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FORORD
VI atlr nA ved enden av enda en sesonK. OK tiden nereer seK
for Araeøle OK sesonftvalutnlnK. Det har vert en beKivenhetsrlk
aeaonK blde pl Kodt OK vondt.

Pl den Bportsllge siden fikk vi en Kod start eed daMelagelB 26
plaea I Tvieila. Det gode reBultatene fra annet laKet I
TIDeila BtO ogsA for stor treeKang. Senere pl lret tikk vi de
svert Kode resultatene I O-Føstlvalen. Hovedløpet. Veteran
eeaterakapet og NM. DIBBe lover godt eed tanke pl neate
seaonK·

Vi el oKal trekke tree arbeidet eed O-Feativalen 93.
Hovedkoelteen har koeeet Kodt IKang eed planleKKinKen OK
sponaorarbeldet. Nl el vi alle trA til etterhvert Boe arbeidet
fordeleB ned I orKaniaaBJonen.

PA den eørke siden etter seaongen eA vi førBt nevne
avlyanlnKen av KM kortdistanse. hvor klubben har tAtt lite
hederlig Detale. Det har vørt en krasa kritikk løedia eed eye
urlktlKe oplysnlnKer. VI eA unnKI at noe .Ilkt ~kJer IKJen.
Antall starter I uteløp synes A ha KAtt sterkt ned. Dette kan
vere sy.ptoe pA at vi har koe.et Inn I en neKatlv b.IKedal.
Det var kun 3~ løpere so. reiste ned til reglonstlnftlen I 0-
cupen. Dette er alt tor lite l torhold til eedle.atallet.
apeaielt nAr laget atiller eed buaB. En tlnale plas. her var
et av lagete etore eAl tor aeaonKen.

VI .1 til alutt takke vlre sponeorer aoe har .tettet Da. til
de avert Kode resultater aoe er opnldd. OK alle de aoe har
atAtt pA for laKet larrangeeenter. tronlnKsløp OKadelnlatraaJon.

For styret
Eepen
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En kort oppsummering av de viktigste begivenheter fra siste
~esonQ: Kongsberg o."I"g har

Vintertrening: Organisert trening gikk p. mandager,
onsdager og fredager. Oppslutningen kunne v~rt
større.

" LEDER
NE5TLEIlER
0KONU"JSK LEUER
L.EUER {\'(l. U'TVALG
SEKRErÆIl.'Irsfest:•• AVLYST

Kakelotteri p' Markenstorsdag 20. februar ved Katrine
H. Larsen og Ellen Sønderaal

•• KA55LRER
5TYRE,.,FIlLE,.,

" 5kisamling Vegglifjell 6. til 8. mars ved Svein E. Løken

knuten Grand Prlw 14. mars ved Anita S. og Øyvind Drage.
16 delt<lken". lI,"ets vinnen" V<I'-R<lgnhlld My,"vold og
!lIyvln Thon.

• lJ T OAN!'~ I NGSf': ON TAI:' T
VOG
HD::nU fTU'rVAU3
t:: AR fANSIJARL 113
TREN [t'IG':;Lil-PANSVARLJ G
PAt1ELl)ER
"lA TER I ALFORVAL TER
t'lELOEPOS l EN
DRf\t::TSALG

•• Danmarl,:stur 20. til 22. mars ved Ingar H.',:onsen. 10 biler
til løpene ved Hirtshals.

" Nvbegynnerkurs. Ingen ville ta jobben som leder for rekrutt-
utvalget for denne sesongen. [let ble arrangert nybegynner-
kurs for StatOil-ansatte, ansv. Espen Løe.

•• Tlomll<l/Tvamlla, t,"e delt<lkende lag. Reiseled"..- A •••,t Ida,"
Jørstad. Damelaget ble nr. 26, herrelagene ca. 'nr. BO og
215. Høyst respektabel innsats av annetlaget som lenge
konkurrerte med førstelaget.

REVISORER
VAU:;,::1J/1: TE

• Pinseløpet 7. og B. juni p' Heistadmoen med Knut Kjemhus
som løpsleder.

