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1. STYRETS SAMMENSETNING. KOMITEER, GRUPPER, REPRESENTASJON 

1.1 KOL`S STYRE 

  Leder:   Pirjo Luchsinger 
  Nestleder:  Unn Hilde Heggedal 
  Økonomi:  Per Tore Brunæs 
  Sekretær:  Anita Sørensen Drage 
  Stryremedlemmer: Bjørn Schei ( Knutetrim ) 
     Svein Ekanger ( Rekruttutvalg ) 
     Per Øivind Eger ( Aktivt utvalg ) 

  
Kasserer:  Karin Bakken Rørnes 

1.2  TILLITSVALGTE 

  Utdanningsleder:  Anja Heggem 
  Revisorer:  Ingar Håkonsen 
     Eli Østenfor 
  Valgkomite:  Pål Corneliussen 
     Turid Gulbrandsen 
     Brit Volden 

1.3   KOMITEER, UTVALG 

  VDG:   Finn Åge Østern 
  Knutetrimkomite  Bjørn Schei - leder 
     Kari Håkonsen 
     Gudmund Thoen 
     Lars Uberg 
     Gunnar J. Henriksen 
     Øyvind Lie 
     Sverre Stedøy 
     Liv Helgesen 
  Rekruttkomite:  Tine Fjogstad - leder 
       Jan Vidar Nielsen 
     Anne Ma Stensrud 
     Runa Kongsgård 
     Sissel Rogstad 
     Svein Ekanger 
  Aktivt Utvalg/miljø: Per Øivind Eger- leder 
     Turid Gulbrandsen 
     Asbjørn Bræck 
     Torbjørn Barikmo  
     Øyvind Drage - påmelder  
  Kartutvalg:  Svein Erik Søgård – leder 
     Jørg Luchsinger  
  Materialforvalter: Arnt Idar Jørstad 
  Meldeposten:  Tine Fjogstad 
     Hans Erik Slokvik 
     Elin Åkre 
  Kartforvalter:                     Jørg Luchsinger 
  Ettersøkningsleder: Pål Corneliussen 
  Bussansvarlig:  Jan Vidar Nielsen 
  Komite hedersbevisn.: Per Henriksborg 
     Turid Gulbrandsen 
     Fritz Andreassen   
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1.4 REPRESENTASJON : 

 
KIR - Sekretær    Svein Erik Søgård 
 
BuOK - Styre:                                               Knut Kjemhus  
           Teknisk komite:   Knut Kjemhus 
              Valgkomite:   Pirjo Luchsinger 
 
NOF  - Kontrollkomite:   Beth Nicolaysen 
     Gerd Signe Myrvold 
 
NIF  - Ekspertgruppe doping :  Brit Volden 
 

2. STYRETS ARBEID 

Det er avholdt 9 styremøter  i løpet av 1998. Vi har hatt fast møtedag andre mandag hver måned utenom  i 
sommerferien og i september og desember. Det ble holdt et ekstraordinært årsmøte 3. juni hvor nytt 
klubblokale var tema. 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 i Kongsberg o-lag. 
1993 290 
1994 297 
1995 288 
1996 323 
1997 343 
1998 362 

 
 

4. REKRUTTKOMITE 

Rekruttutvalget ( fork. RU) har i 1998-sesongen bestått av: 
Tine Fjogstad, leder, Svein Ekanger (repr. i styret), Sissel Rogstad, Runa Kongsgård, Anne Ma  Stensrud og  
Jan Vidar Nielsen. 

 
  Målsetting for rekruttarbeidet i KOL er å rekruttere  
   barn, ungdom og foreldre til o-idrett.

 
Rekrutt-utvalget har primært ansvar for opplegg og oppfølging av trinn 1 og 2, dvs. barn under 13 år og 
deres foreldre.  
 
   Våre mål foran 1998-sesongen var : 
 
1. Å utvikle trinn 2-gruppa (årg.1986-1988) til å bli mer stabil både sportslig og sosialt. 
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2. Å jobbe for at de som i 1998 var for gamle for trinn 2 ville få oppfølging/ et eget 
ungdomsopplegg. 
 

3. Gi trinn 1-barn (årg. 1989 og yngre)  og deres foreldre mulighet til “å snuse” på o-idrett og KOL-
miljøet etter “gjør-det-selv”-prinsippet som tidligere år. 
 

4. Jobbe for å innlemme nykommer- rekrutter, etablerte rekrutter og deres  foreldre i 
klubbmiljøet som helhet.  
   

  De ovenstående mål og tenkte virkemidler for 1998-sesongen  
  resulterte i følgende tiltak fra rekruttutvalgets side.  
 

• Vi gjennomførte trening for 9 -13 - åringer 2 ganger pr. mnd. gjennom vinteren på / ved  
Gamlegrendåsen skole.  

• RU tok initiativ til “å holde liv ” i søndagsturer gjennom “den kalde sesong.” 
• Arrangerte klubbens vintersamling i februar på Vindfjelltunet.  
• Bisto arrangør av Danmarkstur med organisering/gjennomføring i mars. 
• Tok initiativet til å opprette og få igang trinn 3: Ungdomstrinnet. 
• Tok initiativet til og utarbeidet KOL-brosjyre i 3000 eks. med all sesonginfo for alle klubbens 

aktiviteter. Distribuerte den på skolene i april. Leverte 3 eks. til hver medlems-husstand med 
oppfordring om å gi brosjyra videre til arbeidskolleger / venner. 

