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1. STYRETS SAMMENSETNING. KOMITEER, GRUPPER, REPRESENTASJON 

1.1 KOL`S STYRE 

  Leder:   Pirjo Luchsinger  (på valg, 2 år) 
  Nestleder:  Unn Hilde Heggedal  (på valg, 2 år) 
  Økonomi:  Per Tore Brunæs  (på valg, 2 år) 
  Sekretær:  Anita Sørensen Drage (på valg, 2 år) 
  Stryremedlemmer: Bjørn Schei,  Knutetrim  (på valg, 1 år) 
     Svein Ekanger,  Rekruttutvalg  (på valg, 2 år) 
     Petter Løe,  Aktivt utvalg  (ikke på valg, 2 år) 

  
Kasserer:  Karin Bakken Rørnes  (på valg, 2 år) 

1.2  TILLITSVALGTE 

  Utdanningsleder:  Anja Heggem  (på valg, 2 år) 
  Revisorer:  Ingar Håkonsen  (på valg, 2 år) 
     Eli Østenfor  (på valg, 2 år) 
  Valgkomite:  Pål Corneliussen  (på valg) 
     Turid Gulbrandsen  (ikke på valg) 
     Brit Volden  (ikke på valg) 

1.3   KOMITEER, UTVALG 

  VDG:   Finn Åge Østern  (på valg, 2 år) 
  Knutetrimkomite  Bjørn Schei – leder   
     Kari Håkonsen 
     Gudmund Thoen 
     Lars Uberg 
     Gunnar J. Henriksen 
     Øyvind Lie 
     Sverre Stedøy 
     Liv Helgesen 
  Rekruttkomite:  Tine Fjogstad – leder  (på valg, 2 år) 
     Anne Ma Stensrud 
     Runa Kongsgård 
     Sissel Rogstad 
     Svein Ekanger 
  Aktivt Utvalg/miljø: Petter Løe – leder  (ikke på valg, 2 år) 
     Ingar Håkonsen 
     Svein Ekanger 
     Øyvind Drage - påmelder  
  Kartutvalg:  Svein Erik Søgård – leder 
     Jørg Luchsinger  
     Arne Sørli 
     Per Øivind Eger 
  Materialforvalter: Arnt Idar Jørstad 
  Meldeposten:  Tine Fjogstad 
     Hans Erik Slokvik 
     Elin Aakre 
  Kartforvalter:                     Jørg Luchsinger 
  Ettersøkningsleder: Pål Corneliussen 
  Bussansvarlig:  Jan Vidar Nielsen 
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  Komite hedersbevisn.: Per Henriksborg 
     Turid Gulbrandsen 
     Fritz Andreassen   

1.4 REPRESENTASJON : 

 
BuOK - Styre:                                               Knut Kjemhus  
           Teknisk komite:   Knut Kjemhus 
 
NOF    - Kontrollkomite:   Beth Nicolaysen 
     Gerd Signe Myrvold 
 
NIF     - Ekspertgruppe doping :  Brit Volden 
 
 

2. STYRETS ARBEID 

Det er avholdt 9 styremøter  i løpet av 1999. Styret har løpende behandlet aktuelle saker som har kommet 
opp.  
 
Hovedsaker som er behandlet på styremøtene: 
• Sesongplaner for utvalgene, aktivt utvalg, rekrutt utvalg, kartutvalg og Knutetrim. 
• Rutiner ved ”uteløp”: Lagleder, forhold til pressen. 
• Planlegging av klubbarrangementer: Kongsbergmesterskapet, Grendestafetten. 
• Omorganisering av NOF. 
• Veteranmesterskapet. 
• Kartarbeid: To nye kart av Haurevanna og Brannmyra. 
• Grunneierforhold. 
• Økonomi: Økonomirapporter, søknader om økonomisk støtte. 
• Søknader om løpsarrangement. 
• Saker fra Norges Orienteringsforbund, Buskerud Orienterings Krets, Kongsberg Idrettsråd. 
• Lagets strategi videre. 
• Gjennomgang av 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 
1999 403 

 
 

Fordeling alder og kjønn 1999 
Alder Kvinner Menn 
0-12 52 46 
13-16 14 11 
17- 113 167 
Totalt 179 224 
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4. REKRUTTKOMITE 

Rekruttutvalget (fork. RU) har i 1999-sesongen bestått av: 
Tine Fjogstad, leder, Svein Ekanger (repr. i styret), Sissel Rogstad, Runa Kongsgård, Anne Ma  Stensrud. 

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

 
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 1999-sesongen: 
 
1. Trinn 1-gruppa  (årg. 1990 og yngre)  + deres foreldre: 

Gi disse et trivelig tilbud der de blir litt kjent med o-idretten og miljøet i Kongsberg o-lag. 
 

2. Trinn 2-gruppa  (årg.1987-1989) + deres foreldre: 
Forbedre orienteringsferdighetene , bli bedre kjent med hverandre og ha det trivelig på trening, løp 
og samlinger. 
 

3. For alle: 
Legge tilbudene tilrette slik at såvel nye som etablerte i miljøet får positive opplevelser.   

 
 HVA GJORDE VI ? 

 
• Vintertrening: 1 gang pr. mnd. for 9 -13 - åringer: Gymsalaktivitet på Raumyr og svømmehall 

etterpå. ca. 20 barn hver gang.  
• Søndagsturer 1 gang pr. mnd. 
• KOL-brosjyre: Utarbeidet i 3000 ex med all sesonginfo for alle klubbens aktiviteter. Distribuerte 

den på skolene: 4-7. klasse før påske. Leverte 3 ex. til hver medlems-husstand med oppfordring om å 
gi brosjyra videre til arbeidskolleger / venner. 