•• Bleikulfdilten 18. juni ved Espen Løe. Bingo-orientering med
fellessta,"t.' Illyvin 'Thon vant spurtpremie"., Brit Volden var
først p. Bingoposten, mens Anita 5. Drage var den store
vInneren av konkurransen - alle kom til mAl.

.•• Mange har deltatt pa ferieløp, Sørlandsgaloppen, 5-dagars

• KM Ko,-t

•• t':ongsbe'-':Jmeste,"sk<lpet18. <lugust pa Vadet ved Tine F jogstad
m.fl. B,"a delt:akel',e, g'"illinq et:t:e,"p".

• O-cuP. V i nadde ikl:e et t av sesongens "'••l, to '"unde,- og u t.
Liten delt:al:else i '"egionsfi"a,le".

• '1este'-skapene - ",ange gode '-esult<lte,-av k lubbens ",edle',,",e,-

• Ragnhild My,"vold kvalil'ise,-te seg til No,"dlsk "'este,"skap

• G,"endesl:afett og lksfest e,- planlagt ,"ett ette," a,"snlllltet•

••••••• **.** •••••••••••••••••••••••• ***** ••••••••••••••••••••••••

4 {r
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STY~ET 1992

1?9L~ hatt foflqendp tillit"v ••lgte:

J ne,len
Espen LISe
'Tor Kvatnmen
HOdr Handel and
Ellen Sønderaal

Lise HoI •• tvedt
Bjørn 5chei t t ra Knutebi",'
Katr ine Hjelset" Lar ,.en
Are Biseth

[ngell C;~ IM.'1J~ld
F i nl1 Age Øs tel- n
[11'.;,en
JØr<;l Luchsinger
~\sb)or ro Br æc k
øv v in,j Dr'age
L<I'"',Løe
A.-." Bls,,,th/line ~'.ioq~t03;j
EI i I1lstenfo,-

Jens Sf;o1-t-o':;':ienl.Iop ..Idi -s t: a:1
'3 ve i n L ..itl-'5en

Ol.3f Helqe',ell
Svein t1vI"\lold
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1992. KNUTETRlMI·.:.iJMlTEEN1992Kongsbe'-g o-lag h"gd.~ fø IQende a,-,-anaement

L

PlNSEL0P:
Ansvarlige:
Ant. delt.:

I< LUa Bt'lESTER.SKAP :
Ansvao-l ige:
Ant. del t.:

GRENDESTAFETT:
Ansva'- lig:
Ant. delt.:

TREN lNG~;l.0F' :

Ansva,- lig:
Ant. delt. snitt:

n styre i Kongsberg O-lag

FORSLAG TIL ARSMØTET 82.

*.* ••• *** •• M.'.* •••• *.
,I6. og ~. juni p~ Heistadmoen

Knut Kjemhus. Espen L~e
c.s , 900

Komitee1, har i ~.-best~tt av Bj~rn Schei (forNlannJ. '(jell Brenna~
Lars Uberg, Gudmund Thoen, 0yvind Lie. Unni Thonhaugen. Anita S.
Drage og Espen Sem. De to slstnevnte hadde spesielt ansva. far
n~rtrimmen.18. august fra "Vadet"

Tine Fjogstad/Jan Vida,- Nielsen
81 Knutetrim ble arrangert for 25. gang Dg n~rtrim for 8. gang. 1992

er altsa et .1ublleurro!O.ar.og i den forbindelse- t'ar man utgitt e-n
egen Knutetrimpin som fulgte hve-r konvolutt.31. oktober i Funkelia

Elias Martini
lk.e arrangert or. dato Stat i.E.:.!..l.hh.;.. 19<"2 1991 lt;'_~'. 1989

Solgte 181-
Knutetr imp o se-r 246 220 245
Enld e ":ort gl. 97 J03 78
Nær tr im.kart CI"'~ 64J 796 374

Innleverte t IDKnutetrimDoser ''; '.5 107 J38
Nært,· imkart 115 96
Nye del tal"ere /5 I l 23

I alt 40 I~o inkl. naboklubbe-rs
løp satt opp i KOLs terminliste
Asb .;111,-" B,-.oc.
ca. 50

Disse- kartene ble benyttet: Gomstrud. Lauervann, Crossbanen og
Knutefje-ll. Knu\efjellkarte-t ble ber~ttet for langtrimmen.

