive med å bry seg om hverandre. Da får vi et godt og bredt
miljø!
MOTTO FRAMOVER FÅR BLI: Løfter vi i flokk blir vi en super skokk!!
HILSEN OSS irekruttutvalget

5. Meldeposten
Meldeposten har i år kommet ut med 3 nummer + tlf. liste over alle medlemmene.
KOL-brosjyren som omhandlet alle KOL's sesongaktiviteter gjorde vårnummeret overflødig.
I redaksjonen iår har Elin Aakre, Hans Erik Slokvik, Emil Østenfor og Tine Fjogstad dratt lasset.
Kopiering gjøres også i år hos Strøm Kontormaskiner. Stifting gjør vi selv. Dette er den raskeste og
billigste varianten vi har klart å oppdrive i byen.
Hensikten med Meldeposten er å informere medlemmene om kommende aktiviteter, gi medlemmene oversikt
over hva som rører seg i styre og utvalg, og gjennom stemningsreportasjer ha noen mimrestunder fra svunne og
artige opplevelser.
Den yngre garde dras med som skribenter på referat- feltet.
Det er viktig at også de yngste medlemmene er med og gjør klubbarbeid.
Så vi i redaksjonen "døtrer" på dem blyanten innimellom.
Når vi tauer inn stoff er folk som vanlig flinke med å skrive og holde fristen.
Kanskje
Kanskje
Kanskje
fristene

1998
1998
1998
og gir

blir året der medlemmene kommer med noen debatt-innspill?
blir året der alle aktiviteter er ferdig planlagt før stoff-innkrevern
ringer?
blir året der ungene leser Meldeposten på sengekanten for mor eller far, og minner dem på
dem kjeft hvis de glemmer å følge med?

Time will show. og gjør det det kan det bli show!
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Emil som har hatt adresse/etikettutskrift-ansvar
i flere år, lever nå livet som student blant radd issene i Asker.
Med sin solide bakgrunn i bedriften Meldeposten A/S klarer han seg sikkert godt videre på livets vei.
Kasserer Karin Rørnes Bakken har overtatt Emils jobb.
Takk til Emil for fin jobb:
Takk for i år. Velkommen

til alle som har skrivekløe

eller vil være med i redaksjonen

I

6. O-cupen
I år har Kongsberg o - lag nok en gang fått bekreftelse på at det er kretsens beste lag, og
blant landets aller beste. 5 plass i lands finalen taler for seg selv.

Modum o - lag sto som arrangør av kretsfinalen. l et lettløpt ,stifyllt terreng ble det vist solid innsats i alle løyper.
Busstur og besøk i svømmehallen var populært. Ikke fullt så morsomt var det at arrangørene fikk problemer med
tidtakingssystemet.
Så vi reiste fra løpet uten å vite resultatet, men vi hadde en god «rnagefølelse».
Finalen gikk i år ( som i -93 ) på Kongsvinger, med samme samlingsplass ( men nye løyper ).
Som i fjor ble det arrangert semifinaler i 3 puljer på lørdagen. På forhånd mente vi å ha mulighet for å bli nr. 2
etter Bækkelaget. Etter jevn, god innsats ble vi erklært som nr. 4 i vår pulje, og dermed B- finale om søndagen.
Vi tilkjennega vår begrunnede skepsis til denne utregningen. Etter en solid fellesmiddag ble vi oppringt av
arrangørene med beskjed om plass i A - finalen. Det var derfor en meget tent gjeng som la ut i skogen. Igjen
solid løping.
Spesielt er det flott å se at våre rekrutter er mange, at de synes å ha det morsomt, at foreldrene stiller opp og at de
attpåtil gjør imponerende framskritt som o - løpere fra år til annet. Av enkeltprestasjoner
kan nevnes mange, men
det er naturlig å trekke fram Even' s imponerende gode løping begge dager. En liten svikt i konsentrasjonen
på
slutten fratok ham seieren over verdensmester Hanne Staff med flere.
:::~:~,;::~'::;~
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7. Kartutvalget
Kartutvalget

~Iem

v; utklasset en så god klubb som Tyrving.

