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SAMMENSETNING.

GRUPPER,

KOMITEER

M.M.

1.1. KOL's styre.
Styrets

sammensetning/tillitsvalgte.

Leder: pål Corneliussen.
Nestleder: Brit Volden.
Leder aktivt utvalg: Arnt Idar Jørstad.
Økonomisk leder: Anja Næss Heggem.
Sekretær: Ingar Håkonsen.
Styremedlemmer: Bjørn Schei (Knutetrim)
Erik Engebråten
Karen Birkeland (rekruttering)
Tillitsvalgte:
Kasserer: Lise Hørtvedt.
Utdanningskontrakt:
Gerd Signe Myrvold.
VDG: Finn Age østern.
Revisor: Jens Storfossen
Jon Jørstad.
Repr. IKU: Anja Næss Heggem.
Meldeposten:
Tine Fjogstad.
Valgkomite: Dag Jørstad
Svein Larsen
Svein Myrvold.
1.2. Sammensetning/arbeidsfordeling.
Styremøtene er avholdt hjemme hos styremedlemmene
etter tur, med enkel servering.
Det er avholdt 11
styremøter, med ca. 1 måneds mellomrom, men med et
lengre opphold i sommer p.g.a. blandt annet
o-festivalen.
Styrets medlemmer hadde jevnlig kontakt
gjennom hele året.
Alle styremedlemmene, samt kasserer Lise Hørtvedt er
innkalt til samtlige styremøter.
pål C, som leder, har hatt det overordnede
administrative arbeidet, samt deltatt under diverse
miljø- og løpsaktiviteter.
Leder har også vært
styrets representant ved o-festivalkomitemøtene.
Brit Volden, som nestleder, har sammen med Arnt Idar
hatt ansvaret for den sportslige aktiviteten i laget
(tr.løp, samlinger m.m.).
Anja Næss Heggem har som økonomileder hatt ansvaret
for søknader om sponsormidler, vært budsjettansvarlig,
kontakt med Meldeposten, samt i stor grad engasjert
seg i lagets miljøarrangementer.
Bjørn Schei har hatt ansvaret
Nærtrim.
\

/

for Knutetrim

og

Erik Engebråten har hatt ansvaret for kart og planlegging av fremtidige arrangementer, samt stått for

gjennomføringen av flere av klubbens løp. Han er
styrets representant i teknisk komite.
Denne komiteen har som formål å lage en arrangementsplan for de løp som skal arrangeres av KOL de nærmeste
3 år. Utarbeide forslag til kart, samlingsplass,
løpsleder og løypelegger m.m.
Planen vedtas av
styret.
Utvalget skal også planlegge nye kart,
revidering m.m.
Ingar Håkonsen har vært ansvarlig for møtereferat
Han har også vikariert for F.A. 0stern som VDG
ansvarlig.
Karen Birkeland
arbeidet.

har hatt hovedansvaret

m.m.

for rekrutt-

Lise er styrets kasserer.
Hun har vært innkalt til
samtlige styremøter, og har møtt på de fleste av dem.

1.3. Hovedsaker/vedtak

som har vært behandlet

* O-festivalen
*

*
*
*

*
*
*
*

*
*
*

*
*

i styret.

-93. Kontakt og samarbeid med
o-festivalkomiteen.
Rekrutteringsarbeidet.
Diskusjoner, kurs,
planlegging og gjennomføring av kurs og trening.
O-cup.
Avslutningsfest etter o-festivalen.
Kongsbergmesterskapet, samt ulike arrangementer/miljøtiltak.
Opprettelse av teknisk komite for arbeid med våre
fremtidige arrangementer, våre kart mvrn ,
Oppgradering av treningsløp, sosial tro .løp, løypeleggerkonkurranse,
innføring av rullering på
utstyrskoffertene.
.
Sentral lagerplass.
Oversikt over lagets
beholdning.
Kontakt med sponsorene.
Div. søknader om støtte.
Budsjettbehandling
for -93,. og for -94.
Omlegging av rutiner for postlevering, og
disponering av bankkontier.
Pinseløpene -94.
Revidering, utgivelse av nye kart.
Oppdatering av medlemslistene i samarbeid med
Meldepostkomiteen.
Kontakt med BUOK, NOF, kommune.

