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20-års jubileum

Kongsberg Orienteringslag feirer i år 20-års jubileum
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Ser vi tilbake, har KOL vektige grunner for å feire dette jubileum. Dette fordi fremgangen både for sporten
og laget har vært formidabel. På mange områder kjenner vi ikke igjen 1984 organisasjon igjen, annet enn på
kart, terreng og løyper, som imidlertid både da og nå er av meget høy kvalitet.
Med et ca. doblet medlemstall og en trimmet stab til å ta seg av de gjøremål som følger med et
orienteringslag, står laget i dag godt rustet til å møte fremtiden.
Oppsummert kan vi forandringene er: .
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Omtrent dobbelt antall medlemmer fra ca 250 til 454
Stor og jevn rekruttering
Den forholdsmessige del av medlemstallet av barn og ungdom er steget fra under 20% til over 26%
Opplæring i sporten utføres av team bestående av mange godt kvalifiserte personer.
Mye større deltakelse på konkurransene utenfor Kongsberg.
Kongsberg er nå en dominerende klubb ikke bare i Buskerud, men også i landsmålestokk. T
medlemstall er den nummer tre etter Halden og Fredrikstad.
Større deltakelse på treninger og lokale samlinger som Grendestafett og Kongsbergmesterskapene.
Sikrere økonomi, med penger i bank eller i eie av grunnfondsbevis, til å forskuttere nødvendige
kart og andre investeringer.
Knutetrim har hatt en utvikling fra den helt store deltakelse i 60 og 70 åra, gjennom vesentlig
redusert deltakelse i 80 og 90 åra, mens den har gått kraftig opp igjen de siste åra. Dette har vært
mulig på grunn av kraftig innsats fra Knutetrim komiteen.
Nytt opplegg TI pA TOPP er innført.
Goodwill i media og hos sponsorer er stadig utvidet og er i dag bedre enn noen gang.
Pinsløpet går årlig over tre dager og deltakerantallet er stigende år for år.
Nye aktiviteter som KOL mila, KOL sprinten, som er rene terrengløp, er kommet til.

Miljøet i laget er meget godt og' aktivt. Medlemmene deltar i stor grad både i tilrettelegging av det sportslige
så vel som i inntektsgivende aktiviteter, samt andre aktiviteter for laget.

Vi gratulerer Kongsberg Orienteringslag med 20 års jubileet!
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