O; rntd M ~pO .ra rJØ;ONS, JJ)~
()f6

har bestått av Vidar Elvekrok, Jørg Luchsinger

og Svein-Erik

Aktiviteter
•
Hovedaktivititeten
i år har vært arbeidet med det nye Knutefjell-kartet,
ventet å bli en god inntektskilde videre framover.
på utvidet utgave av Heistadmoen

Søgård (leder).

Dette har blitt godt mottatt og er

•

Videre er synfaring

utført og kanet er i god rute til Pinseløpene

neste år.

•

Kartsalg og kartlager har i år blitt overført til kartutvalget.

•

Det har også vært jobbet mot Kongsberg Kommune om utarbeidelse av nærmiljø-kart. Det er her snakk om
å bruke eksisterende og kommende o-kart som grunnkart for nærrniljøkart som skal inneholde en del temainformasjon. Vi har ikke kommet fram til noe konkret ennå, men det vil bli jobbet videre med dette.

Tilskudd/midler
Det har blitt søkt om spillernidler til 3 kart.
•
Knutefjell-kartet (kr 35.000,-) er blitt prioritert høyt opp på listen og det vil sannsynligvis bli tildelt midler i
1998, eventuelt i 1999.
•
Gamlegrendåsen
(37.000,-) og Heistadmoen (19.000). Disse kartene er et stykke ned på prioriteringslisten.
Når det gjelder tilskudd til utarbeidelse til nye o-kart i tiden framover, er inntrykket at det vil bli vanskeligere
få midler til dette, da en større andel av de totale midlene vil bli tildelt til drift av eksisterende anlegg.
Knutefjell-kartet

har blitt tildelt kr 22.500.- i støtte fra Buskerud
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Fylkeskommune.

å

8. \DG
Det tradisjonelle brev hvor KOL orienterer om sine planlagte aktiviteter for den kommende sesong, ble sendt ut i
begynnelsen av februar, sammen med oversikt over treningløp.
Brevet var adressert til 11 lag og foreninger som representerer grunneiere, jaktlag etc, samt viltnemder.
Ingen kommentarer ble mottatt.

9. Arrangementer
Kongsbergløpet l.j uni
Kongsbergløpet ble arrangert fra Skrubbemoen med Knut Kjemhus som løpsleder. Arnt
Idar Jørstad var ansvarlig for løypene.264 startet. 85 under 16 år og 179 over 16 år.
Overskuddet på løpet ble 425 J kr.
Dette var det første løpet i Kongsberg hvor EKT ble benyttet Alt fungerte bra, og det
ble en fin test på det nye tidtakersystemet.
Kongsbergmesterskapet
19.juni
Jan Storfossen stilte opp igjen, og gjennomførte som vanlig et flott mesterskap som denne gang ble arrangert på
Sachsen.RekryttutvaIget med Tine Fjogstad og Svein Ekanger i spissen sørget for et meget vellykket
rekruttopplegg. 76 deItok,mange rekrutter. Litt dårlig deltakelse i de øvrige klassene kan sgvkyIdes kollisjon med
Kongsberg Gruppens jubileumsfeiring. Løypelengdene på 2,3,5 og 7 km ble løpt i 2 sløyfer hvor løperne var
innom en publikumspost ved samlingsplass. Arrangementet ble avsluttet med grilling og underholdning.
Grendestafetten
Il. oktober
Nærmere 150 løpere i alle aldre deltok i grendestafetten som ble arrangert på Raumyr.
Det var samlet 22 lag, og det var ekstra gledelig at så mange unge jenter og gutter var
med. Det er tydelig at rekrutteringsarbeidet har gitt resultater.
.
Leiv Hope,Tine Fjogstad~
Nicolaysen og Per Øivind Eger bidro til at dette ble et
meget vellykket arrangement. SVM Ek.~

10. Knutetrim/Nærtrim
Knutetrimkomiteen har i år bestått av Bjørn Schei (formann), Gudmund Thoen,
Unni Thonhaugen, Lars Uberg, Gunnar J. Henriksen, Øyvind Lie, Kari Håkonsen og Sissel Tvedten. De to siste
har hatt spesielt ansvar for nærtrim.
Knutetrim ble i år arrangert for 30 gang hvorav J O trimmere har vært med hvert år siden starten i 1968 og det er
en nedgang på J fra i fjor.
Det er i år solgt 221
Det er solgt 222 stk
Dette er en nedgang
Det er i år innlevert

Knutetrimkonvolutter og i tillegg er det solgt 59 enkle klippekort.
nye Knutefjellkart og 12 gamle.
på 3 solgte konvolutter fra i fjor.
132 stk. klippekort for Knutetrim og det er en nedgang på 6 fra i fjor.