Komiteen retter en spesiell takk til annons~renF som velvillig
stiller opp ~r etter ~r. En hjertelig tdk~ rettes ogs~ til byen~
sportsfa,-'-et"i"gel- og apoteket S~lvl(ronen som sto for salg av
poser, .art og .ort.

I 8I1\jennelae av det ufornuftige i at avtroppende styre skal utarbeide budsjettforslag, og
aAIedes bestemme mye av det nye styrets valg og prioriteringer, vil jeg foreslå følgende:

- Forslag til buc:l-Jett lor kommende Ar .kal utarbeide. av det nyvalgte .tyret og
legg •• hm lor madlammana I alcatrllOrdlnart Aranwte Innan utgangen av Januar
mnd. hvert Ar

Bjørn Schei. 12. okt. 19q2

NB! Regnskap og ~vrige tall for 1992 legges fram pi
~,-sm~tet_Fordeler:

- Sittende styre har til enhver tid selv utarbeidet gjeldende budsjett .
• Årsmøtet er dårlig egnet til budsjettdebatt, og vil samtidig kunne lå et noe annet innhold
- Styret får bedre tid til årsrappor1/ regnskap .
• En diskusjon orn planer, prioriteringer og budsjett, (godkjenning av dette) bør være

nyttig i forlænt av enhver sesong.

ps. Lagets lover (vedtekter) må endres i henhold til ev. vedtak.

Svein Myrvold
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Rapport fra Jente I Gutte Gruppen
Gruppen av guue- og jenteløpere (13-I6år) har i år kun bestått av seks løpere. Vi har
imidlertid vært så heldig at det har vært tre fra hvert kjønn. og dermed har KOl. allikevel
kunnet stille stafettlag i begge klasser. All neste sesong kan delte bli et problem.

Den viktigste årsaken til at vi ikke har klart å skape et bredere miljø for ungdommen i laget.
er at vi heller ikke delte året har kunnet tilby denne viktige gruppen i o-laget. en fast trener.
Delte problemet har vært Ialt opp i årsrapporter. årsmøter og medlemsmøter før. Klubben er
nå forpliklet til å gjøre noe. om det så skulle medføre ekstra kostnader.

Til tross for de problemene jeg har prøvd å belyse. har det ikke vært mangel på innsats og
treningslyst fra løperene. og resultatene har også blitt bra. I Hovedløpel som var sesongens
viktigste mål. kom alle fem løperne som deltok for KOL, på premieplass. Tine Larsen var dcn
som hadde full klaff denne dagen og tok med seg sølvmedaljen hjem. Nils Østenfor og Tine
Larsen ble uttatt på kretsens l.lag i stafetten. Hilde Handeland som ennå ikke er gammel nok
til å delta i Hovcdløper. har i år vist stor fremgang og vant sin klasse i O-festivalen for andre
år på rad.

Klubbens løpere har deltatt i årets kretsleir på Kongsherg og på O-Iandsleiren i Drangedal.

Til slutt vil jeg takke Brit Voldensom hjalp til med oppkjøring til Hovedløpet. Øyvin
Thonsorn ledet spenst og styrke trening i vinter og Espen Løe som hjalp til med O-teknisk
trening i vår.

Dag Henning

Rapport Junior I Senior Gruppen.
Løperne har i årets sesong brakt oss mange gode resultater. og en stor hyllest mil rettes til
Brit Volden. Unn Hilde Heggedal. Ragnhild Myrvold og Morten Skogs(jonl for deres NM
medaljer. Men mange andre gode reultater ble også oppnådd i løpet av sesongen. Det er et lite
paradoks at mens det sportslig har gått meget bra i viktige løp. er inntrykket at aktivitetsnivået
forøvrig har vært labert i denne gruppen i år.