• Nybegynner - o-kurs: Arrangerte for 8 foreldre og 1 ungdom i april. 
• Tirsdagskaruseller: Arrangerte 10 treninger samme sted som treningsløp fra mai til september. 
• Ute-o-løp: Følgende løp hadde vi tett oppfølging på, da vi hadde øremerket dem som en del av 

KOLkarusellen :  
Vårspretten / Vårstafetten i Halden 10-11 april, Eikersprinten 13.5, Pinseløp på Ringerike 23-24.5, 
O-cup kretsfinale 19.6, Norsk O-festival i Sandefjord 25-27.6, O-cup Norgesfinale 28-29.8, 
Eikerløpet 11.9. 

• Samlinger : 
RU arrangerte Vårsprettensamling 10-11 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, Vadet,  for trinn 2 og trinn 3 i forbindelse med løp på 
Ringerike 23-24.5 Halden SK deltok her på 3.året.  
O-troll-leir på Hønefoss 19-20.6 i forbindelse med o-cup. Kretsen arrangerte. Foreldre fra oss hjalp 
til.  
O-festivalen:  Bodde på o-camp i Sandefjord. Værgudene var ikke like snille som KOLs deltakere.... 
O-cup: Mange rekrutter og foreldre var med og bodde på Fjordcamp. Nydelig vær og flott opplegg 
av o-generalene Sissel og Odd Resser. 

• Ferdighetstest: Gjennomførte i august felles for-øving for alle som ville ta ferdighetsmerke. 
     Gjennomførte ferdighetstester i bronse, sølv og gull i september. Stor oppslutning. 

Gullprøva hadde vi gjort mer praktisk i år. Positive tilbakemeldinger. 
      Opplegget vårt om ferdighetsmerker har vi oversendt Bredde-og opplæringskomiteen i Norges 

Orienteringsforbund. NOF vurderer om dette er noe å spinne videre på. 
• Klubbarrangementer: RU har bistått arrangører av Kongsbergmesterskap, o-cup, grendestafetten  

og nattklubbmesterskap i forberedelse og gjennomføring. 
• Klubbarbeid:  

RU har gitt rekrutter og ungdom jobben med å vaske Bushen etter turer. Diverse barn/ ungdom har 
fått jobben  med å skrive til Meldeposten. Trinn 2/3 har også fått ansvar for forberedelse og 
aktiviteter på bl.a pinseleir. Thea Fjogstad Nielsen og Kristine Larsen gjorde en stor jobb gjennom 
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vinteren ved å lage sanghefter til Bushen. Vi har hatt mye glede av disse! 
Rekrutt-og ungdomsforeldre, rekrutter og ungdom gjorde en fin dugnadsinnsats under 
Veteranmesterskapet. Takk for det ! 
Foreldre gjør en flott jobb ved å hjelpe til på KOL-karusellen på tirsdager og som lagledere på løp. 
Vi har også trukket inn nye foreldre under premielaging til sesongavslutningen. Endelig fikk vi også 
til et lite orkester av spilleglade KOL-karusellere på sesongavslutningen. Takk til foreldre og barn 
som tro til her! 

• Informasjon/ Markedsføring:  
Utover brosjyra, jobber RU aktivt for å informere foreldre og barn både muntlig og skriftlig om det 
som skal skje.  Påmeldingstavla på KOL-karusellen er uvurderlig.  
Vi jobber endel for å få reportasjer i lokalavisa. Også i år har det resultert i mange fine artikler om 
barn og ungdom i KOL. Tusen takk til LP’s sporsredaksjon ! 
Prøvde et framstøt mot TV Buskerud. Ikke napp denne gang, men vi kan vel ikke gi oss med ett 
forsøk ? 

• Sesongavslutning: RU arrangerte denne på Lågdalsmuseet 24.oktober. Iår ble det endelig 
gjennomslag for at hedersbevisninger og stipender til klubbens seniorløpere også ble delt ut her. 
Rekruttutvalget delte ut:  
 Deltakermerker for trinn 1:     Trinn 2:     
22 gull, 12 sølv og 22 bronse.        20 gull, 8 sølv og 7 bronse.    
Tilsammen: 56          Tilsammen: 35  
   
Ferdighetsmerker:  15 gull, 17 sølv og 18 bronse.  Tilsammen 50 ferdighetsmerker! 
 
Trinn 3-gruppa, ungdomsgruppa fikk bildecollager som minne fra sesongen . 
 
Bildecollager ble også delt ut til de som har hatt ansvar for barn-og ungdomsaktivitetene i 99: 
Sissel Rogstad, Svein Ekanger, Anne Ma Stensrud, Runa Kongsgård, Petter Løe, Brit Volden, Tine 
Fjogstad og Jan Vidar Nielsen. 
 
Bildecollager som takk for innsatsen overfor rekrutter gjennom mange år ble delt ut til: 
Miljøprisen: Bush-sjåfør Jan Vidar Nielsen, Positivprisen: Påmelder Øyvind Drage, 
Firvillighetsprisen: Thorbjørn Barikmo, Underholdningsprisen til Mathias Drage, Serviceprisen til 
kart- og brosjyretrykker Jørg Luchsinger. 
“Gutta-på-tur” - prisen fikk foreldrene Arvid Bagstevold og Inge Saunes for frisk innsats i o-løypa.  
 