34 stk av årets deltakere har vært med i minimum 20 år, 49 stk i minimum J 5 år mens det er 61 stk som har vært
med i minimum J O år.
Av årets deltakere har 71 stk vært med i under J O år hvorav det er 15 nye deltakere i Knutetrim i år som er en
nedgang på 5 fra i fjor.
Nærtrim ble i år arrangert for 13 gang.
Det er i år solgt 595 nærtrimkart som er en nedgang på 76 fra i fjor, hvorav 247 stk er solgt til skolene i byen
som er en nedgang på 34 fra i fjor. Dette kommer delvis av at 2 av skolene i år ikke har benyttet seg av Nærtrim
samtidig som at det i år ble utgitt nermere 2000 gratis nærtrimkart over Stalsberg til husstander/skoler som en
prøveordning.
Det er i år innlevert 83 nærtrimkart som er en nedgang på 18 fra i fjor.
Kart som er benyttet:
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11. Aktivt utvalg
Generelt
Aktiviteten
i Kongsberg
OL har i 1997 vært variabel. Medlernsmassen
domineres av barnefamiliene
og
veteranmiljøet.
Dette gjenspeiles i de sportslige resultatene, hvor de beste resultatene i første rekke finnes i
veteran k lassene og ved breddearrangement
som O-cupen. Even Lillemo er derimot et hederlig unntak fra dette,
og har i gjennom sesongen løpt svært godt i klasse H 15- 16.
Vinteraktiviteter
Vintertreningen
besto av fellestreninger
på mandag og torsdager. Mandager var det felles løpetur med lykt fra
Garnlegrendåsen
skole med påfølgende
arobic med Anne Elin Urda!. Denne treningen var godt besøkt
gjennom vinteren. På torsdager var det spensttrening
på Raumyr Skole med en liten fast menighet. Andre
miljøer (damer senior, herrer senior og old-boys) hadde sine egne fellestreninger
med etterfølgende
sosialt
samvær gjennom vinteren. Dette var populære aktiviteter. Det er mulig et slike tiltak innvirker på fremmøte på
de "offisielle" treningene, fordi det blir nødvendig å prioritere,
Vintersamlingen
ble holdt på Løvlia i Nordmarka midt i februar
en betydelig del av deltakerne på samlingen. Løvlia viste seg å
var snømangel mange andre steder i østlandsregionen.
Ulempen
Bushen fordi det var litt kronglete og vanskelig fremkommelig

med ca. 45 deltakere. Barnefamiliene
utgjorde
være et ideelt sted på dette tidspunktet fordi det
med samlingen var at vi ikke kunne benytte
vei.

! mars ble det avholdt danmarkstur til Jylland for å delta på 3-dagers løp. Bushen ble benyttet og den dro
torsdag mens noen etternølere kom nedover fredag. Ca. 35 stykker var med, iberegnet støtteapparat.
O-Treninger

i sommerhalvåret

l begynnelsen av april ble o-sesongen startet med en klubbkveld/treningsløp
fra hytta til hundeklubben
ved
Majorplassen. Etter dette ble det arrangert treningsløp hver tirsdag og torsdag frem til slutten av september. med
opphold i juli. l oktober ble det arrangert noen lørdagstreningsløp.
Treningsløpene
i slutten av sesongen, viste
seg å bli litt problematiske,
pga. konflikt med jakt. Neste sesong bør det prøves med et treningsløp i uka også i
juli, da det av flere er uttrykt ønske om et slikt tilbud.
Totalt har det vært arrangert

35 treningsløp

l samarbeid med Eiker og Modum har
løp arrangert av hver klubb. KOL sine
KOL's løpere har benyttet seg av dette
arrangert treningsløp også disse dagene

med totalt 1202 registrerte

starter.