Vinterens treninger har hall dårligere oppmøte enn før. Jeg tror muligens aktivitetsnivået ville
vært høyere med en skikkelig vinter. Vi har behov for skigåing på vinteren. Øyvind'
Bergstrand hadde imidlertid et godt grep om våre juniorer på denne tiden. så det ble trenet
mye på den siden. Juniorene hadde forøvrig samling i Uddevalla i Sverige i påsken. og
dessuten deltok endel på Danmarksturen i mars.

Vårens første mål for juniorene våre var Junior Cup løpet i Gøteborg. Det hle imidletid ikke
noe deltakelse her. En skjebne de målte dele med flere andre norske klubber. Man var her
vitne til en firkantethet fra arrangøren som jeg håper vår klubb aldri vil komme i nærheten av.
Spesielt ille var vel delte for Ragnhild. Nå ser det ut til at hun kan klare å dra iland seieren i
Junior Cupen alli kevel. Gratulerer.

Tiomila ble en massemønstring for KOLs vedkommende. 26 løpere fordelt på to herrelag og
elt damelag, Herrens plassering bar preg av mange merkelige hendelser. og noe dårlig løping
av enkelte. Damene derimoi ydet maksimalt, spesielt elter Egil Meaas sin fremstilling av
kvinnelige orienteringsløpere. Unn Hilde Heggedal og Tine Fjogsrad løp meget bra på de
første etappene. Pirjo kjempet seg over åser. bekker. stup og ikke minst broer på sin etappe.
Alle følte med henne når hun slepte seg opp den siste broen og hinket bortover innløpet med
krampe i alle muskler. Det var finsk sisu del. Deretter kom Brit Volden med et kjempeløp
som tok fm henne både matlyst og søvn. før Ragnhild la ut på siste etappen. Ingen i hele
skogen hadde Ragnhild respekt for denne dagen selv om det her var det løpere med topp
plasseringer i World Cup. Resultatet til darnelaget ble en 24 plass. Det høres kanskje ikke så
stort ul. men det er del. Alle fortjener ros.

Rapport fra aktivt utvalg for sesongen 1992.

Utvalget har i år foruten leder. Roar Handeland, bestått av Øyvind Drage, Dag Henning
Larsen. Olaf Helgesen og Bjørn Victor Larsen.

Sportslig oversikt.
Sportslig har årets sesong vært god når det gjelder å oppnå topp resultater i viktige løp og da
spesielt i NM og Hovedløp. Noe bedre resultat har Kongsberg aldri oppnått i NM!
Når det gjelder vår innsats i andre løp. og kanskje spesiell i andre stafetter og O-cupen. har
årets sesong vært resultatsmessig dårligere enn foregående. Interessen for deltagelse i slike
arrangement fra lagets løpere. har vært synkende.

I de aldersbestemte klassene har vi noen meget gode løpere. men antall løpere i disse klassene
burde vært bedre for at el inspirerende miljø skal kunne opprettholdes. Dette er en utfordring
for laget i de nesle sesongene!

I veteran klassene har vi en kjerne med løpere som oppnår gode individuelle resultater.

Felles Aktiviteter i VinterhalvAret.
Vinterens treninger ble holdt på mandag. onsdag og fredag elter samme linjer som foregående
sesonger. men det var noe dårligere oppmøte enn før.
I februar ble det holdt en dagssamling med 20 deltagere.
I mars ble det arrangert skisarnling på Veggelifjell hvor 23 stykker var med,
Knuten Grand Prix ble som vanlig arrangert. 16 fullførte.
Årets Danmarkstur gikk til Hirtshals. De som var med på turen. var godt tilfreds med
opplegget. men deltagelsen var i lir noe dårligere enn tidligere - 40 deltagere fra KOL. Delte
kan skyldes at vi i år reise med privatbiler istedenfor buss.

Junior-Stallen.
8 juniorløpere har i år vært tilknyttet Buskerud O-krets junior-stall. og skulle gjennom denne
tilknytningen få et ordned treningsopplegg. Av forskjellige grunner har ikke alle juniorene
vært aktivt med i dette opplegget hele sesongen. og oppfølgingene fra BuOK har blitt noe
mindre enn kanskje håpet. Men for de juniorene som har vært med, har det vært
treningssamlinger og felles reiser eks. til junioreup løp.