• Arrangerte o-kurs for 9 foreldre i april. 
• Tok initiativ til i samme slengen å tilby ungdom samme kurs. Hyret KOL-ungdom som kursledere og 

laget en egen brosjyre til ungdomsskolene. 
• Arrangerte 9 lokale tirsdagskaruseller fra mai til september. 
• Arrangerte løps- / aktivitetstilbud for trinn 1 og 2 på Kongsbergmesterskapet. 
• Gjennomførte ferdighetstester i bronse, sølv og gull i september. 
• RU bisto arrangør av grendestafetten i september som  “deltaker-inntauere” og “ LAG-kabal-leggere”. 
• Følgende o-løp hadde vi tett oppfølging på, da vi hadde øremerket dem i rekruttenes terminliste: 

Eikersprinten 21.5, Pinseløp på Kongsberg 31.5-1.6, O-cup kretsfinale 11.6,  
Norsk O-festival i Oslo 27.6, Modum 2-dagers 1.- 2.8, Konnerud 22.-23.8,  
O-cup Norgesfinale 5-6.9, Holmenkollens rekruttdag 13.9, Grendestafetten 19.9 

• Samlinger : 
RU arrangerte Vårsprettensamling 18-19 april for trinn 2 og trinn 3 + endel foreldre på Høiåshytta i 
samarbeid med rekruttgruppa i Halden SK. KOLs medlemmer forøvrig ble også invitert med. 
RU arrangerte Pinseleir på Kongsberg for trinn 2 og trinn 3. Halden SK deltok også. 
Alle familier i trinn 1, 2 og 3 i KOL ble invitert til bading og grilling søndag ettermiddag. 
 O-troll-leir på Modum 24-25 juni. Kretsen arrangerte. Foreldre fra oss hjalp til. 
I forbindelse med O-cup-finalen i Oslo organiserte RU buss-reiseopplegget og overnatting for klubben i 
campinghytter.  

• Klubbarbeid: RU har gitt trinn 2/3-ere jobben med å vaske Bushen etter turer. Diverse barn/ ungdom har 
fått jobben  med å skrive til Meldeposten. Vi er såvidt igang med å gi noen av barna/ungdom 
distribusjonsansvar og stifting av avisa. Trinn 2/3 har også fått ansvar for underholdning og aktiviteter 
på vintersamling og pinseleir. 
Utover hjelp på tirsdager, o-løp og samlinger hvor alle foreldre har tatt i et tak, fikk vi med nye foreldre 
som dugnadsarbeidere på pinseløpet. Vi har også trukket inn nye foreldre under premielaging til 
sesongavslutningen. 

• RU har sendt pressemelding til LP en rekke ganger i løpet av sesongen og fått inn ca. 50% i avisen: 
Vi har fått omtalt sesongstart vår og høst, artikkel om o-kurs, Vårspretten, pinseløpet, o-cupen og 
Holmenkollens rekruttdag.  
Vi har brukt Det skjer-spalten flittig. I tillegg til brosjyra har vi i forbindelse med turer/samlinger laget 
egne info-skriv til de påmeldte. 

• RU arrangerte sesongavslutning på Lågdalsmuseet 11.oktober for alle under 16 år. Vi delte ut: 
 Deltakermerker for trinn 1:   Trinn 2:         Trinn 3: 
15 gull, 13 sølv og 17 bronse.   13 gull, 13 sølv og 2 bronse.  7   1pr.og 2   2pr.  
Tilsammen: 45    Tilsammen: 28   Tilsammen: 9 
 
Ferdighetsmerker: 14 gull  13 sølv   og  19 bronse.  Tilsammen 46 ferdighetsmerker! 
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Vi viste også lysbilder fra sesongen. Ragnhild Myrvold var med som premieutdeler. Hans Erik Slokvik 
og Elin Aakre, fikk  en bildecollage hver fra rekruttutvalget som takk for “sosial innsats” overfor 
rekrutter på klubbturer og pinsesamling. 

 
• Seinhøsten 98: 

RU har tatt initiativet til å videreføre klubbens søndagstur-opplegg gjennom den kommende 
mørketida.Vi gir også tilbud om innetrening på Raumyr og svømming etterpå for kommende trinn 2 og 
trinn 3-gruppa 1 gang pr. mnd. for å holde kontakten og  sportsånden oppe.  
 
   
Oppsummering / betraktninger  sesongen 1998 fra rekrutt-utvalget 

HVORDAN  SYNES VI AT DET GIKK?: HVA MENER VI BØR FORBEDRES? 
 
• Rekruttutvalget  synes det nok engang har vært et artig og inspirerende år !  

Artig å oppleve unger som viser fremgang i o-løypa. Nå har KOL til og med fått unge poengplukkere på 
2km i landsfinalen i cupen ! Det ække dårlig! 
Vi har opplevd mange fine turer, godt miljø og positive og hjelpevillige foreldre. At endel foreldre uten 
tidligere o-bakgrunn også har begynt å ta steget ut i o-løypa er veldig flott!  Nye familier har også blitt 
med på vinter-og vårsamling, Danmarkstur og Cup. Kjempehyggelig! 
Oppmøte og deltakelse på aktivitetene våre har vært veldig stabilt og bra. At vi fikk Rekruttenes pris i 
Holmenkollen som klubb med størst deltakelse bekreftet det!  
Når vi ser tilbake på de mål vi satte oss foran 1998-sesongen, så har vi kommet i mål på det meste.  
 