KOL vært med og arrangert Spesial'97 som er en Nær o-løp serie med to
løp har hatt svært mange løpere fra Eiker og Modum, men svært få av
tilbudet når Eiker og Modum har arrangert. Dette skyldes nok at KOL har
i eget nærornråde,

Faste poster ble hengt ut i juli på Gamlegrendåsen
og ved Sachsen. Postene ble annonsert
Meldeposten. Det usikkert hvor mange som har benyttet seg av dette tilbudet.
Trening

for Ungdom

i vårutgaven

av

i sommerhalvåret

Det ble forsøkt med treninger på tirsdager for ungdommer i tilknytning til treningsløpene.
Frammøtet var svært
variabelt, og opplegget falt litt fra hverandre etter hvert. Det bør taes sikte på et fastere opplegg neste år,
muligens på annen dag en treningsløpene
for å få litt mer struktur på treningene. Det har vært arrangert
treningsleir i kretsregi og o-Iandsleir som KOL har hatt deltakere på.
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VM-tur

til Grimstad

I forbindelse med VM arrangerte KOL en ukes tur til Grimstad. Vel 25 medlemmer overvar VM-øvelser og
deltok i Agderskogsløpene. Flott varmt augustvær gav gode bademuligheter og feriefølelse i tillegg til
orienteringsakti viteter .
Årsfest
Årsfesten ble avholdt 2. helg i november på Røde Kors huset. Nærmere 70 stykker bidro til å gi '97 sesongen en
verdig avslutning. Arrangementskomiteen hadde klart å lage en koselig ramme rundt arrangementet og
danseiveren var det lite å utsette på.

•

12. Idrettslige resultater sesongen
Nlv! senior
Kortdistanse

HI7

nr. 50

Normaldistanse

H21

nr.

n

Øivind Due Trier

Langdistanse

H21

nr. 35

Øivind Due Trier

Stafett

HI7

nr. 16

Øivind Due Trier
Øyvin Thon
Tom Askløff
Per Øivind Eger

H19-20
D19-20

nr. 26
nr. 12

Emil Østenfor
Helene Lillemo

Kortdistanse

D19-20
H19-20

nr. 32
nr. 29

Helene Lillemo
Emil Østenfor

Norrnaldistanse

H19-20

nr. 36

Emil Østenfor

Stafett

H17-20

nr. 19

Emil Østenfor
Even Lillerno
Stian Birkeland

H15
H16

nr. 41
nr. 8

Hans Erik Slokvik
Even Lillemo

H45
H50
H55

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

Espen Sem
Ingar Håkonsen
Asbjørn Bræck
Paul Biseth
Kjell Sørensen
Tor Kvammen
Knut Kjernhus
Leiv Hope
Thor W. Jakobsen
Inge M. Bagge

Tom Askløff

,..-..."

NM natt

NMjunior

Hovedløpet for yngre

Veteranmesterskapet
Individuelt

H60
H65
H70

34
18
13
18
19
30
8
9
25
I

9

H50

nr. I

nr,2

nr,3

Normaldistanse

035

nr, I

040
045
050
H15-16
H35
H50

nr. 3
nr, l
nr. 2
nr. I
nL 2
nr,2
nr. 3
nr. l
nr. 3
nr. l
nr. 2
nr. I

Turid Gulbrandsen
Pirjo Luchsinger
Bjørg Lillemo
Even Lillemo
Bjørn V. Larsen
Ingar Håkonsen
Svein Myrvold
Asbjørn Bræck
Tor Kvammen
Olaf Helgesen
Knut Kjemhus
Leiv Hope

nr. I

Per Øivind Eger
0yvin Due Trier
Ingar Håkonsen

H55
H60
H65
H21

Natt

nr. 2
nr. l

H50

-§',

0yvin Thon
Bjørn Haavengen
Svein Myrvold
Knut Kjemhus
Ingar Håkonsen
Leiv Hope
Asbjørn Bræck
Olaf Helgesen
Tor Kvammen
Harald Østenfor
Paul Biseth
Turid Gulbrandsen
Pirjo Luchsinger
Jorunn Teigen