O-cupen.
Årets cup-lag fra KOL så ut ti I å være vel så sterkt som fjor årets "finale lag", men vi fikk
erfare i regionsflnalen at det er i skogen og ikke på papiret. at orienteringsløp avgjøres, og
resultatet ble dårligere enn vi hadde forventet.

Kretsfinalen, arrangert av Lierbygda, vant vi med 1106 poeng foran Eiker som fikk 963
poeng.
I regionsfinalen som ble arrangert i Vegårshei var det Porsgrunn, Oddersjaa, lrnås og
Sandefjord som var motstandere våre. Tine Fjogstad, Erik Engebråten, og Arnt Idar Jørstad
vant hver sin løype. men vi manglet forøvrig bredden. Da POL dessuten "hadde dagen". ble vi
slått klart. Resultatet ble tilslutt : POL ISO poeng - KOL 124 poeng - Sandefjord 103 poeng-
Oddersjå 92 poeng - Imås 71 poeng.

Vi stilte med 46 og 34 deltagere i de to cupløpene, og delte er for dårlig i forhold til den
bredden vi i et slikt arrangement bør delta med. (Bussen til regionsfinalen var ikke engang
halvt fyllt),

Roar
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Så kom tørken. Damelepere var det ikke lenger å se på stafetter, og det var tungt å dra
sammen løpere til herrestafettene. Junior Cup løpene gikk sin gang, og Ragnhild dro seg mot
toppen i sin klasse. Dette resulterte i en VM plass i sommer. Ragnhild som bare er 17 år, ble
tatt ut til junior landslaget, og har vært der siden, og hun har absolutt gjordt en god figur.

Høsten ble fra mitt ståsted (merk uttrykket) først og fremst preget av KM og NM'er. KM
individuelt ble et medalje ras for KOL. Vi nevner ikke vårt juniorlag eller herrelag i KM-
stafettene, men damene vant hele greia, og det med de fleste store lagene fra omlandet rundt
Oslofjorden tilstede.

NM junior ble ikke helt det vi hadde håpet. Ragnhild fikk problemer med å få terrenget til å
passe med kartet, og nådde ikke helt opp. Det gjorde Morten. En måned tidligere var han
nede på samme kilometertid som undertegnede, så lar han sølvmedalje i NM. Imponerende.
Stafetten var stafett.

Senior NM gikk i år i Bardufoss. Her satset familien Thon IVolden stort og fikk store
resultater. Øyvin var mest beskjeden, men en åttendeplass på normal distansen er bra. Brit var
ikke beskjeden, hun sier hun har trappet ned, men har problemer med å få konkurrentene til å
innse dette. En fjerdeplass og en andreplass individuelt kan kanskje kalles nedtrapping i
forhold til to seiere, men dog.

Herre stafettlaget besto av Øystein Myrvold som startet og som gjorde dette meget bra. Amt
Idar Jørstad skulle gjøre sitt beste, men som han sa: "men du vet jeg drar på åra ...", og det
gjorde han. Deretter løp Pål Comeliussen og Øyvin Thon laget inn til en 8 plass. Endelig
fikk herrene til en stafett, og det i NM!

Så var det damene da. Ragnhild startet og hun vekslet først igjen.som hun gjorde det i KM.
Deretter tapte Unn Hilde noe, men løp et bra løp likevel, før medaljejegeren Brit jaget ut på
sin etappe. Det ble så bra som en andreplass.

Jeg vil avslutte min rapport med å nevne at Ragnhild også fikk plass på landslaget i Nordisk
Mesterskap. Her gjode hun en meget bra innsats på stafetten. Det skal bli gøy å se henne i
aksjon neste år.