2. REPRESENTASJON.
2.1. Administrativt.
Norges

orienteringsforbund:

Teknisk komite: Gerd Signe Myrvold.
Valgkomite:
Gerd Signe Myrvold.

~

Buskerud

o-krets:

Treningsråd: Turid Guldbrandsen.
Valgkomite: Ellen Sønderaal.
Representanter

på Buoks ting:

Ellen Sønderaal,

Ragnhild

Norges Idrettsforbud:
Brit Volden.

Myrvold,

Ekspertgruppe

pål Corneliussen.
doping:

2.1. Idrettslig.
Eliteløpere

NOF:

Ragnhild Myrvold (D 17-18 E), Brit Volden (D 21 E),
0yvin Thon (H 2E 1), pål Corneliussen ( H 21 E2),
Are Biseth (H 19-20 E), Morten Skogsfjord (H 19-20 E),
Nils 0stenfor (H 17-18 E).
verdensmesterskap
jr.: Ragnhild Myrvold
distanse, nr. 12 sprint, nr. 4 stafett.

nr.18 normal-

Nordisk mesterskap: jr. kvinner: Ragnhild Myrvold
nr. 26 normaldistanse, nr.24 sprint, nr. 3 stafett.
Norgesmesterskap:
NM senior:
Normaldistanse:
0yvin Thon.H21 nr. 9
Unn Hilde Heggedal D21 nr. 24.
Kortdistanse: 0yvln -Thon H21 nr. 22
Unn Hilde Heggedal D21 nr~ 27.
Ragnhild Myrvold ikke til finalen.
Stafett: D17, nr. 8 (Ragnhild Myrvold, Brit Volden,
Unn Hilde Heggedal).
H17, 1. lag, nr. 24 (Ole Håkon Ellingsen,
Arnt Idar Jørstad,
0yvin Thon, Syver Løken)
2. lag, diskvalifisert.
(Egil Meaas, pål Corneliussen,
0yvind Drage, Espen Løe).
NM natt:

D17-20:

Ragnhild Myrvold nr. 5
Andre Jøgtvig nr.

NM junior: Individuelt:

Stafett:

Veteranmesterskapet:

Ragnhild Myrvold, nr. 3
(D 17-18)
Morten Skogsfjord nr. 54
(H 19-20)
D 17-20 (Ragnhild Myrvold, Helene
Lillemo, Tine Larsen)
(diskvalifisert)
H50 Nr.
Nr.
H60 Nr.
H65 Nr.
D45 Nr.

1,
7,
3,
5,
8,

Erik Engebråten
Svein Myrvold
Leiv Hope
Inge M. Bagge
Gerd S. Myrvold

KOL Il-lag (Vegard S, pål C, Øyvind D, Espen L)
nr. 4.
KOL Ill-lag (Ovidin D, Andre J, Morten Skogsfjord
Jan Vidar Nielsen)
D17,

KOL I-lag (Tine F, Unn H.H, Ragnhild M) nr. 6
KOL Il-lag (Anita S.D, Turid Guldbrandsen

DM, Østlandsmesterskap:
Dag Henning Larsen, nr. 2
Ragnhild Myrvold, nr. 1
Leiv Hope, nr. 2
Gerd S. Myrvold, nr. 2
Hilde Handeland, nr. 2
Even Lillemo, nr. 1

H40
D17-l8
H60
D45
D13-l4
HlO-12

Sørlandsgaloppen:
H35AL
D2lAL
D17-l7AL
H50
H50
H60
H60
D40C
HlO-12A

Egil Meaas, nr. 1
Unn H.Heggedal, nr. 2
Ragnhild Myrvold, nr. 1
Erik Engebråten, nr. 2
Svein Myrvold, nr. 3
Olav Helgesen, nr. 1
Leiv Hope, nr. 3
Bjørg Lillemo, nr. 3
Even Lillemo, nr. 1

5-dagars,
15 manna:
3. IDRETTSLIGE
Rapport

Sverige. H60
Olaf Helgesen,
1. laget nr. 2.

nr. 1.