Vi viste også lysbilder fra sesongen. Ragnhild Myrvold og Even Lillemo var med som 
premieutdelere. Ragnhild og Even fikk også bildeminner fra rekruttutvalget fra sesongen. 
 

• Høst-tilbud: 
Tilbud om innetrening for alle 2. torsdag pr. mnd. Ballspill og løping på Raumyr. 
Skøytetur i november utsatt pga. mildvær. 
Fakkeltog  og aking siste søndag før jul. 
 

• Dokumentasjon og materiell:  
* Brosjyre om KOLs aktiviteter og tilbud 1999.  
* Div. informasjon til deltakere for sesongen 99 i egen perm.  
* 300 lysbilder fra sesongen 99. 
* Voksenkurs-opplegget i egen perm. 
* Ferdighetstest-opplegg i permer 
* Diverse statisikk.   
 
  Oppsummering / betraktninger  sesongen 1999 fra rekrutt-utvalget 

 
Rekruttutvalget  synes det nok engang har vært et arbeidsomt, minnerikt og inspirerende år ! Etter mange 
års systematisk innsats begynner vi å bli en stabil gjeng voksne, ungdom og barn som har det moro 
sammen. Oppmøte og deltakelse på aktivitetene våre har vært stabilt og bra.  
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Stikkord for vårt arbeid har vært og vil være :  
 * Foreldrene må være med. 
              * Ungenes aktivitet og trivsel skal stå i sentrum.  

 
I år har vi på uteløp mottatt rekruttpriser for bred deltakelse: Pinseløp på Ringerike gav oss et flott fat som 
skal vandre videre, og på Eikerløpet stakk vi av med 2 flotte deltakerpriser som har fått sin plass i Bushen.  
Vi har hatt et godt samarbeid med Aktivt utvalg, og dermed fått koordinert planlegging og gjennomføring 
bedre enn før. Mange rekrutter tar neste år steget over i ungdomsgruppa. Her blir det  store utfordringer !   
Styret har endelig satt handlingsplan for KOL på dagsorden. Dette har vært tenkt på lenge. Nå håper vi at 
alle vil bli med på jordnære diskusjoner om klubbens veivalg i årene framover !   
 

    SLUTTORD: 
Takk til alle dere som har vært med på å få sesongen i havn - og det er ikke få:  
Takk til foreldre og medlemmer i klubben forøvrig som har stilt opp. 
Vi takker barna for mange smil, tøffe heiarop, sauebjeller på samlingsplass, sporty oppførsel i regn og 
gjørme, god sportsånd og evne til å bry seg om hverandre ! 
 
Hilsen oss som har kjørt KARUSELL og diverse aktiviteter i 1999:  

Tine Fjogstad, Svein Ekanger, Sissel Rogstad, Runa Kongsgård og Anne Ma Stensrud. 
 
 

5. AKTIVT UTVALG 

GENERELT 
Aktivt utvalg har i sesongen 1999 bestått av Petter Løe,  Ingar Håkonsen, Svein Ekanger og Øyvind Drage. 
Det er gjennom hele året blitt jobbet tett sammen med Rekruttutvalget, hvor også Svein er medlem.   Takk 
til Tine Fjogstad for all  hjelp fra henne.   I forbindelse med stafetter har også Jorunn  Teigen vært med i 
UK. 
 
Registrerer høy deltagelse på lokale arrangementer som Grendestafett, Kongsbergmesterskap, Natt 
klubbmesterskap og natt ski-o-løp.   Det betyr kanskje at vi har det veldig gøy med o-idretten uten at vi har 
den store satsende bredden (for øyeblikket). 
 
Kanskje skulle man lage flere lokale arrangementer,  klubbmesterskap i langdistanse, kortdistanse, 
nyttårsløp ? 
 
Målsetningen for sesongen 1999: 

1. Yte best mulig hjelp til våre to landslagsløpere,  med de resursene vi har. 
2. Satse på ungdommene.   Konkrete mål her var å stille flere lag i store stafetter samt og  

fullføre. 
3. Satse på lokale arrangementer for å styrke miljø og trivsel. 

 
Har vi klart målsetningen ? 
 
Ragnhild deltok i VM, NOM og har flere seire i Norgescupen. 
Even deltok i NOM, og tok to gull i junior NM. 
Vi har hatt en rekke vellykkede lokale arrangementer med stor deltagelse. 
Vi har fullført flere stafetter i både gutte og jenteklassen. 
Vi ble nr 4 i o-cup for lag. 
 
FASTE SAMLINGER 
Vintertrening 
Det har gjennom hele vinteren vært fellestrening hver mandag og torsdag. 
Kristin Kaldahl har vært aerobic instruktør hver mandag, samt løpe/styrke trening hver torsdag. 
Oppmøtet på torsdager har vært varierende.   Håper imidlertid  at flere dukker opp på denne vinterens 
torsdagstreninger, som allerede er i gang. 
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Vintersamling 
Det ble gjort et forsøk på å ha vintersamling kun for utøvere over 13 år. Dette kan kort beskrives som 
fiasko.  Neste vinterensamling vil derfor være for alle aldre.    
  
Danmarkstur 
Tradisjonen tro reiste vi til Danmark i mars.   Knut Kjemhus og Jorunn Teigen var reisearrangør, og det var 
en stappfull buss, med ekstra privatbiler som reiste nedover.   Vi fikk trent, nytt dansk mat og drikke, samt 
at vi løp 2 o-løp. 
En skikkelig vellykket o-tur både for de som vil trene mye og for miljøet.        
 