• Dokumentasjon og materiell fra 1998:  
* Brosjyre KOLs aktiviteter og tilbud 1998.  

      * Metodisk opplegg sesong 98 i egen perm.  
      * Div. informasjon til deltakere for sesongen 98 i egen perm.  
      * Voksenkurs-opplegget i egen perm.  
      * 150 lysbilder fra sesongen 98. 
      * Div. statistikk om aldersfordeling, skolekretser, medlemsantall, deltakerantall. 
 

    SLUTTORD: 
Takk til alle dere som har vært med på å få sesongen i havn - og det er ikke få:  
Foreldre til barna, og mange medlemmer i klubben forøvrig. Vi takker også for oppmuntrende ord som 
inspirerer spesielt når vi blir litt slitne - og det blir vi jo- for barn-og ungdomsarbeid er krevende og skal 
også være det!  
Vi takker for forslag og konstruktiv kritikk som har bidratt / vil bidra til justeringer av opplegget vårt. 
 
Nåværende rekruttutvalg består av foreldre med barn / ungdom som er i / snart vil tilhøre trinn 3.  
Det er derfor naturlig at vi etterhvert støtter opp om denne aldersgruppa. Svein Ekanger og Jan Vidar 
Nielsen forlater nå rekruttutvalget til fordel for ungdomsgruppa. Takk for mye moro og sterk innsats! 
Nåværende RU-leder Tine Fjogstad har ett år igjen før hun forlater RU-virksomheten. 
Det er viktig at nye foreldre med barn i alderen trinn 1 og 2 etterhvert overtar ! 
Vi som har drevet med dette arbeidet i noen år, og ikke minst utvekslet erfaringer med mange andre 
klubber, vi er ikke i tvil: 
Det er dere foreldre som kan o-idrett  og som har barn i alderen ca. 7-11 år som er krumtappene for å 
rekruttere nye familier med jevnaldrende barn i idretten vår. Familier med liten eller ingen o-bakgrunn 
trenger opptil 2-3 år for å etablere seg i en ny idrett og et nytt miljø! Det er nok ingen umulighet å 
rekruttere ungdom rett inn i miljøet hvis KOL har egne folk til å ta hånd om dem. Men  får vi foreldre til 
ungdom som ikke kjenner til idretten og miljøet med da? Neppe- er vår påstand. 
 
Så oppfordringen til KOL-foreldre med barn i barneskolen blir til slutt: 
Bli med og kjør KARUSELL fra år 2000! Gled dere! 
 
Hilsen oss som har kjørt KARUSELL og diverse aktiviteter i 1998: Tine Fjogstad, Jan Vidar Nielsen, Svein 
Ekanger, Sissel Rogstad, Runa Kongsgård og Anne Ma Stensrud. 
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5. MELDEPOSTEN 

Meldepostkomiteen har i 1998-sesongen bestått av:      Elin Aakre, Hans Erik Slokvik  og Tine Fjogstad. 
 
Hensikten med Meldeposten er å informere KOLs medlemmer om forestående aktiviteter og  synliggjøre / 
informere om klubbens drift forøvrig.  
 
I år som i fjor har Meldeposten kommet ut 3 ganger:  
2 nummer i vårsemesteret og 1 nummer i høst-sesmesteret.  
En Sommer - Meldepost har også i år etter vår vurdering vært overflødig, da det i løpet av forsommer / 
sommeren ikke kom inn noe stoff  om høstens aktiviteter utover det klubbens medlemmer  allerede hadde i  
“KOL-brosjyren” og i April-Meldeposten. 
 
Avisa kopieres som ifjor hos et trivelige mannskap ved Strøm Kontormaskiner A/S.  
Unger mellom 10-12 år innkalles til stiftedugnad. ( Undertegnede er klar over at teknikken er kommet så 
langt at stifting kan gjøres automatisk, men valget er bevisst: Klubbens yngre medlemmer kan godt gjøre litt 
dugnadsarbeid.) 
Vi har også i år dratt rekrutter og ungdommer inn som skribenter. Takk for mange artige 
stemningsreportasjer !  
Takk også til Elin og Hans Erik som står på med avisa i  hver sluttspurt. Dere på utsiden skal bare vite at det 
går hett for seg for å få avisa ut i rett tid! 
Takk også til dere som holder deadline-fristen! 
Tanker, håp og ønsker er for 1999 at folk som har noe / bør ha noe å formidle til medlemmene kommer 
med stoff på eget initiativ!  Forøvrig kan komiteen ordrett sitere sine oppfordringer fra fjorårets 
årsmelding, bare årstallet er korrigert: 
 
Kanskje 1999 blir året der alle aktiviteter er ferdig planlagt før stoff-innkreveren ringer? 
Kanskje 1999 blir året der medlemmene kommer med noen debattinnspill? 
Kanskje 1999 blir året der ungene leser Meldeposten på sengekanten for mor eller far, og minner 
dem på fristene og gir dem kjeft hvis de glemmer å følge med? 
 
Time will show, og gjør det det kan det bli show! 
 
På vegne av Meldepostkomiteen i 1998: Tine Fjogstad. 
 

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 med 4. plass i landsfinalen.  
Konnerud IL sto som arrangør av kretsfinalen 11.juni. Totalt antall startende løpere var 179. Kongsberg 
stilte med 1/3 av disse. Vi fikk 238.5 poeng foran IF Sturla med 193.5 poeng og Eiker OL 188 poeng.  
 