13. Bussdrift
Bussen har vært brukt

ved følgende

1911
13/3
8/5

Rekrurtsarnling
Danmarkstur
Eikersprinten

2/6
25/6
6/9
14/9

O-cup Modum
O-trolleir Modum
O-cupfinale Kongsvinger
Rekruttdaz Holmenkollen

anledninger

Drammen

leie

99 km 10 timer
359 km 3 døgn
81 km 6 timer

kr 1500,kr 7000,kr 1000,-

106
158
470
191

kr
kr
kr
kr

km 6
km 2
km 2
km 10

Tilsammen

1261 km

ca kr 18700.-

BEREGNEDE

UTGIFTER

(utfra antatt salgsverdi

Verdifall
10%
Rentetap
5%
22500 kr. Antatte
Tilsammen

Antatt

timer
døgn
døgn
timer

1200,3000,3500,1500.-

kr 150000 (innkjøpspris

15000 kr
7500 kr
leieutgifter kr 18700.- ved leie av buss

11
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220000 kr))

_.

FASTE UTGIFTER:
kr
kr
kr
kr
kr

Leie garasje (nedbetaling materialutgifter)
Forsikring
Vektårsavgift
EU-kontroll
Fartskriverkontroll

kr

Delsum

SESONGBETONTE

J

UTGIFTER
Gardiner
Diesel
1500 + 1284 + 500
Kjølevæske
Batterier
Termostat innv varmeapparat
Radiator
Diverse

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Delsum
TOTALSUM

FAKTURERTE

UTGIFTER

1997

3000
5285
2288
920
575
12068

kr

1828
3284
480
1800
422
7000
40
14854

kr

26922

kr

5000

kr

21922

INNTEKTER
Sponsoravtale Spiten Bil

FAKTISKE

UTGIFTER

BUSSDRIFT

1997

14. Vurdering
Nok en sesong er over og det er på tide å gjøre opp status for året som er gått. I august ble det arrangert o-vm i
Grimstad hvor flere av våre medlemmer var til stede for å heie frem de norske løpere til bra plasseringer.
Medlemstallet i o-laget vårt har økt med 20 stk. Fra 323 til 343. Rekrutteringskomiteen har videreført sitt gode
arbeid og har æren for mesteparten av økningen i medlemstallet de 2 siste årene. Vi klarte iår som i fjor å hale
iland en flott 5-plass i o-cupfmalen og stilte med en bred tropp i Kongsvinger. Av enkeltprestasjoner kan nevnes
mange, men det er naturlig å trekke frem Even Lillemo s imponerende løping begge dager. En liten svikt i
konsentrasjonen på slutten fratok han seieren over verdensmesteren Hanne Staff med flere.
Det nye kulturkartet over Knutefjell har blitt et produkt som vi har grunn til å være stolte av. Salget har gitt 0laget store kartinntekter iår og vil også være en viktig inntektskilde i mange år fremover. Arrangementsmessig
har det vært et stille år i med bare l arrangert løp ("Kongsberg- løpet" ). På dette løpet fikk vi prøvd ut vårt
nyinnkjøpte EKT-utstyr ("brikken") for første gang i løpssammenheng. Arrangementet gikk uten problemer
takket være vår ekspert Paul Biseth og hans medhjelpere. "Grendestafetten" ble prøvd ut i et nytt konsept iår
med løptilbud for alle aldersgrupper og hele 69 barn i alderen 4-13 år og 15 voksne "ferskinger "deltok på
~M.

.

Ellers kan det nevnes fra året som har gått at Knutetrim ble arrangert for 30. gang.
I Veteranmesterskapet gjorde Inge Bagge en flott innsats og vant.
Utfordringene for styrets arbeid i året som kommer er mange:
Arrangement av Pinseløp-98 på Heistadmoen
Forberedelse til arrangement av Veteranmesterskapet i 1999.
Videreføring av rekrutteringsarbeidet
Mer fokus på aktiv idrett
Fokus på tiltak som kan spleise klubben vår bedre sammen
. Strategi for O-laget
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Regnskap 1997/budsjett 1998
KOL
INNTEKTER
3010 Kontingent
3210 Kartinntekter støtte
3230 Tilskudd
3320 Idrettsarr.
3330 Knutetrim
3340 Utd. og kursinnt. (refusjon)
3350 Kartinntekter
3390 Diverse inntekter
3630 Dugnadsvirksomhet
3710 Bykart
3750 Sponsorer
8010 Renter, etc.
SUM
KOSTNADER
4010 Sportslige aktiviteter
4020 Startkontingent
4210 Trening gen. Gymsaler
4220 Miljøaktiviteter
4310 Rekrutt
4400 Utdanning ledere
4500 Reiseutgifter
4600 Gaver, blomster
5130 Møter, fester
5200 Administrasjon
5310 Håndbøker/publikajsoner
5320 Meldeposten
6710 Drift av buss
7210 Kretskontingent
7510 Kartproduksjon
7520 Idrettsmateriell
7530 Drakter
7610 Diverse utgifter
8110 Gebyr
SUM
Resultat