AKTIVITETER.

fra aktivt utvalg

for sesongen

1993.

Medlemmene i utvalget har hatt følgende oppgaver/ansvar:
Leder: Arnt Idar Jørstad.
Treningsløp. o-cup: Brit Volden.
Gutter/Jenter/treningsveiledn.:
Unn Hilde Heggedal.
Herrer junior/senior, treningløp: Håkon Sæther
Damer junior/senior: Anita S. Drage
Old boys/girls: Knut Kjemhus
Påmelding: Øyvind Drage.
Aktiviteter i sesongen.
'I vinterhalvåret-har
det vært faste fellestreninger på
mandager (aerobic), onsdager (styrke/spenst) og fredager
(intervall).
I sommerhalvåret har o-laget arrangert
tilsammen 29 treningsløp.
Nytt av året har vært tilbud
om 10 spesialtreningsløp
med forskjellig o-moment.
I tillegg

har o-laget

arrangert:

Av individuelle resultater må vi nevnte Øyvin Thon, som ble
nr. 9 i NM normaldistanse.
I tillegg vant Øyvin 6 km. i 0cup finalen samt kretsmesterskapet
for senior.
vi må også
nevne Syver L som hadde en meget god vårsesong med bl.a.
seier i Drammen 3-dagers før sykdom og skader satte ham noe
tilbake.
Gruppen old boysigirIs.
Selv om sesongen generelt har vært preget av mange av de
eldre løperne har vært travelt opptatt med o-festivalen,
har noen likevel greid å holde formen såpass vedlike at
gode resultater er oppnådd.
Olaf Helgesen stakk av med seieren i H60 i svenske 5dagers.
I veteranmesterskapet
vant Erik Engebråten H50,
mens Svein Myrvold ble nr. 7. Leiv Hope ble nr. 3 i H60 og
Inge M. Bagge ble nr. 5 i H65.
I D45 ble Gerd Signe
Myrvold nr. 8. Videre vang KOL ved Knut Kjemhus, Leiv Hope
og Olaf Helgesen eldste klasse i stafetten, mens Svein
Myrvold, Ingar Håkonsen og Erik Engebråten tok sølv i den
mellomste klassen.
Rapport

fra rekrutteringskomiteen.

Rektuttutvalget har i 1993 bestått av:
- Turid Gulbrandsen
- Jan Bommen
- Helene Lillemo
- Tine Larsen
- Magnar Thorrud
- Karen Birkeland
Sistnevnte har også vært medlem av styret i o-laget.
Vi
har hatt 4 møter hvor vi har planlagt nybegynnerkurs,
rekruttløp og avslutning.
Når det gjelder nybegynnerkurs satset vi friskt med kurs på
alle barneskolene.
Etter påmeldingen gikk ut hadde vi kun
2 påmeldte på Skavanger skole.
Kurset der ble derfor
avlyst og de 2 fikk tilbud om kurs på en av de andre
skolene.
Kursansvarlig på de forskjellige skolene var:
- Erik Engebråten, Kongsgårdsmoen.
- Turd G, Espen Sem og Helene Lillemo, Gamlegrendåsen.
- Nils Øtenfor, Magnar T, Jan B, Raumyr.
I etterkant av nybegynnerkurset
har vi hatt 6 rekruttløp.
Det ble arrangert 3 løp før sommerferien og 3 løp etter
at
skolen hadde begynt.
på rekrutt løpene har vi tilsammen hatt 39 startende, og
mange har fullført så godt som alle løpene.
Avslutningen vil bli holdt på Skavanger Samfunnshus, har
vil alle få en premie.
Den neste store oppgaven blir å få alle 39 til å starte opp
igjen når -94 sesongen kommer l gang.
Rapport

fra teknisk

utvalg.