LOKALE AKTIVITETER 
Natt ski o-løp 3 mars.   
Arrangør og løypelegger  var Ingvar Braaten. 
Det stilte ca. 20 deltagere til start, og masse nysnø gjorde at vi hadde en herlig kveld. 
 
Kongsbergmesterskap 
Ble i år arrangert på Vadet. Tusen takk til Tine Fjogstad og Jan Vidar Nielsen for all hjelp og lån av 
samlingsplass. 
Kongsbergmesterskapet hadde i år en ny og uhøytidelig vri. Det ble løpt 3 distanser 2, 4 og 6 km, hvor alle 
løypene hadde sløyfer a 2 km og med ny fellestart for hver sløyfe for de løyper som ikke hadde startet. 
Førstemann i mål ble vinner.   
 
Ca 120 startende, og gledelig mange yngre løpere. 

Kongsberg mester for 1999 Herrer senior Øyvin Thon 
     Damer senior Unn Hilde Heggedal 
 
Grendestafett 
Hele 23 lag stilte til start i årets Grendestafett.  Spesielt gøy å se en masse yngre o-løpere.   Problemet i år 

var å fylle opp den lengste løypa, mens i 
nybegynnerløypa måtte vi la enkelte løpe 
både 2 og 3 i lag.   
 
Det hele utviklet seg til en thriller, hvor 
familiene Thon og Simonsen til slutt seiret.   
Bjørn Victor Larsen løp sitt lag inn til en 
solid 2. plass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Treningsløp 
Det er arrangert 36 treningsløp med total 1505 registrerte startende. 
I tillegg har vi sikkert en mengde uregistrerte starter.   På det meste har det vært over 70 deltagere på 
enkelte treningsløp.   Det er veldig bra.   For mange o-løpere er det treningsløpene som teller, for ytterligere 
resultater, rankinger osv.  se internett  http://home.sol.no~bvl/kol.html her har Tor Kvammen utarbeidet 
avanserte rankingsystemer, resultater etc. 
 
Vi hadde også mulighet for sykkelorientering på et av treningsløpene.  Deltakelsen her kunne vært noe 
bedre, men noen prøvde seg på denne varianten. 
 
Klubbmesterskap i Nattorientering  
Det ble i år lagt opp til klubbmesterskap i nattorientering.  Løypeleggere var Henning Dahlen og Beth 
Nicolaysen. Ca. 40 løpere stilte til start, og det var skikkelig tio-mila steming ute i skogen.    Det var 

 7 
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fellestart, og evigunge Egil Meaas var best blant herrene.   Vegard Bagstevold og Øystein Wallin vant kort 
løype gutter.  Hilde Leirmo var raskeste jente i kort løype. 
 
 
UNGDOMSGRUPPA
I 1999 besto ungdomsgruppa av 12 jenter og gutter i alderen 13-15 år. Fire av gutta og seks av jentene var 
svært aktive med to faste treninger i uka og deltakelse i mange løp, både individuelt og stafetter. 
Ungdomsgruppa er formelt underlagt ansvarsområdet til Aktivt utvalg, men det har vært tett kontakt med 
Rekrutt-utvalget. Svein Ekanger har vært ungdomsansvarlig og har koordinert aktiviteter og sørget for 
informasjon m.m.  
 
Målsetting 
For ungdomsgruppa har vi hatt følgende målsettinger: 
• Forbedring av ungdommenes o-tekniske ferdigheter 
• Forbedre ungdommenes fysiske "standard" 
• Styrke det sosiale miljøet i gruppa 
• Få ungdom (og foreldre) med på uteløp 
 
Har vi så oppnådd målsettingene? Vi mener det ved at ungdommene har: 
• Gjennomført en jamn treningsaktivitet, se nedenfor 
• Deltatt i mange løp, både individuelt og stafetter, med klar resultatframgang fra tidligere år 
• Blitt tryggere på seg selv og langt bedre kjent med hverandre 
 
Vi hadde også et mål om å få foreldrene mer med på løp. Her har vi også oppnådd mye ved at vi har hatt 
flere debutanter i o-løypa blant ungdomsforeldrene. Foreldrene har deltatt i mange av uteløpene og har også 
blitt med på treningsløp. 
 
Treninger 
Det er gjennomført faste treninger tirsdager og torsdager. 
Tirsdagstreningene har vært lagt opp rundt KOL-karusellens treninger, men også opp mot treningsløp. 
Ansvarlig for disse treningene har vært Brit Volden. 
Torsdagstreninga ble på våren/forsommeren arrangert fast i Funkelia. Etter sommeren ble denne treninga 
lagt til treningsløpene. Ansvarlig for disse treningene har vært Tine Fjogstad og Jan Vidar Nielsen. 
Treningene har vært en blanding av fysisk, mentalt og o-teknisk. Det kan nevnes klatring, terrengløp og golf 
som kuriositeter i tillegg til tradisjonelle fysiske og o-tekniske aktiviteter. 
Takk til alle trenere for godt utført arbeid. 
 
Deltakelse i løp 
Alle har deltatt i mange løp. Stafetter har vært høyt prioritert og de har deltatt i Vårstafetten, Kvistkvaset, 
15-stafetten, stafett i O-festivalen, KM-stafett og Grendestafetten. 
Individuelt har vi hatt deltakelse i mange løp - små og store, nært og fjernt - og stort sett i aldersbestemte 
klasser (A-nivå). 
På alle løp har vi hatt lagledere som har bidratt til å organisere deltakelsen, gjennomgå kart etter løp m.m. 
 