Lag o-cup finalen ble arrangert i Enebakk av Bækkelaget SPK 4. og 5. september. 
Det var semifinale lørdag hvor lagene var delt inn i 3 puljer. 2 klubber fra hver pulje gikk videre til finalen 
på søndag. Kongsberg vant sin pulje lørdag foran Porsgrunn og Nydalen etter sterk innsats av mange 
løpere! Dermed var vi klare for A-finale på søndag. Vi endte på en hederlig 4. plass med 169 poeng. Halden 
SK vant med 211.5 poeng. Altså en ytterligere forbedring av fjorårets 5.plass! 
 
Neste år stiller vi i finalen 28.-29. august i Østmarka !! 
 

7. KARTUTVALGET 

Kartutvalget har bestått av  Jørg Luchsinger og Svein-Erik Søgård (leder). 
 
Aktiviteter
• Revidert kartplanen: Detaljert kostnadsoverslag for kart som skal utgis de neste 3-4 år er utarbeidet. 

Videre skisseres planer de neste 10-12 år. 



Årsmelding 1998 Kongsberg Orienteringslag 
 

 7 

• Utarbeidet spillemiddelsøknader for: 
1. Kartprosjekt Krekling-Skollenborg-Gamlegrendåsen 
2. Nærkartprosjekt (Bevergrenda, Pikerfoss øst og vest, Kongsgårdsmoen) 
3. Heistadmoen (Kisgruveåsen, Ertstjern) 

• Utgitt kartene Kisgruveåsen, Ertstjern. Totalkostnad ble ca 90.000,-. 
• Utarbeidelse av kartene Basserudåsen og Grosvold. Status: synfaring nær ferdig, gjenstående 0.5 km2 

revisjon av overlapp med Gamlegrendåsen. Rentegnes i vinter, finpuss gjøres vår/forsommer, trykkes i 
juni/juli. 

• Utarbeidelse av nærkart: konstruksjon ferdig. Synfaring er satt ut på dugnad. Foreløpig er 6 personer 
tildelt sin bit. Planlegges utgitt våren 2000.  

• Gjennomføring av kurs i OCAD (5 personer).  
 
Tilskudd
Vi ble ikke tildelt spillemidler for våre søknader i år.  
 
Søknader vi har inne:  
• Knutefjell: kr 35.000 i spillemidler. Ettersom vi fikk kr 22.500 fra fylkeskommunen i fjor vil støtten 

trolig avkortes. Sannsynlig innvilgning i 1999 
• Heistadmoen, kr 32.000 i spillemidler. Mulig innvilgning i 1999. 
• Krekling-Skollenborg-Gamlegrendåsen: kr 130.000 i spillemidler, kr 130.000 i kommunale midler. 

Innvilgning tidligst i 2001. 
• Nærkartprosjekt: kr 85.000 i spillemidler. Innvilgning tidligst 2000-2001.  
 

8. VDG 

Den 19/2-1998 orienterte KOL i et brev, som ble sendt til 13 foreninger/lag i Kongsberg- og Øvre Eiker- 
kommune, om sine aktiviteter i 1998. Ingen kommentarer ble mottatt. 
Høsten 1997 nektet Telemark Regimentet (TMR) KOL å avholde Pinseløpet 98 fra TMR’s skistadion og å 
benytte TMR’s utmark. KOL besluttet derfor å flytte start/mål til et annet sted, men ignorerte TMR’s 
nekting om å benytte deres utmark da dette stred mot vår ”Avtale om retningslinjer for O-idrettens forhold 
til naturmiljø og rettighetshavere”. TMR tok saken opp med Kongsberg kommune. En gjennomgang av 
løypene mht. evt. forstyrrelse for viltet ble avholdt i kommunens regi og noen små endringer ble innført i 
traseen. Pinseløpet ble gjennomført som planlagt. NOF ble hele tiden holdt løpende orientert. 
TMR’s nekting av å benytte deres utmark til o-løp om våren var så viktig for NOF at de har tatt opp saken 
prinsipielt med de øverste organer i Forsvaret. Saken er fremdeles ute til høring. 
 

9. ARRANGEMENTER  

Pinseløpene 31. mai og 1. juni 
Årets pinseløp ble  beskrevet som de beste som noen gang er arrangert (LP). Løperne opplevde nok spesielt 
første dag som ”en drømmedag” på o-løp. Været var strålende og samlingsplassen var idyllisk med 
bademuligheter som mange benyttet seg av. Denne dagen hadde også flest deltagere med 682 startende 
løpere (+110 småtroll). Andre dag startet 591 løpere (+95 småtroll). 
Svein Larsen var løpsleder og Per Øivind Eger og Øyvind Due Trier var løypeleggere. 
Det ble på forhånd lagt ned mye arbeid for å få samlingsplass lagt til Heistadmoen. Dette førte ikke fram og 
man valgte å flytte løpene til Landsverkmoen, sør for Kobberbergelva. Kartene som ble brukt var 
Kisgruveåsen  (1:15 000) og Ertstjern  (1:10 000), ferdig våren 1998 fra Heistadmoen kartet. 
For første gang ble EKT brikker brukt på Pinseløpet som kvitteringssystem. Innføring av brikker har 
medført et mer komplisert og omfattende arrangement. Dataansvarlig på årets Pinseløp har skrevet en 
rapport som blir levert til løpsleder for neste pinseløpsarrangement slik at man kan lære av årets erfaringer 
og lette arbeidet for senere pinseløp. 
 
