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SESONGAVSWTNING: Her er KOLs yngre I.pere som ble hedret på sesongavslutningen på Lågdalsmuseet søndag kveld. ALLE FOTO: OLE JOHN HOSTVEDT 

Leiv Hope æresmedlem i KOL, 
Sjelden har vel et 
æresmedlemskap i et 
idrettslag vært mer 
fortjent enn leiv . 
Hopes. 

OLE JOHN HOSTVEDT 
5 porten@laagenda lsposten.no 

- Dette er en så lett jobb som 
bare det. Det eneste jeg har 
gjort er å være «gissel» for sty-
ret og si enten ja eller nei, sa 
Leiv Hope, da han ble utnevnt til 
æresmedlem i Kongsberg Ori-
enteringslag på sesongavslut-
ningen på Lågdalsmuseet sØn-
dag kveld. 

- Dette var for voldsomt! var 
hans første reaksjon, da klapp-
salvene runget. 

Jan Vidar Nielsen hadde gle-
den av å lese opp Leivs meritt-
liste, . som er lang som et kre-
vende orienteringsløp. 

- Han har hatt en rekke verv 
, fra Økonomileder, administra-
tiv leder og lØpsleder for store 
arrangement, han har vært sjef 
for veteran-NM og for O-festi-
valen, han er pådriver for dem 
som skal skrive KOLs historie 
og han er leder for KOL. Dessu-
ten er han en god orienterings-
løper, oppsummerte Nielsen, 
som karakteriserte det ferske 
æresmedlemmet som en entu-

HEDRET: Mali Fjogstad Nielsen ble hedret med tittelen årets løper, 
stipend og her har hun fått overrakt Arne Hegstad minnepremie av 
Fritz Andreassen fra Buskerud veteranklubb. 

siast med en ukuelig vilje. 
Styremedlem Knut Ole Thore-

plass fikk æren av å overrekke 
Leiv Hope det synlige beviset 
på æresmedlemskapet, et di-
plom og en medalje. 

Prisdryss 
Noen minutter' tidligere var 
Leiv blitt hedret med Veteran-
klubben i Buskeruds utmer-
kelse bragdpremie overrakt av 

Olaf Helgesen, mens Mali Fjog-
stad Nielsen fikk overrakt Arne 
Hegstads minnepremie fra den 
samme klubben. 

Her var det Fritz Andreassen 
som sto for overrekkelsen, og 
han var ikke snauere enn at han 
sammenliknet henne med Han-
ne Staff. 

Leiv Hope kunne dessuten på 
vegne av KOL motta en sjekk 
fra det såkalte Telenorfondet 
pålydende lS.000 kroner, og 
stolt overrekker her var Jan 

ÆRESMEDLEM: Leiv Hope ble utnevnt til æresmedlem i Kongsberg 
Orienteringslag. ' 

BØhn, lederen Buskerud 
idrettskrets. 

- Jeg er imponert over det ar-
beidet KOL gjør og medlem-
menes prestasjoner, sa Jan 
Bøtm til en stolt forsamling. 

Ungdommen hedret 
Og ·det var grunn til å feire i 
KOL, for lagets lØpere har gjort 
det skarpt. Ikke minst de yngre 
løperne. 

Mali Fjogstad Nielsen og Hå-

kon Heggedal fikk premiene 
som årets løpere, for sine NM-
triumfer. 

Henriette Haug Storaas, Pet-
ter Reinerno, Agni Fjogstad Ni-
elsen og Erlend Grinderud 
Tandberg fikk framgangspre-
mier. 