Utvalget har bestått av Erik Engebråten som leder, Svein
Myrvold, Paul Biseth, Svein Larsen, Asbjørn Bræck, Jlirg
Luchsinger (søknader) og F.A.østern (VDG spørsmål) (var
bortreist lenge).
Utvalget har hatt to møter.
Et angående forslag til

fordeling av større o-arrangementer i Buskerud de kommende
år. Et om pinseløpet -94. Har deltatt på terminlistemøte
i BO der Ringerike O.L. gjerne ville ha pinseløpet -94. Vi
har anbefalt at løpet arrangeres fra sletta i
Hannibalbakken.
Roar Handeland er løpsleder.
Vidar
Elvekrok legger løyper, men vi trenger en til. Vi avventer
reaksjon fra viltnemnda.
Når det gjelder arrangementer
fremover, viser en revidert plan at KOL er satt opp med ei
KM helg i 1995 (Hoved KM + stafett yngre og eldre) og KM
lang-96.
Pinseløpet er foreslått til Eiker-95 og Ringerike
-96. Vi har argumentert for å beholde pinseløpet på
Kongsberg - Eiker området.
Kartplaner: Nytt kart Bjørndalen -94.
(utsatt p.g.a. 0festivalen).
Data-kart har planer om å lage skolekart ved
Raumyr (3 km2) og Saggrenda (6km2). KOL må betale noe for
trykking.
Hasselåsenkartet
går ut, ens Knutefjell øst og
Bevergrenda bør trykkes opp med noen justeringer.
Ellers
avventer vi den endelige langtidsplan fra kretsen når det
gjelder videre kartplaner.
Arsberetning

Knutetrim/Nærtrim

1993.

Knutetrimkomiteen
har i år bestått av Bjørn Schei
(formann), Kjell Brenna, Gudmund Thoen, Lars Uberg, Øyvind
Lie, Unni Thonhaugen, Anita S. Drage og Hilde Storløkken.
De to siste har hatt spesielt ansvar for nærtrim.
Knutetrim ble i år arrangert for 26 gang hvorav 13 trimmere
har vært med hvert år siden starten.
Nærtrim ble i år
arrangert for 9. gang.
Kart som er benyttet:
Knutetrim:
1. periode: Svartås/Briskemyr og Heistadmoen.
2. periode: Krekling/Skollenborg,
Knutefjell og Kolknuten.
Nærtrim:
Majorplassen, Sulusåsen, Funkelia og Saggrenda.
Statistikk 1993:
Solgte Knutetrimkonvolutter:
226.
Solgte Nærtrimkart:
780 (hvorav 292 til skolene).
Dette er en økning på 12% fra fjor.
Det er innlevert 123 stk. klippekort for Knutetrim.
Det er 16 nye deltakere i Knutetrim i år.
Komiteen retter en spesiell takk til annonsørene som
velvillig stiller opp år etter år. En hjertelig takk
rettes også til byens sportsforretninger og apotek
Sølvkronen som har solgt Knutetrimposer og nærtrimkart.
Vital o-cupen.
Kretsfinalen i Buskerud ble arrangert 15. mai av Modum OL
ved Geithus.
Transport med personbiler.
Vi hadde med 45
deltakere fordelt på løpene: 6 km: 10, 4 km: 9, 2 km: 15,
1,5 km. 2.
Resultater:
1. Kongsberg OL
1074 poeng
2. Modum OL
957
3. Sturia IF
943
4. Eiker OL
942
5. Ringerike OL
859
6. Konnerud IL
743

~

7. Røyken OL
433
8. Lierbygde OL
209
Regionsfinalen
ble arrangert lørdag 11. september av Øvrebø
IL ved Homsteane.
Transport med chartertog, 3 vogner.
Totalt ca. 80 passasjerer på toget.
Egenandel kr. 50,- el.
kr. 150,-/familie.
Meget vellykket tur, med takk til Holger for reiseoplegg,
Anja for utmerket servering på toget og Tine F. for allsang
og leiker til ungene. Vi hadde med 59 deltakere fordelt på
løypene: 6 km: 8, 4 km: 14, 3 km: 10, 2 km: 23, 1,5 km 4.
Resultater:
1.
Kongsberg OL
2.
Kristiansand
OK
3.
Porsgrunn OL
4.
Sandefjord OK
5.
IL Imås