Andre aktiviteter 
Ungdommene har deltatt i ulike klubbaktiviteter (Bush-vasking, Veteranmesterskapet, skriving til 
Meldeposten, dugnad på Stall-K, instruktøroppgaver for ferdighetsprøver, medarrangør for Pinseleir osv.).  
 
De har deltatt i ulike samlinger: 
• Vårsprettensamling i Halden 
• Pinseleir på Vadet 
• Ungdomsleir på Nøtterøy 
• O-troll leir på Ringerike 
• O-festivalen i Sandefjord 
• O-cupfinalen i Oslo 
• Blodslitet med overnatting 
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Oppsummering og dokumentasjon 
Aktivitetene er oppsummert skriftlig, men ikke minst i form av lysbilder tatt parallelt med bilder for KOL-
karusellen. Neste år legger vi opp til at ungdommene har sitt eget kamera for selv å kunne dokumentere det 
de gjør.  
 
UTMERKELSER 
Det er for sesongen 1999 delt ut både fremgangspremier, Bestemannspremie og stipendier.  Kravene for 
disse er beskrevet i  Statutter for Kongsberg o-lag.    
 
Fremgangspremier 
Blir delt ut til yngre løpere, som har vist klar fremgang fra forrige sesong. 
Følgende har fått fremgangspremie for 1999: 

- Halvor Saunes 
- Vegard Bagstevold 
- Hilde Leirmo 
- Line Ekanger 

 
Stipend klasse 3 kr. 4000,- 
For å bli kvalifisert til stipend klasse 3 må man ha medalje i NM,  bli tatt ut til VM og lignende. 
Følgende er kvalifisert for sesongen 1999: 

- Even Lillemo 
- Ragnhild Myrvold 

 
Stipend klasse 1 kr. 1000,- 
For å bli kvalifisert til stipend klasse 1 må man ha plassering blant de 10 beste i NM. 
Følgene er kvalisfisert for sesongen 1999: 

- Jorunn Teigen 
 

Bestemannspremie for 1999 
Even Lillemo er tildelt årets bestemannspris  
for sesongen 1999. 
 
Han får pokalen for sine 2 gull i NM junior . 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

 
Æresmedlem 
Erik Engebråten ble tildelt æresmedlemskap i KOL under Veteranmesterskapet som KOL arrangerte i 
september. 
 
Rekruttpris 
Tine Fjogstad ble tildelt rekrutteringsprisen fra Ivar Opsahl’s fond.  
 
Fylkets idrettsstipend 
Ragnhild Myrvold ble tildelt fylkets idrettsstipend. 
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6. ARRANGEMENTER  

Veteranmesterskapet:  
KOL  arrangerte årets veteranmesterskap som gikk 4. og 5. september . 
Leiv Hope var løpsleder og Olaf Helgesen og Asbjørn Bræck løypeleggere. 
 
757 startet i det individuelle løpet,  mens 166 lag med 498 løpere deltok i stafetten. 437 klubber var 
representert. 
 
Det ble arrangert fest i Kongsberghallen lørdag kveld med  ca. 220 deltagere. 
 
Vi fikk mye god omtale under og etter arrangementet. Æren for dette går til  løpsleder og  70-80 
funksjonærer som gav meget god service og til de som sørget for meget gode kart og løyper.   
Samlingsplassen ved Kongsberg hundeklubbs hytte var velegnet og været var  strålende  med sol og 
sommerlig varme. 
 
Det ble et økonomisk overskudd på ca. kr. 25 000. 
 

7. O-CUPEN  

Årets o-cup-generaler med ansvar for forberedelse og deltagelse fra KOL har vært Sissel og Odd Resser. 
 
Kretsfinalen ble arrangert av L/F Hønefoss 19. juni på kartet Skjerpåsen.  Kongsberg o-lag stilte med 78 
deltagere og fikk 334,5 poeng  foran Eiker o-lag med  282,5 og Ringerike o-lag  266,5 poeng.  
 
Østmarka o-klubb sto for semifinale og finale som gikk på Lahaugmoen 28. og 29. august. 
I semifinalen stilte vi med 53 løpere og ble nr. 2 i gruppe C (205,5 p) bak Fredrikstad (216,5). De 2 beste i 
hver  av de 3 puljene går til A-finale. 
57 KOL løpere deltok i A-finalen og resultatet ble  4. plass (173,5) bak Halden (206,5), Fredrikstad (181,5) 
og Tyrving (180,5). Bak oss kom Heming /Njård (155,5) og Løten (128,5). 
 
 

8. KNUTETRIM/NÆRTRIM 

Knutetrimkomiteen har i år også 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 spesiellt ansvar for nærtrim. 
 
Knutetrim ble i år arrangert for 32. gang hvorav 7 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 212 Knutetrimkonvolutter som er en nedgang på 15 fra i fjor. 
I tillegg er det solgt 74 enkle klippekort og det er solgt 1 stk. Knutefjell turkart. 
Det er i år innlevert 147 stk. klippekort for Knutetrim og det er en nedgang på 7 fra i fjor.  
 
34 av årets deltakere har vært med i minimum 20 år, 45 i minimum 15 år mens det er 59 som har vært med i 
minimum 10 år. 
Av årets deltakere har 88 vært med i under 10 år hvorav det er 20 nye deltakere i Knutetrim i år som er det 
samme som i fjor. 
 