KM natt 11. september 
KM natt ble arrangert av KOL på Heistadmoen med samlingsplass innendørs. Ingar Håkonsen var løpsleder 
og Arnt Idar Jørstad var løypelegger. 72 løpere stilte til start denne fredagskvelden i et godt gjennomført 
arrangement. Litt synd at så få deltar i et KM som kunne hatt plass til mange flere løpere. 
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10. KNUTETRIM/NÆRTRIM 

Knutetrimkomiteen har i år bestått av Bjørn Schei (formann), Gudmund Thoen, Lars Uberg, Sverre Stedøy, 
Gunnar J. Henriksen, Øyvind Lie, Kari Håkonsen og Liv Helgesen. De to siste har hatt spesielt ansvar for 
nærtrim. 
 
Knutetrim ble i år arrangert for 31 gang hvorav 8 trimmere har vært med hvert år siden starten i 1968 og det 
er en nedgang på 2 fra i fjor.  
 
Det er i år solgt 227 Knutetrimkonvolutter som er en oppgang på 6 fra i fjor. I tillegg er det solgt 87 enkle 
klippekort og det er solgt 21 stk. nye Knutefjell turkart. 
Det er i år innlevert 154 stk. klippekort for Knutetrim og det er en oppgang på 22 fra i fjor.  
 
37 stk. av årets deltakere har vært med i minimum 20 år, 48 stk. i minimum 15 år mens det er 66 stk. som 
har vært med i minimum 10 år. 
Av årets deltakere har 90 stk. vært med i under 10 år hvorav det er 33 nye deltakere i Knutetrim i år som er 
en oppgang på 18 fra i fjor. 
 
Nærtrim ble i år arrangert for 14. gang. 
 
Det er i år solgt 673 nærtrimkart som er en oppgang på 78 fra i fjor, hvorav 267 stk. er solgt til skolene i 
byen som er en oppgang på 20 fra i fjor. 406 kart er solgt i butikkene som er opp 58. 
Det er i år innlevert 109 nærtrimkart som er en oppgang på 26 fra i fjor. 
 
Kart som er benyttet: 
Knutetrim:  
1. periode: Sulusåsen og Hannibal 
2. periode: Bjørndalssætra og Knutefjell turkart 
 
Nærtrim:
Stalsberg, Rundtjern, Rødshøgda og Saggrenda 
 
Knutetrimkonvolutter og nærtrimkart har vært å få kjøpt i byens sportsforretninger, apotek Sølvkronen og 
Kongsberg turistinformasjon 
 
 

11. AKTIVT UTVALG 

Generelt 
Kongsberg O-lag har i sesongen 1998 oppnådd noen veldige gode sportslige resultater, da spesielt 
seniordamene, med Jorunn Teigen i spissen, og Even Lillemo som har fortsatt sin gode utvikling fra fjoråret 
og hevdet seg svært bra som førsteårs junior. 
 
Jorunn klarte å hale i land en 5. plass i senior NM i Trøndelag og sammen med lagvenninnene Brit Volden 
og Unn Hilde Heggedal ble det en 4. plass i stafetten (32 sekunder bak bronse).  
 
Even Lillemo som er første års junior i H17-18 løp overbevisende i junior NM og tok en 4. plass i klassisk 
distanse og 12. plass på kortdistanse. Videre ble det en 6. plass i NM natt. Jevnheten Even har vist sesongen 
gjennom, gjenspeiles i hans 5. plass sammenlagt i klasse H17-18 i norgescupen. Even er tatt ut i NOFs 
junior A-gruppe for sesongen 1999. 
 
At klubben har en stor bredde ble bevist i O-cup landsfinalen på Enebakk der det ble en 4. plass i tøft 
selskap.  
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Vinteraktiviteter     
Det ble forsøkt med ny vri på mandagstreningene på Gamlegrendåsen skole. Det var sirkeltrening 
(styrketrening) med innlagt o-teknisk trening. Tanken var at dette kunne samle flere ulike aldersgrupper til 
aktivitet på en felles dag, men det er tydelig at det ikke er lett å bryte de  rutinene som er etablert. Det kunne 
være alt fra 10-25 stykker på treningene avhengig om rekruttene var tilstede (annenhver mandag). 
 
Torsdager var det spenst trening med etterfølgende styrketrening og ballspill. 4-10 stykker var vanlig 
fremmøte på denne treningen. 
 
O-treninger i sommerhalvåret 
Det har gjennom sesongen ’98 vært arrangert 35 treningsløp på tirsdager og torsdager. Totalt har det vært 
1299 starter. Dette gir et snitt på 37 starter pr. løp. Spesielt gledelig er det at stadig flere “bedriftsløpere” ser 
ut til å benytte seg av av treningsløpstilbudet.   
 
I juli var det satt ut faste poster i Funkelia og Gamlegrendåsen.  
 
Ungdomsaktiviteter 
Det gode arbeidet som har vært gjort i rekruttarbeidet har gitt resultater og en gruppe ungdomsløpere  har 
tatt steget opp. Turid Gulbrandsen har vært manager for disse. Det ble satt opp en del treninger gjennom 
sesongen og  instruktører ble plukket ut for de aktuelle treningene. Det ble for lite sammenheng i opplegget 
selv om fremmøtet og interessen var bra. Neste sesong  vil det bli forsøkt å etablere et trenerteam for denne 
gruppen.  Det blir da lettere å følge opp de enkelte i treningsarbeidet og bedre kontinuiteten.  Gruppen vil 
øke ytterligere i antall neste år iom. at flere vil rykke opp fra rekruttgjengen. 
 