Budsj.98
36.000
54.500
8.000
30.000
O
64.000

25.000
23.000
52.000
292.500

30.700
89.300
7.500
3.000
10.275
1.000
22.500
5.000
3.000
9.500
10.000
25.565
10.000
202.000
1.800
10.000

Regn. 97
36.350
112.000
8.068
5.578
-250
592
120.906
690
-731
23.250
30.000
34.948
371.401

Budsj.97
36.000
81.000
5.000
2.000
O
O
37.000

17.274
73.044
7.497
1.510
16.906
400
28.894.
12.925
375
9.272
480
9.121
25.151
9.690
95.513
38.904
5.718
O
3.006

31.000
60.000
10.000
3.000
8.875
3.000
12.500
5.000
3.000
9.000

25.000
40.000
48.000
274.000

441.140

355.618

10.000
20.000
8.700
79.975
43.800
7.000
O
300
315.150

-148.640

15.723

-41.150

Det fremlagte budsjett har et underskudd på kr 148.640.
Av dette utgjør 112.000 kr kartproduksjon for veteranrnesterskapet i 1999. Det vil i tillegg
koste 76.000 kr å gjøre ferdig og trykke Heistadmoenkartet for pinseløpet i 1998.
I budsjettet er det også lagt inn en økning på ca. 20.000 kr for dekning av styrets forslag om at
ferieløp ikke skal belastes med startkontingent.
Styret mener at underskuddet kan forsvares ut fra foreningens gode økonomi

~
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Klubb:

.

KONGSBERG O-LAG

Gruppe: KNUTETRIM
____

o

•

_

BALANSE PR.

J
...

Side: 1

pr dato

l Eiendeler
Budsjett 97

10
Il
12

14
15

OML0PSMIDLER:
Kontanter, bank, postgiro
Aksjer, obligasjoner
Offentlig tilskudd
Forskuddsbetalte kostnader
Varer på lager
SUM OML0PSMIDLER:

94396

sum

(I

Regnskap 97

99060

Budsjett 98

11 0380

O-ls)L--_.:...94--=-39'-.6::..!.-_--'9....:.9.:...0:...:6....:.0.!...-_1:...:1:...:0_3..:....80"'-'

ANLEGGSMIDLER:
16 Langsiktige fordringer
18 Transportmidler, Inventar og maskiner
19 Bygninger/annen fast eiendom m1gjeld
Sum anleggsmidler
SUM EIENDELER:

sum (10-19)!

943961

990601
110380!
~-----~------

2 Gjeld og egenkapital
KORTSIKTIG GJELD:
20 Leverandørgjeld
21 Kortsiktig kredittrenter
22 Skattetrekk, arb.g.avgift, andre trekk
23 Merverdi og investeringsavgift
24 Påløpne utgifter
26 Annen kortsiktig gjeld
LANGSIKTIG GJELD:
27 Langsiktig gjeld
Sum gjeld:
sum

EGENKAPITAL
28 Fonds og avsetninger
29 Egenkapital
Sum egenkapital
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

sum

(20-27)1=======0~1=======01=======0
(2X-29

)

sum (20-Z9)1

Underskrift

I

94396
94396

99060
99060

110380
110380

943961

99060!