140 poeng
125
"
123
89
63
"

O-cup finalen ble arrangert søndag 3. oktober av
Kongsvinger
IL ved Kongsvinger. Transport med 2 busser,
servering av pizza og mineralvann. Vi hadde med 59 deltakere fordelt på løypene:
6 km: 14, 4 km: 1 O,
3 km: 15, 2 km: 1 6 , 1,5 km: 4.

Resultater:
1.
Halden SK
2.
Bækkelagets SK
3.
Kongsberg OL
4.
Stord T&IL
5.
Skøynar

145 poeng
129
"
128
"
87
"
51

O-cupen er godt egnet som et miljøarrangement
for oss.
Erfaringene med felles transport med tog og buss var meget
gode. Særlig togturen til regionsfinalen ble en positiv
opplevelse,
I fremtiden bør vi få med flere av våre
nybegynnere/rekrutter
og ha en fast "o-cup-innpisker"
og
turarrangør.
ARSRAPPORT

FRA MELDEPOSTEN:

Meldeposten
har kommet
opplag på 150.
I redaksjonen

ut 4 ganger dette året, med et

har følgende

personer

sittet:

Tine Fjogstad, Vemund og Hilde Handeland,
Hege og Tine Larsen og Emil Østenfor.

Helene

Lillemo,

Informasjon fra styret, aktivitetsplanen,
innbydelser,
litt resultater, miljøreportasjer
og interjuver har preget
årets o-avis.
Stikkord

for arbeidet

fremover:

* Tett samarbeide

II

med styret.
Bruke de yngre medlemmene til å prege bladet.
Interjuver, miljøreportasjer.
Informasjon fra det meste "som rører seg".
Debatt ?
Fotoreportasjer.
* 6 utgivelser pr. år med kopierings- og adressesystem
skal bli enda bedre.

*
*
*
*
*

som

r
VDG-RAPPORT
Ingar HåKonsen har i 1993 vikariert som VDG-ko tak .
Det
ar vært avholdt 2 møter med Kongsberg Vilt e d.
1)

April.
Gjennomgang av planer for Knutetrim/Nærtrim.
på henstilling fra Viltnemda ble tidsperiode for
Krekling/Skollenborg
forandret til etter 15. juni.
Vi ble også enige om å justere plassering av noen
poster.

2)

Juli.
Gjennomgang av løpsområder for O-festivalen.
I h.h.t. forslag fra O-laget, ble vi enige om
å drive ut vilt i området syd for Funklia søndag
morgen.
O-laget opplyste at det var planlagt viltregistrering
for alle løp i O-festivalen.
Kart med alle registreringer påtegnet er seinere
oversendt Viltnemda.

Vi har også i møte med Bergverksmoseet
løpsområdene
for O-festivalen. Museets
ingen spesiell kommentar.
Samarbeide
vært meget
RAPPORT

med Kongsberg
bra.

Viltnemd

FRA NORSK O-FESTIVAL

gått gjennom
representant

og grunneiere

har

hadde

l

1993

1993.