Kongsbergmesterskap og Grendestafett 
Kongsbergmesterskapet ble arrangert ved Elsedam 18 juni. De fleste løperne hadde det dessverre svært så 
travelt med å komme seg hjem og avslutningen med premieutdeling falt derfor ut.  
 
Grendestafetten ble arrangert i Funkelia 19. september, med sommerens fineste vær. Mellom 120-130 
løpere var i aksjon på 18 lag med 6 etapper.  Med det opplegget som har blitt benyttet for Grendestafetten i 
97 og 98 ser det ut som det er mulig å samle svært mange av klubbens medlemmer til uhøytidelig o-dyst.   
 
Danmarkstur 
Sesongstarten ble igjen for mange Nord-Jysk 2-dagers. 54 medlemmer deltok på reisen, hvorav 40 på løp og 
10 på ”børnebaner”. Overnattingssted var som året før på Sæbø. 
 
Stipender og pokaler 
Det er i år to som har kvalifisert seg til stipend i KOL: 
 
Jorunn Teigen stipend klasse 2 for sin 5. plass i D21-, NM senior. 
Even Lillemo stipend klasse 1 for sin 4. plass i H17-18, NM junior. 
 
Årsfest 
Årsfesten ble arrangert 14. september på Røde Kors huset. Levende musikk, god mat og 66 festdeltagere 
gjorde kvelden til en hyggelig avslutning på 98 sesongen. Arrangementskomiteen bestod av Hilde 
Storløkken, Øivind Myhre, Bjørn Haavengen, Ingrid Kvistad, Magnar Thorrud og Kristin Kahldal. 
 
Oppmerksomheter 
Even Lillemo fikk utdelt bestemannspremie og Tine Fjogstad, Olaf Helgesen og Oddvar Rønnestad fikk 
utdelt hedersbevisninger på årsmøte i januar. 



Årsmelding 1998 Kongsberg Orienteringslag 
 

 10 

 

12. IDRETTSLIGE RESULTATER 

NM senior, OK skøynar/Stjørdals-Blink Orientering 
Kortdistanse - kvalifisering  H21 - C  nr. 26 Svein Erik Søgård 
  H21 - D  nr. 25 Even Lillemo 
                     - finale  D21  nr. 13 Jorunn Teigen 
      
Klassisk distanse  D21  nr. 5 Jorunn Teigen 
      
Stafett  D21-  nr. 4 Brit Volden 
     Jorunn Teigen 
     Unn Hilde Heggedal 
  H21-  nr. 25 Svein Erik Søgård 
     Øyvin Thon 
     Even Lillemo 
     Egil Meaas 
NM natt, Ringerike O-lag      
  H17-18  nr. 6 Even Lillemo 
NM junior, Sandnes      
Klassisk distanse  H17-18  nr. 4 Even Lillemo 
Kortdistanse  H17-18  nr. 12 Even Lillemo 
Norges cup, Junior      
Sammenlagt  H17-18  nr. 5 Even Lillemo 
      
Veteran VM (WMOC), Tjekkia      
  H65  nr. 2 Olaf Helgesen 
  H55  nr. 11 Ingar Håkonsen 
      
Hovedløpet for yngre, Sarpsborg O-lag 
  H14  nr. 38 Thomas Gulbrandsen 
  H16  nr. 16 Hans Erik Slokvik 
  D16  nr. 16 Elin Aakre 
Veteranmesterskapet, OL - Toten Troll 
Individuelt  H45  nr. 24 Espen Sem 
  H55  nr. 2  Ingar Håkonsen 
    nr. 17 Tor Kvammen 
    nr. 25 Asbjørn Bræck 
    nr. 31 Paul Biseth 
  H60  nr. 5 Knut Kjemhus 
  H65  nr. 3 Leiv Hope 
    nr. 5 Thor W. Jakobsen 
    nr. 10 Olaf Helgesen 
    nr. 12 Jon Jutulstad 
  H70  nr. 20 Inge M. Bagge 
  D45  nr. 5 Pirjo Luchsinger 
  D60  nr. 25 Liv Helgsen 
Stafett  Herrer 2  nr. 4 Asbjørn Bræck 
     Knut Kjemhus 
     Ingar Håkonsen 
  Herrer 3  nr. 1 Leiv Hope 
     Finn Åge Østern 
     Olaf Helgesen 
    nr. 10 Inge M. Bagge 
     Jon Jutulstad 
     Paul Biseth 
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Venla (Jukola)      
  D17  nr. 107 Unn Hilde Heggedal 
     Brit Volden 
     Pirjo Luchsinger 
     Jorunn Teigen 
O - Cup      
Kretsfinale, Konnerud    1. Kongsberg OL                 238.5 
    2. Sturla                             193.5 
    3. Eiker OL                         188.0 
Landsfinale, Bækkelaget SPK    1. Halden SK                      211,5 
    4. Kongsberg                      169 
Kretsmesterskap      
KM kortdistanse, Røyken O-lag  H21  nr. 2 Svein Erik Søgård 
  D21  nr. 2 Jorunn Teigen 
  H50  nr. 3 Svein Myrvold 
  H15-16  nr. 2 Hans Erik Slokvik 
  D40  nr. 3 Pirjo Luchsinger 
  D15-16  nr. 2 Elin Aakre 
  H60  nr. 1 Leiv Hope 
KM normaldistanse, Nesbyen 
IL/Bromma IL 