Bjørn Victor
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Navn

OVERSIKT KARTBEHOLDNING OKTOBER 1992

Antall

Hasselåsen (restrikSjoner)
Jondalen
Skollenborg
Lauervann
Vollevann
Prålllvika
Efteløt
KnutefjelJ
Kallpenhaug
Heistad.oen Syd
Kreklini/Skollenborg
BrlskellyrlSvartås
Lurdalen
Kongøgårdmoen
Kolknuten
Bevergrenda
Funkelia
Fiskeløs
Galllevelen
Laugerud
GOllsrud
SuluøAIIAn
Beveråsen
Funkelia
Crossbanen
Kjennerudvannet
Helstadlloen
Heistadmoen

Skavanger,skole/gate
Skavanger , skole
Wennersborg, skole
Wennersborg, skole
Raullyr, skole
Kallpenhaug, med skiløyper
~onisberg, gatekart
GamleirendAsen skole
Galliegrendåsen skole, kurve
Gand egrendåsen
Gamlegrendåsen, kurve
Heistadmoen, kurve
Nertrlll

Utiitt

1969
1973
1975
1977
1978
1978
19B l
19111
1981
1981
1982
1983
1983
1983
1983
1985
1990
1985
1986
1987
1987
1989
1989
1990
1991
1991
1986
1992

SPESIALKART

1980
1980
1980
1980
1980
1981
1983
1991
1991
1991
1991
1992

?

Målestokk

1:20 000
1:10 000
1:10 000
1:15000
1:15 000
1:15000
1:15 000
l: l fl 000
1:15 000
1:15 000
l: 15 000
1:15000
1:15 000
l: 7 500
1:15000
l :10 000
1:10 000
1:10 000
1:15 000
1:10000
1:10 000
1:10 000
1:15 000
1:10 000
1:10 000
1:15 000
1:15 000
1:15 000

l: 5 000
l: 2 000
l: 2 000
l: 4 000
l: 2 000
1:15 000
1:15 000
l: 2 000
l: 2 000
l: 5 000
l: 5 000
1:15 000
1:10 000

200
2500
1600

6
600
100

50
67

500
500
900

1000
1100

19
100
150

3500
4000
1000
1500
2000
3000
2500
3500

250
1400
1200
1200

150
400
400
350

60
400

1100
3000

300
3000

300
200
800
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~Regnskapsrapport 1992
[NO ['{!.Q!....g":;,b,LE_ RESUL m ER

(Foreløbige tall. Endelige regnsskapstall blir de" ut på årsmøte)
BudsJett 1993

I
H,]vedl~,) ytlqr'e, Dr~ngedal

INNTEKTER BudsJett 93 Regnskap 92 BudsJett 92 Regnskap 91 01'5 E' T i ne L c;u- =.p,1t
300 Idrettsarr. 41000 39075 54000 54188 eiE.' Hi? 1 er'le L i ) l p. ttu»
480 Inntekter salg og @ak 8000 8065 8000 10489 HI" le;' E'fll l øst.en"fr),-

481 Sponsorer 40000 40000 40000 40000 HJ=, Ifl Vp~u')d Ha~d~l~nd
HIt. 14 :\)}l:. O=.teflfnr580 Kartinntekter 44000 44365 58000 60962

780 Tilskudd 12000 12070 13000 13276
810 Kontingent 30000 32950 28000 39950 I 1,Jt'l .j 1J1". j I'}:~. Fl-o l

880 Renter 37000 26976 28000 30124
1117-11; 'l "11')1 t.•. ~" ':il.: oq'-; f .;or-dSUM 212000 203501 229000 248989 ~:;t.i '-~I"e B I ';J~th

'·.8 G,:!" Of. t.. j,M r:.,It:;'1 ll';t,IJ(=!1l

KOSTNADER

~

H19-c'.O 29 øvst ..,i" l')·,," 'JO l d
200 Administrasjon 8000 8 024 8000 6 701 73 Holg.,- Schlaupitz

210 Møter, fester 4500 1660 2000 2499 017-,18 8 Rilt,?'rlt·,iId 11:,"vold

220 Utdanning ledere 1000 450 1000 O
230 Idr.mater (strekkode 29.000) 3200 31296 5000 1064

~

NJ1 ~.enior, Stclrstelnr,es
231 Drakter 8000 3029 10000 11 636

R- i t. Volden240 Trening gen. Gymsaler 3000 1900 3000 4000 021 nor "'11:-41 "
H2 J normi:l ". e 0."1 i n "Tt-lort241 Støtteakt. sen/jun 37000 44866 40000 26423 Dc~l kor t 2 1=1,' i t V{ll ril 'fl