1103801

av revisor

Side: 2

[Regnskap [Økorapp. 7-1-98

BUDSJETT /
RESULTATREGNSKAP
3
30
3I
32
33
34
35
36
37
38
39

4
40
4I
42
43
44/49

5
50
51
52
53
54

INNTEKTER
Medlemsinntekter
Tilskudd, kontig., overf. fra idrettsorg
Offentlige tilskudd
Stevne og aktivitetsinntekter
Leieinntekter
Salgsinntekter
Inntektsbringende tiltak
Reklame/annonser/sponsoravtaler
Interne overføringer/fordelinger
Andre inntekter
Sum driftsinntekter:

47000

)

3000

48050

O
O
O
O
O

°

°

800
2900
300

813
3566
480

4000

4859

)

MØTER OG MARKEDSFØRING

6 ANLEGGIMASKINER,

DRIFT OG INVESTERING

°

O
1000
3400
300

O
sum (50-59

61-64 Investering i drettsanlegg og maskiner
65-69 Drift av idrettsanlegg og maskiner
Sum:

)

I

~I

I-----..:;+-,

Sum driftsutgifter:
Driftsresultat:

38500
4500
1000
sum (70-79

)

av styret

~/
Y å()t'--1

11-__
__

1000

sum OW-loO

)

-sum(XO-X7

)

Underskrift

33830
9276
813
O
43918

44000

8
80
81
84
87

rr.rcs.

O~I ~I

--.;;+,

;;.j,

O
O
O
O
O

sum (40-79)11-_..;..48:,..;0",0..;,..0
dLinnt-dr.utgL-_--=-1:.:0:...::0...::0.L.,

FINNANSINNTEKTERIUTGIFfER
Renter
Finansutgifter
Ekstraordinære inntekter
Ekstraordinære utgifter
Sum finans/ekstraordinære poster
89 Arsoverskuddlunderskudd

4700

~---~---~~---~

sum «('()-69)

7 TILSKUDD, KONTIGENTER OG AVGIFTER
UTGIFTER INNTEKTSBRINGENDE
TILTAK
70 Til'sk. til særforb.zsærkrets/gruppe
71 Tilsk. til idretskr.klubb kontaktutv.
72 Kontigenter/avgifter til idrettsorganisasjoner
73 Andre overføringer tilldrettsorg.
74 Andre tilskudd og overføringer
75 Salgsutgifter
76 Utgifter ved inntektsbringende tiltak
77 Utgifter til reklame-, annonse-, og samarbeidsavtaler
78 Interne overføringer
Sum:

Il/j.

45050

O
2250
O
O
51155

3000

ADMINISTRASJON.
Personal utgifter
Møteutgifter
Administrasjonutgifter
Informasjon
Markedsføringstiltak
Sum:

0L/J!f/VI{AI-t/

48905

41000

sum (30-39

Budsjett 98

O
O
O
O
O

3000

STEVNE OG AKTIVITETSUTGIFfER
Deltagelse i andre stevner
Egne stevner/arrangementer
Trening og instruksjon
Utdanning og kurs
Andre tiltak
Sum:

Und~skrift

Regnskap 97

Budsjett 97

1000

°
av

Il

27030
5000
1000
33030

4--;.8:-.,;7=7.~711-_--=;-,37",,7~3-'10 1
-=2:..;3:.:7:...;8:..J..
__
-=1...::0.::.3=-20:::.J,

2286
O
O
O
2286
4664

1000

1000
11320

-,

k~,..g~~rg
orienteringsfag
PostbOKt;;

230,

360~

KONCSaERG

Lrr.rirrr e lcli ri gs s k.jerna

D

D

Aktiv

StøtteITledleITl

Navn:

.

Født

.

Adresse:

.

TIr:

.

Arb.eidssted

.

TIr:

.

sted/dato

underskrift

FaITl il ie rn e d le rrrrrre r:
Født.

.

Navn:

.

Arbeidssted:

.

Navn:

.

Født

.

Navn:

.

Født

.

Navn:

.

Født

.

Navn:

.

Født

For Meldepostenldataregistering
Behandlet
dato
Sign

Sustor as

TIr:

.

.

For kasserer
Behandlet
Sign

dato

Kongsberg Næringspark
Tlf. 32 73 86 75

Vi får ros for vår evne til å forstå kundens behov
og vår evne til å utforme datasystemet deretter.
Vi lager databaser på PC:
DataEase
Omnis
Oracle

Vi lager databaser på Macintosh:
4th Dimension
Omnis
Oraeie

Vi lager databaser på stormaskiner og minimaskiner:
MITROL
Oracle
UnifAce

Vi leverer standardsystemer i
samarbeide med IFS/Norge:
Økonomi
MPS
Konfigurasjonsstyring