     

  H21  nr. 1 Øyvin Thon 
  H17-18  nr. 1 Even Lillemo 
  H15-16  nr. 3 Hans Erik Slokvik 
  H45  nr. 1 Vidar Elvekrok 
  H50  nr. 1 Ingar Håkonsen 
  H55  nr. 1 Asbjørn Bræck 
  H60   nr. 1 Knut Kjemhus 
  H65  nr. 1 Olaf Helgesen 
  D21  nr. 1  Brit Volden 
    nr. 2 Jorunn Teigen 
    nr. 3 Unn Hilde Heggedal 
KM stafett,Eiker O-lag  H35  nr.1  Vidar Elvekrok 
     Øyvind Drage 
     Egil Meaas 
  H50  nr.2 Svein Myrvold 
     Olaf Helgesen 
     Ingar Håkonsen 
    nr. 3 Knut Kjemhus 
     Asbjørn Bræck 
     Kjell Sørensen 
KM stafett, Nesbyen IL/ Bromma IL H17  nr. 2 Øyvind Due Trier 
     Even Lillemo 
     Egil Meaas 
     Øyvind Thon 
  D17  nr. 1 Unn Hilde Heggedal 
     Brit Volden 
     Jorunn Teigen 
Langdistanse, Eiker O-lag  H19  nr. 1 Egil Meaas 
Rekruttenes Orienteringsdag, Heming/Njård O-lag, Haslum IL 
  Jenter 10-11 år nr. 4 Mali Fjogstad Nielsen 
    nr. 9 Heidi Østlid Bagstevold 
  Gutter 10-11 år nr. 7 Eivind Resser 
  Jenter 12 år  nr. 7 Thea Fjogstad Nielsen 
  Gutter 12 år  nr. 1 Petter Reinmo 
    nr. 10 Øystein Wallin 
  Jenter 13-14 år nr. 7 Hilde Leirmo 
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13. BUSSDRIFT 

Bussen har vært brukt ved følgende anledninger            Antatt leie 
19/3 Danmarkstur   386 km       3   døgn 2 overn. kr     11000,- 
18/4 Vårspretten, samling  466 km       2   døgn m overn. kr       9000,- 
12/6 O-cup Konnerud                113 km       6   timer  kr       2000,- 
24/6 O-trolleir Modum  136 km       2   døgn u overn. Kr      4000,- 
  6/9 O-cupfinale Enebakk  256 km       2   døgn m overn. kr        7000,- 
13/9 Rekruttdag Holmenkollen               173 km      10 timer  kr        4000,- 
 
Tilsammen: Kjørelengde totalt 1998:   1840 km                           Antatt leie kr     37000,- 
 
BEREGNEDE UTGIFTER  (utfra nedskrevet verdi kr 135ooo (innkjøpspris 220ooo kr)) 
Nedskriving 10%              135oo kr. 
Rentetap 5%     6750 kr. 
Tilsammen             20250 kr. 
 
FASTE UTGIFTER: 

Leie garasje (nedbetaling materialutgifter)               kr  3000 
Forsikringsutgifter     kr           6749 
Vektårsavgift     kr 2298 
EU-kontroll      kr   689 
Fartskriverkontroll     kr   540 

                        Delsum                                   kr        13276,- 
 

SESONGBETONTE UTGIFTER 
Varmesystem     kr 3127 
Danmarkstur, inkl diesel    kr  1170 
Nye støtdempere bak    kr         10617 
Diesel diverse fyllinger    kr  4252 
Diverse      kr    958 

                        Delsum                                   kr        20124,- 
   
TOTALSUM FAKTURERTE UTGIFTER 1997                                kr        33400,- 
    
INNTEKTER 

Sponsoravtale Spiten Bil    kr 7000 
                                     190 liter diesel a kr 7,50    kr 1425 
                        Delsum                     kr          8425,- 
 
FAKTISKE UTGIFTER BUSSDRIFT 1997                         kr        24975,- 
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14. ØKONOMI 

 KOL Økonomisk oversikt pr 12.01.99 Bud -99 Regn -98 Bud -98 Regn -97 
3010 Medlemskontigenter -42 000 -41 900,00 -36 000 -36 350
3210 STUI støtte/Kommunal støtte til kart -32 000 -22 500,00 -54 500 -112 000
3230 Kommunale tilskudd, driftstøtte -18 000 -23 447,00 -8 000 -8 068
3320 Idrettsarrangement -30 000 -24 029,55 -30 000 -5 579
3330 Knutetrim 0 0,00 0 250
3340 Utdanning og kursinntekter (refusjoner) -2 000 0,00 0 -592
3350 Kartinntekter -75 000 -73 500,00 -64 000 -120 907
3390 Diverse inntekter -1 000 0,00 0 -690
3510 Salg av drakter -15 000 -17 330,00 0 0
3630 Dugnadsvirksomhet -5 000 -9 666,50 0 731
3710 Annonseinntekter, turistkart 0 -16 250,00 -25 000 -23 250
3750 Sponsoravtaler -18 000 -18 000,00 -23 000 -30 000