Nærtrim ble i år arrangert for 15 gang. 
 
Det er i år solgt 576 nærtrimkart som er en nedgang på 97 fra i fjor.  261 kart er solgt til skolene i byen, en 
nedgang på 6 fra i fjor. 315 kart er solgt i butikkene som er ned 91. 
Det er i år innlevert 97 nærtrimkart som er en nedgang på 12 fra i fjor. 
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Kart som er benyttet: 
Knutetrim:  
1. periode: Fiskeløs og Gamlegrendåsen 
2. periode: Kisgruveåsen og Knutefjell turkart 
 
Nærtrim:
Stalsberg, Rundtjern, Rødshøgda og Saggrenda 
 
Knutetrimkonvolutter og nærtrimkart har vært å få kjøpt i byens sportsforretninger, apoteket Sølvkronen og 
Kongsberg turistinformasjon 
 
Avslutning av årets sesong ble holdt på Lågdalsmuseet søndag 31. oktober med utdeling av diplomer, 
plaketter, fat og krus. 
Det var ca. 60 frammøtte. 
Eldste deltaker i Knutetrim i år er 87 år. Yngste deltaker er 1 år. 
 
 
 

9. KARTUTVALGET 

Kartutvalget har bestått av Jørg Luchsinger, Arne Sørli, Per Øivind Eger og Svein-Erik Søgård (leder). 
 
Status Krekling-Skollenborg-Gamlegrendåsen
• Ferdigstilling av kartene Haurevanna og Brannmyr.  
• Resynfaring og rentegning av Gamlegrendåsen er utført. Noe korrektur gjøres på vårparten 2000. 
• Skolekart over Gamlegrendåsen i målestokk 1:2000 er ferdig synfart 
• Instruksjonskart Majorplass er utarbeidet og benyttet i digital trykk. Trykkes til våren. 
• Det er i løpet av året lagt ned ca 420 dugnadstimer. De som har bidratt er Jørg Luchsinger, Svein 

Myrvold, Vidar Elvekrok og Svein-Erik Søgård. I tillegg har løypeleggere til Veteranmesterskapet 
bidratt med kartkorreksjoner. Timer til adminstrasjon av prosjektet er ikke iberegnet.  

 
Status nærkartprosjekt 
• Pikerfoss øst: ferdig synfart på dugnad. Fargeutskrift/digital trykk av dette kan benyttes til treningsløp 

fra våren 2000. Korreksjoner gjøres i løpet av 2000. 
• Pikerfoss vest: 2,5 km2 av synfaring gjenstår. Utgis i 2001 
• Bevergrenda : 1,5 km2 av synfaring gjenstår. Utgis i 2001 
• Det er lagt ned ca 200 dugnadstimer utført av Arne Sørli, Per Øivind Eger, Bjørn Haavengen, Olaf 

Helgesen og Jørg Luchsinger.  
 
Andre aktiviteter 
• Gjennomført kurs i OCAD for 6 deltakere (hvorav 5 fra KOL). 
 
Tilskudd/midler 
• Vi har blitt tildelt spillemidler for Knutefjell turkart, kr 41.000,- 
 
Spillemiddelsøknader er inne for 
• Heistadmoen, kr 32.000,- 
• Prosjektet Gamlegrendåsen-Krekling-Skollenborg, kr 130.000,-. 
• Nærkartprosjekt (Pikerfoss, Bevergrenda, Kongsgårdmoen) , kr 85.000,- 
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10. VDG 

VDG-utvalget i KOL består av Finn Åge Østern. 
 Den15/2-1999 orienterte KOL i et brev, som ble sendt til 13 
foreninger/lag i Kongsberg- og Øvre Eiker-Kommune, om sine aktiviteter 
i 1999. Kommentarer kom fra et sammenslått skogeierlag. 
Statskog SF, Sølverket, er forespurt om de har noen kommentarer til at 
KOL arrangerer KM i lang løype år 2000, 2 dager før start elgjakta. 
Saken er purret, men ingen avgjørelse er fattet. 
Med hilsen  
 
VDG-utvalget i KOL 
 

11. MELDEPOSTEN 

Meldepostkomiteen har i 1999-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.  
 
Meldeposten har kommet ut fire ganger i år:  
To nummer i vårsemesteret og to nummer i høstsesmesteret.  
Avisa kopieres som før hos et trivelige mannskap ved Strøm Kontormaskiner A/S.  
Vi har også i år dratt rekrutter og ungdommer inn som skribenter. Takk for mange artige 
stemningsreportasjer !  
Spesiell takk til Elin for flott innsats med layout i innspurten !  
Takk også til dere som holder deadline-fristen!  
Takk til dere som tar jobben med å gjøre stoffet ferdig før dere gir det til oss !! 
 
Meldepostredaksjonen de siste år takker for seg og håper at noen vil la avisa leve videre. Det er viktig å ha 
en klubbavis som fungerer !  Vi mener at:  
  Klubbavis tvinger fram planlegging og gjennomføring av tenkte aktiviteter. 
  Klubbavis bidrar til oppslutning om aktiviteter. 
  Klubbavis gir fellesskapsfølelse og klubb-identitet. 
 