I tillegg vanket det stipend til 
Mali Fjogstad Nielsen, Heidi 
Østlid Bagstevold og Petter 
Reinemo før alle de andre o-lØ-
perne fikk sine velfortjente 
premier. 
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Leiv Hope ble 
æresmedlem 
Leiv Hope ble utnevnt 
til æresmedlem i 
Kongsberg 
Orienteringslag på 
søndagens sesong-
avslutning. 
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1. lasse Vråle, ?turla 44.08, 6. Asbjørn 
Bræck, KOL 52.54 
H70: 
1. Einar Hoff; Tyrving 34.28 2. leiv Hope 
KOL 38.43. ' , 



2004 

V/iVAJ1 J'lI', J j.l/nl 
, 

Knutefjell og Skå o rra 
Kongsberg OLs kart 
"Knutefjell" og 
"Skårrå vest og 
Skårrå øst" utgitt av 
IL Nansen er kåret til 
årets norske o-kart 
for 2003. Knutefjell 
ble brukt til NM 
langdistanse og er 
rentegna av Jorg 
Luchsinger. Skårrå-
kartet er rentegna av 
Roar Valstad og ble 
brukt til Midtnorsk 
mesterskap i fjor. 

"Årets kart" ble første gang 
arrangert i fjor. Oppslutningen 
var enda bedre i år med i alt 35 
innsendte bidrag fra klubber og 
karttegnere, og det er leder i 
NOFs kartutvalg, Håvard Tveite 
godt fornøyd med. 

- Hensikten med en slik kon-
kurranse er å sette fokus på alle 
de flotte o-kartene som produse-
res i Norge hvert år. Gode oriente-
ringskart er en forutsetning for at 
vi skal kunne løpe o-løp. Det å 

utarbeide et o-kart er et stort og 
krevende arbeid, der det er behov 
for ekspertise hele veien fra flybil-
der og konstruksjon, via synfa-
ring og rentegning til repro og 
trykking. Med en egen klasse for 
skolekart håper vi også å bedre 
rekruttering til kartarbeidet, for-
teller Tveite. 

Klubber og karttegnere som 
hadde utgitt et o-kart de var stolte 
av i 2003 ble oppfordret til å bli 
med på denne konkurransen ved 
å sende inn fire eksemplarer av 
kartet til NOFs kartutvalg. Juryen 
besto som i fjor av Jorg 
Luchsinger, Kongsberg (ekspert 
på rentegning og trykking av 0-
kart), Geir Olav Rønning, Oslo 
(synfaringsekspert) og Gunnar 
Mosevoll, Skien (synfarer og kon-
trollekspert) . 

Følgende kriterier lå til grunn 
for juryens arbeid: 
• Kart over et spennende terreng 
• Kartnormen er fulgt 
• Kartet ser gjennomarbeidet ut 
• Kartet er pent rentegnet 
• Kartet har en tiltalende layout 
• Kartet er pent trykt 
• Kartet er godt les bart 

Det ble gitt poeng fra I til 10 
for hver av de syv kriteriene, 
gjennomsnittet fra de tre i juryen 
ble summert til en poengsum for 
hvert kart. J org Luchsinger 

Utsnitt Molvær skule. utgitt av Emblem IL. rentegna av Olav Lundanes 

Utsnitt Skårra. utgitt av IL Nansen, rentegna av Roar Valstad 

bedømte ikke sitt eget kart 
Knutefjell. Geir Rønning som 
hadde synfart en del av 
Kvebergkjølen, bedømte heller 
ikke dette kartet. 

Bruken av OCAD gjør at de 
fleste o-kart får en noenlunde 
brukbar grafisk utforming. For at 
kartet skulle hevde seg i konkur-
ransen var det en fordel at ter-
renget var spennende (Skårrå 

mest spennende med 8,7 p.). 
Kartnormen blir stort sett fulgt så 
lenge alle karta blir tegna i det 
samme tegneprogrammet. Men 
juryen la også vekt på for eksem-
pel bruken av hjelpekurver. 
Kvebergskjølen fikk konkurran-
sens eneste ti-poenger. tett fulgt 
av Holt, Flateby og 
Linnerudkollen med 9.7 p. 

Kartene skulle se gjennomar-

Utsni" av Knutefjell, utg i" av Kongsberg Ol, rentegna av JOrg Luchsinger 