 Inntekter -238 000 -246 623,05 -240 500 -336 455
  

4010 Sportslige aktiviteter 26 000 22 093,50 30 700 17 274
4020 Startkontigent 105 000 104 603,18 89 300 69 714
4210 Trening, instruksjon, generelt 5 000 10 238,70 7 500 7 497
4310 Rekruttering 17 000 17 681,00 10 275 16 906
4400 Utdanning av ledere 5 000 225,00 1 000 400
4410 Innkjøp av drakter 25 000 38 756,64 10 000 5 718
4500 Reisutgifter 19 800 20 980,00 22 500 28 894
4600 Utmerkelser, gaver, blomster 3 000 2 595,50 5 000 12 925

 Stevne og aktivitetskostnader 205 800 217 173,52 176 275 159 328
  

5130 Møter, sesongavslutninger 3 000 5 364,50 3 000 375
5200 Administrasjonskostnader 10 000 11 338,20 9 500 9 272
5310 Håndbøker, publikasjoner 1 000 0,00 0 480
5320 Meldeposten 12 000 9 538,30 10 000 9 121
5330 Terminlister, kalendre 2 000 2 145,00 0 0

 Administrasjon og møter 28 000 28 386,00 22 500 19 248
  

6110 Kartutgifter 92 300 165 574,00 172 000 94 582
6310 Idrettsmateriell 5 000 14 159,78 1 800 38 904
6710 Drift av buss 25 000 34 946,00 25 565 25 152

 Anlegg, maskiner - drift og investering 122 300 214 679,78 199 365 158 638
  

7210 Kretskontigent 10 000 9 480,00 10 000 9 690
 Tilskudd/Overføringer 10 000 9 480,00 10 000 9 690
  
 Sum driftkostnader 366 100 469 719,30 408 140 346 904
  
 Driftresultat 128 100 223 096,25 167 640 10 449
  

8010 Renteinntekter -50 000 -65 126,48 -52 000 -34 948
8110 Rentekostnader 0 82,00 0 0
8120 Tap på grunnfondsbevis -40 000 60 250,00 0 0
8190 Andre finanskostnader 0 750,00 0 3 006

 Finans-/Ekstraordnære poster -90 000 -4 044,48 -52 000 -31 942

 Årsoverskudd  -21 493
 Årsunderskudd 38 100 219 052 115 640
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Regnskapskommentarer 
O-lagets økonomiske utvikling  i 1998 bærer preg av høyere aktivitet, store utgifter til kartproduksjon og 
ugunstig utvikling i verdipapirmarkedet. 
Driftsinntektene er omtrent som forventet.  Av driftsutgiftene er det økt  løpsaktivitet som har belastet 
regnskapet mest. Dekning av startkontigent til alle på ferieløp har totalt kostet  kr  25-30 000. 
Kartutgiftene var på topp i 1998. Dette bør betraktes som en investering som gir inntekter i årene fremover. 
Dessuten vil vi ha store muligheter for betydelige tilskudd i årene fremover. (se rapport fra kartutvalget )  
Utbytte på grundfondsbevisene er fortsatt meget god selv om verdiutviklingen for tiden  nødvendiggjør å 
bokføre et tap.  
 
 

15. VURDERING 

Året 1998 er omme og mye har hendt i løpet av 12 måneder. Vårparten var preget av 
Pinseløpsproblematikken som heldigvis løste seg. Anskaffelse av klubblokale ved nye Madsebakken skole 
klarte ikke å engasjere  medlemmene og styret besluttet ikke å gå videre med saken. 
 
Medlemstallet vårt har økt jevnt og er nå 362. Rekruttutvalget ”kaprer” folk. Det har vært mange unge 
deltagere på KOL-karusell, div. samlinger og løp. Det forplikter oss til å gi et tilfredsstillende tilbud til disse 
på veien videre til å bli gode orienteringsløpere. 
 
Av sportslige resultater kan sies at veteranene holder koken. De aller eldste plasserer seg helt øverst på 
resultatlistene og de yngre veteranene synes fortsatt å beherske o-teknikken som de yngre og sprekere sliter 
med. Bra bevis på dette var Jorunns 5. plass i NM og damelagets (Brit, Jorunn og Unn Hilde) 4. plass i NM-
stafett. Even Lillemo fortsatte med gode resultater i år også. 4. plass i junior NM normaldistanse og 6. plass 
i natt NM for juniorer motiverer sikkert videre. Lykke til! 
 
KOL ble Norges 4. beste lag i cupfinalen. Med full klaff for alle klarer vi kanskje 3. plassen neste år! 
 
Arrangementmessig har vi ikke hvilt på laurbærene. Høsten 1999 skal Norges veteran o-løpere kjempe om 
medaljer i samme terreng som under VM 1978. Kartarbeidet der er godt i rute. Konstruksjon og synfaring 
ble gjort i år. Nye kart på Heistadmoen område, Kisgruveåsen og Ertstjern, har også opptatt kartutvalget 
samt konstruksjon og synfaring av nærkartprosjektet. 
 
Vi har mange oppgaver å se fram til neste år også. Det aller viktigste er kanskje å få til et skikkelig opplegg 
for de som har kommet til ungdomsalderen og selvsagt for juniorene våre . Vi kan ikke glemme våre andre 
medlemmer heller. For å opprettholde bra tilbud til alle trengs det igjen solid dugnadsinnsats. 
 
.  
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