242 Støtteakt. gutter/jenter 5500 4924 5500 4463 H2J l",'" \ 1·/ (t)v." \ r- 't'l{,1(1

245 Rekrutt 5000 558 5000 2558
246 Miljøturer 12000 2800 5000 3471

']
Veteranmesters.(aDet~ Sandnes250 Reiseutgifter 30000 20900 36500 28329

260 Startkontingent 65000 66530 70000 67924 H~.O I [ri_l: Enqeb'fåtE''rI
262 Kretskontingent 8 000 8 100 8000 7 650 H6!) 2 Leiv Hnoe

116.5 7 ] ngp. Bcc9gt.:-270 Gaver, blomster 2000 40 2000 819
Hi.S 9 Hi:.lrcrlf.' 11(' ,'te I,'291 Meldeposten 2000 494 2000 1 317

292 Diverse utgifter 2000 3650 4000 2060
500 Kartutgifter, netto -7000 18033 22000 17029
890 Gebyr 241
891 Nedskriving shampo 9536

SUM 189200 227033 229000 190003
KONGSBERGMESTERE 1992l

Resultat 22800 ·23532 O 58986
1

2 ~:In010-12 Heae La.-sen
013-14 H i ide Hdnde l,:lnd 2 ""'
015-16 Tine La.-sen 2 ":111

H1S-16 Nil·" I2lstenior 4 krnBALANSE 15-10-92 30-10-91
017 Ragnhild Myrvold ::. ~::tn

AKTIVA PASSJVA AKTIVA PASSJVA Hl? 0VV1Tl "Thon 6 kHl

102 Bankkonti 317521 338356 035 t<afen 'Birkeland 2 km

172 Gjeld 12000 17147 H35 Arnt Idar Jørstad 6 Io:m15710 Pir;o Luchsinger '2 h~I191 Materialfond 66617 66617 040
H40 Espen Sem l... km

192 Kartfond 120000 120000 050 B.iørg BaJ.:J.:en 2 km
199 Egenkapital 125557 145367 H50 Svein Mvrvold 3 krn

151 Beholdn. shampo O 9536 H60 Leiv Hope 3 I,:m

329521 329521 347894 347894



- (3-

KONGSBERGO-LAG HAR DELTATT J FØLGENDE STAFETTER [ 1992

HERRER DAMER I':OMBI

Ant I Ant AntStafett l: I a'!;se la'1 PI .•'!;s t:: l.•sse lag Plaso
;; lag Plass

Ty.-'".;otta Hl7 5 2,15,17
18.25

Tio-/t".indla Hl7 2 ca80.215 017 l 26
POL Hl7 2 16, 19

H40 2 I, 12 1>35 I 1Ht:l-16 I 4 013-16 l 3
K,'okskoge" Hl7 l <I I 4

1':1'1 H17-20 I 8 016 l 2Hl6 l 2 035 l 2!;50 2 3.7
H35 l 3

~1'1 Hl7 2 34.dis~0 017 2 1.22
HiSt) l 3

Nf1 senio,· Hl? I 8 017 I 2
NI'1 juniOI- H17-20 2 14.36
HL yng,-,? 7,17
Vete,-.~nm.• HI56 2 0156 I 3Hl76 2

------------ -------- -- --------- ------- --- ------- --- -----
NI'1 sen;o.- 1010: Brit, Ragnhild. Unn Hilde

0ystein. Arnt Jdar, Pål. 0yvin

NI'1 jun;,,,- loIp:(.Morten. Geir Ottar. 0ysteln

2.
HL ynq.-.? hlp: Ni Is, Tine. --- for Busl.:erud O-I.:rets

VPfftund. -- , --

____________________ ~( ~i.~.

KONGSBERG DISTRIKTETS DESIDERT
MEST BRUKTE LEVERANDØR
AV VARER llL NYBYGG OG MODERNISERING
PRIIV OSS HVIS DlI TREIIGER F.EJlSj

;.
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