  LENGE LEVE MELDEPOSTEN !  
       Takk for oss ! Tine, Elin , Hans Erik. 
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12. BUSSDRIFT 

Rekruttutvalget har kjørt over samme lest som tidligere år. Grunnet et mer aktivt Aktivt utvalg har bussen 
vært brukt ved endel flere anledninger enn fjoråret: 
             
18-21/3 Danmarkstur 
10/4 Vårspretten, samling       
01/5 Kvist-Kvaset, Ås    
13/5 Eikersprinten 
23/5  Pinseløp, Hønefoss 
24/5 Pinseløp, Hønefoss 
29/5 15-manna, Enebakk 
19/6 O-cup kretsfinale, Jevnaker 
20/6 O-trolleir, Hønefoss                
6/9 O-cupfinale, Lahaugmoen   
13/9 Eiker/ Lang NM, Holtefjell                
 
Tilsammen: Kjørelengde totalt 1999:   2688 km 
 
TOTALSUM FAKTURERTE UTGIFTER 1999                           kr        16 750,- 
    
Busspenger 
Det har i år vært praktisert innkreving av busspenger for å dekke løpende driftsutgifter (diesel, olje, 
bompenger, etc.). Det er kommet inn kr 4430,-, mens utgiftene hittil har vært kr 3932,-. Dieseltanken på 
bussen er imidlertid ikke fylt opp etter Eiker turen, så da går det mot et ”underskudd” på ca. kr 500,- på 
denne ordningen. 
Utgifter til bl.a. diesel og bompenger er løpende dekket av ”kollekt” kassen slik at beholdningen pr. 05/12-99 
er kr 498,-. 
 

13. IDRETTSLIGE RESULTATER 

NM Senior Klassisk distanse 
 
 
Stafett 

D21 
H21 
 
H17 
 
 
 
D17 

Jorunn Teigen 
Øyvind Due Trier 
 

Øyvind Due Trier 
Øyvin Thon 
Even Lillemo 
Bjørn Haavengen 
Synnøve Lysand Sandberg 
Ingrid Kvistad 
Jorunn Teigen 
 

8 plass 
64 plass  
 
16. plass 
 
 
 
27. plass 

NM Junior Klassisk 
Kort distanse 

H 17-18 
H 17-18 

Even Lillemo 
Even Lillemo 

1 plass 
1 plass 

 NM  Lang  D21 
D21 
H21 

Ragnhild Myrvold 
Jorunn Teigen 
Øyvind Due Trier 

7 plass 
11 plass 
34 plass 

Norges Cup 
Junior 

 H 17-18 Even Lillemo 2 plass 

Nordisk 
Mesterskap 

Klassisk 
 
Kort distanse 

H 17-20 
D 21 
H 17-20 
D 21 

Even Lillemo 
Ragnhild Myrvold 
Even Lillemo 
Ragnhild Myrvold 

30 plass 
20 plass 
23 plass 
32 plass 

VM Senior Klassisk D 21 Ragnhild Myrvold 27 plass 
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KM Individuelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stafett 

H21 
D21 
D21 
H35 
H45 
 
H50 
H55 
D45 
H60 
 
H65 
 
H13-14 
D50 
D55 
D10-12 
 
 
H 17 
 
 
 
 
D 17 

Egil Meaas 
Ragnhild Myrvold 
Jorunn Teigen 
Jan Vidar Nielsen 
Per Henriksborg 
Vidar Elvekrok 
Ingar Håkonsen 
Svein Myrvold 
Pirjo Luchsinger 
Knut Kjemhus 
Finn Åge Østern 
Leif Hope 
Olaf Helgesen 
Vegard Bagstevold 
Gerd Signe Myrvold 
Hanne Bræck 
Mali F. Nielsen 
Heidi Bagstevold 
 
Øyvin Thon 
Øyvind Due Trier 
Even Lillemo 
Bjørn Haavengen 
 
Brit Volden 
Jorunn Teigen 
Ragnhild Myrvold 
 
Unn Hilde Heggedal 
Ingrid Kvistad 
Helene Lillemo 

2 plass 
1 plass 
3 plass 
2 plass 
2 plass 
3 plass 
1 plass 
2 plass 
1 plass 
1 plass 
2 plass 
1 plass 
2 plass 
3 plass 
2 plass 
1 plass 
1 plass 
2 plass 
 
1 plass 
 
 
 
 
1 plass 
 
 
 
2 plass 

 
Det er selfølgelig oppnådd en rekke andre gode resultater i tillegg til disse. Ragnhild vant Blodslitet. God 
innsats av veteranene i Veteran VM osv. 
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14. ØKONOMI 

KOL Økonomisk oversikt 11.01.2000  Bud-2000 Forløpig R-99 Bud -99 Regn -98 
   

3010 Medlemskontigenter -68 000 -43 500 -42 000 -41 900,0
3210 STUI støtte/Kommunal støtte til kart -41 000 0 -32 000 -22 500,0
3230 Kommunale tilskudd, driftstøtte -10 000 -13 887 -18 000 -23 447,0
3320 Idrettsarrangement -30 000 -23 689 -30 000 -27 835,0
3330 Knutetrim 0 0 0 0,0
3340 Utdanning og kursinntekter (refusjoner) 0 -5 730 -2 000 0,0
3350 Kartinntekter -40 000 -55 656 -75 000 -73 500,0
3390 Diverse inntekter 0 0 -1 000 0,0
3510 Salg av drakter -20 000 -28 435 -15 000 -17 330,0
3630 Dugnadsvirksomhet 0 0 -5 000 -9 666,5
3710 Annonseinntekter, turistkart 0 0 0 -16 250,0
3750 Sponsoravtaler -18 000 -18 040 -18 000 -18 000,0