Høsten 1991 ble Kongsberg Orienteringslag bedt om å
arrangere Norsk O-festival 1993 av Norges
Orienteringsforbund.
Etter en del forhandlingsrnøter, der
hensikten var å avklare betingelsene for arrangementet,
slik at senere uoverensstemmelser
kunne unngås, ble
partene enige ved årsskiftet 1991/92.
En del av avtalen
var at det skulle
tillates å kreve inn noe høyere
startkontigent
enn vanlig.
Denne ble delvis brukt til
betalt arbeidshjelp.
Det ble da heller ingen uenigheter
med NOF i forbindelse med O-festivalen.
Tvert i mot,
samarbeidet var utmerket.
Den største forskjellen mellom denne O-festivalen og de
tidligere, var at arrangørene av ukeløpene, Modum O-lag og
Notodden O-lag, hadde en annen enklere rolle enn før.
Kongsberg hadde ansvaret for all markedsføring,
innbydelse, påmelding, innkreving av løpsavgifter, O-camp,
dataopplegg,
treknlng, utarbeide startlister,
resultatlister
0.1., og i tillegg også ansvaret for
tidtaking på ukeløpene.
Samarbeidet med Modum og Notodden O-lag gikk utmerket, noe
rapportene fr~·b~gg~ lagerie understreker.
Det synes å
være en meget god løsning, som kanskje burde ha vært
forsøkt videre.

~'\

Ca. 30 av verdens beste løpere ble invitert til å delta i
festivalen, med gratis startkontigent,
reise og pphold.
Dette sikret meget god deltakelse.
Sandsværsprinten
ble
arrangert for eliten fredag kveld med vanskelig
skråliorientering,
og med start og mål i Kongsberg
sentrum.
Dette løpet dannet grunnlaget for jaktstart for
eliten lørdag morgen.
Det ble meget godt mottatt både av
løpere og publikum, og bel også dekket i en god raportasje
i NRK ettermiddags sporten lørdag ettermiddag.
Tinesprinten
og Gildestafetten
på lørdag og søndag hadde
Kongsberg Skisenter som samlingsplass.
Stedet egnet seg
meget godt til formålet.
Det ble lagt mye arbeid i
planløsningen,
og det lyktes å skape en intim
samlingsplass
samtidig som det var nok plass.
Den nære
avstanden mellom sittearealene,
salgsbodene og
resultatlistene
var viktige i så måte.
Ikke minst
gangbruas plassering resulterte i stor trafikk forbi
salgsbodene,
noe som ga seg utslag i forøyde kunder og
stort salg.
Gratis transport med stolheis opp til starten for de
fleste på lørdag var et populært innslag.
Løypene fikk
rosende omtale.
Det var ca. 4000 deltakere på Tinesprinten, hvorav ca. 900
utenlandske deltakere.
AV disse var ca. 550 fra tidligere
Øst-Europeiske
land.
Disse var invitert til å bo gratis,
og slapp også å betale startkontigent.
I tillegg gav NOF
transporttilskudd
til landslagene.
Arrangøren
synes selv at arrangementet ble vellykket, og
reaksjoner fra løpere, publikum, media og konrollører
bekreftet det.
Det økonomiske resultat ble meget bra.
Det hadde en del
årsaker: først og fremst ble det lagt ned betydelig arbeid
i å skaffe sponsorinntekter,
noe vi lyktes svært godt med.
I tillegg ble det brukt mye tid på å til rimelig eller
gratis varer og utstyr til arrangementet.
Det er selvsagt et betydelig arbeid å forberede og avvikle
et så stort arrangement.
Det "ikke sportslige" tar
forbausende lang tid.
vi hadde 400 funksjonærer i sving.
vi kunne klart oss med færre, men det gikk sport i å få
til ting så perfekt som mulig.
Selv om det ble stor
belastning på enkelte medarbeidere,
var det forholdsvis
enkelt å skaffe hjelp, og på mange måter virket det ilele
inspirerende på laget.
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ØKONOMI
Regnskap
Budsjett

1993
1994.

INNTEKTER.
Idrettsarr.
Innt. salg
og tiltak
Sponsorer
Kartinnt.
Turistkart
Tilskudd
Kontigent
Renter
SUM

Regnsk.

Bud. 94

93

Bud. 93

Regnsk.