 Inntekter -227 000,00 -188 937 -238 000 -250 428,5
   

4010 Sportslige aktiviteter 33 000 18 385 26 000 22 093,5
4020 Startkontigent 115 000 109 916 85 000 104 603,2
4210 Trening, instruksjon, generelt 7 500 8 278 5 000 10 238,7
4310 Rekruttering 20 000 9 357 17 000 17 556,0
4400 Utdanning av ledere 5 000 2 868 5 000 225,0
4410 Innkjøp av drakter 25 000 26 300 25 000 38 756,6
4500 Reiseutgifter 15 000 5 399 19 800 20 980,0
4600 Utmerkelser, gaver, blomster 3 000 865 3 000 2 595,5

 Stevne og aktivitetskostnader 223 500,00 181 368 185 800 217 048,5
   

5130 Møter, sesongavslutninger 3 000 7 623 3 000 5 364,5
5200 Administrasjonskostnader 13 500 7 742 13 000 13 483,2
5320 Meldeposten 15 000 14 263 12 000 9 538,3

 Administrasjon og møter 31 500,00 29 628 28 000 28 386,0
   

6110 Kartutgifter 72 150 79 054 92 300 165 574,0
6310 Idrettsmateriell inkl EKT 15 000 6 955 5 000 17 075,8
6710 Drift av buss 35 000 16 751 20 000 34 946,0

 Anlegg, maskiner - drift og 
investering

122 150,00 102 760 117 300 217 595,8

   
7210 Kretskontigent 12 000 10 860 10 000 9 480,0

 Tilskudd/Overføringer 12 000,00 10 860 10 000 9 480,0
   
 Sum driftkostnader 389 150,00 324 616 341 100 472 510,3
   
 Driftresultat 162 150,00 135 679 103 100 222 081,9
   

8010 Renteinntekter -60 000 -47 170 -50 000 -65 126,5
8020 Gevinst ved salg av grunnfondsbevis -104 250  
8110 Rentekostnader 500 0 0 82,0
8120 Endring bokført verdi grunnfondsbevis  0 -18 750 0 59 750,0
8190 Andre finanskostnader 0 1 182 0 750,0

 Finans-/Ekstraordnære poster -59 500,00 -168 988 -50 000 -4 544,5
   
 Årsunderskudd/Overskudd 102 650,00 -33 309 53 100 217 537,4
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Regnskapskommentarer 
O-lagets økonomiske utvikling  i 1999 bærer preg av høyere løpsaktivitet, stor aktivitet med 
kartproduksjon, rimelig rekruttaktivitet og gunstig utvikling i verdipapirmarkedet. 
Driftsinntektene er noe lavere enn budsjettert og skyldes lavere kartsalg og utsatt kartstøtte fra STUI .  Av 
driftsutgiftene er det økt  løpsaktivitet som fortsatt belaster utgiftsiden mest selv etter innstrammingen for 
dekning av startkontigenter på ferieløp. 
Kartproduksjonsutgiftene var på nedtur i 1999 men allikevel betydelige. Dette bør betraktes som en 
investering som gir grunnlag for aktivitet og inntekter i årene fremover. Dessuten vil vi ha store muligheter 
for betydelige offentlige tilskudd i årene fremover,  om vi er tålmodige. (se rapport fra kartutvalget )  
Utbytte på grundfondsbevisene er fortsatt meget god og verdiutviklingen har også vært sterkt stigende siste 
år.   
 
 

15. VURDERING 

Året 1999 har vært et innholdsrikt år for laget vårt. Nye utøvere har funnet sporten  og det er bra deltagelse 
på KOL-karusell og treningsløp. Klubbarrangementene, Kongsbergmesterskap og Grendestafett er 
populære og   har stor bredde.Det er viktig å fortsette med disse arrangementene. Deltagelsen på ”uteløp” 
har økt og vi har registret 150 navn som har representert KOL! 
O-cupen på krets-og landsnivå styrker klubbmiljøet vårt og har stor betydning for de yngre deltagerne. 
Resultatmessig havnet vi igjen på  en god 4. plass. 
I år har Kongsberg O-lag vært mer i medialys enn på lenge. Vi har hatt to gode løpere, som har representert 
Norge. Ragnhild Myrvoll og Even Lillemo deltok i Nordisk Mesterskap og Ragnhild var med på VM-laget i 
Skottland. Håper det gir inspirasjon på veien videre mot neste mål. 
På seniornivå har Ragnhild Myrvold og Jorunn Teigen oppnådd de beste resultatene. Høstens høydepunkt 
var Even Lillemo’s dobbeltseier i junior NM! 
Nå gror det bak de beste og ungdommene har tatt steget videre i orienteringsportens vanskelig kunst. 
Utfordringene står i kø såvel for ungdommene selv som for hele laget for å legge forholdene til rette for 
videre satsing. 
Veteranmesterskapet ble vel gjennomført med Leiv Hope som primus motor. Nye oppgaver venter på oss 
alle sammen med neste års Pinseløp hvor Øyvind Myhre er løpsleder. Året etter trekker vi pusten med bare 
et mindre kretsarrangement. 
For å henge med i sporten trenger vi gode arenaer. Kartutvalget har gjort en god jobb med de nye kartene. 
Det er mange oppgaver i et så stort lag  med den bredden vi har i  Kongsberg orienteringslag. På veien 
videre trengs det igjen velvilje til forskjellige oppgaver for å nå de ulike mål vi har i laget vårt. 
 
.  
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