403.000

336.264

8.000

37.856

o

6.166
35.000
208.721
4.500
14.700
29.000
25.907
660.258

5.000
40.000
22.000

5.281
40.000
42.865

12.000
31.100
25.000
143.100

12.070
32.950
26.976
197.998

9.000
13.000
3.000
1.700
7.300

8.024
1.660
450
31.296
3.029

42.000
49.000
10.000
12.000
30.000
25.000
571.000

92

KOSTNADER.
Administrasjon
Møter, fester
utd. ledere
Idr. mater
Drakter
Trening gen.
gymsaler
Sportsl.akt.
Rekrutt
Miljøturer
Reiseutg.
Startkont.
Kretskont.
Gaver, blomster
Meldeposten
Div.utg.
Kartutg.netto
Gebyr
Nedskr.shampo
SUM

17.600
47.500
7.000
20.000
18.000
65.000
8.000
3.000
10.000
2.000
30.000

6.815
22.898
3.373
7.775
43.224
61.000
7.890
800
1.641
786
-2.469
425

292.900

175.366

169.000

1.900
49.1~3
558
2.800
29.400
62.743
'8.100
40
1.102
3.633
18.033
328
6.752
229.(,4T

Resultat

278.100

484.892

-25.900

-31.b~3

BALANSE

15.10.93
AKTIVA
811.825

PASSIVA

Bankkonti
Gjeld
Tilgode
Materialfond
Kartfond
Egenkapital
Beh.shampo

17.000
15.000
3.000
24.800
5.000

17.980
280
O

4.010
-1.062

10.000
39.500
5.000
8.500
33.000
65.000
8.000
3.000
2.000
2.000
-41.000

O

10.10.92
AKTIVA
317.427

PASSIVA

11.784

16.886

66.817
120.000
613.748

66.817
120.000
113.724

524

o
- 812.349

o
812.349

317.427

317.427

For 1993 var det budsjettert med kr 143.100,- i inntekter
og kr 169.000,- i utgifter, altså et underskudd på
kr 25.000,-.
Regnskapet for 1993 viser inntekter på kr 660.258,_ utgifter på kr 175.366,-.
Dette gir et resultat på kr 484.892,-.

og

Avvik fra budsjettet skyldes i hovedsak inntekter og
utgifter i forbindelse med o-festivalen.
Disse var ikke lagt inn i o-lagets ordinære budsjett.
For 1993 er det foretatt en direkte overføring på
kr 330.000,- fra o-festivalen.
r tillegg er det betalt
kr 170.000,- for o-kart under festivalen. Dette er en
nettoinntekt til KOL på kr 82.000,-.
Det gir et ekstrabidrag på kr 412.000,-.
Nytt i årets regnskap er posten "Turistkart". Dette er et
aktivitets kart over Kongsberg og Omegn som ble laget til
o-festivalen.
Kartet skal videreføres i 1994.
For 1993 har det gitt et overskudd på kr 4.500,-.
Prosjektet er svært intereisant, of det kan påregnes å bli
en fast inntektskilde
i årene fremover.
O-laget har fått STur-midler, totalt kr 129.000,-, fra
kommunen og fylket for kartene Bæveråsen, Kjennerudvannet og Gamlegrendåsen
skole.
Sponsoravtalen

med Byggco AS ble ikke videreført

Vi har inngått

tilsvarende

Vi har større
Dette skyldes

avtale med Systor

utgifter på reiser
den gode innsatsen

i 1993.

AS for 1994.

enn forutsatt.
i o-cupen.

Lagets bokførte egenkapital er kr 613.748,-. r tillegg
kommer kart fond på kr 120.000,- og materialfond
på
kr 66.817,-. Gjelden beløper seg til kr 11.784,-.
Bankbeholdningen
er kr 811.825,- pr. 15.10.93.
Knutetrim har en bankbeholdning på kr 57.987,inngår i o-lagets regnskapsår 1993.

som ikke

BUDSJETT
Styret ønsker å prioritere aktivitet og miljø i 1994.
Dette gjenspeiles ved økningen på postene "Sportslige
aktiviteter",
"Miljøturer" og "Trening generelt".
Det er budsjettert med økning til Meldeposten,
dette for å
få et ordnet opplegg for trykk/kopiering
og distribusjon.
O-laget har 10 års jubileum i 1994, og styret ønsker en
markering av jubileet. Dette gjenspeiles under "Møter,
fester".
.
Det er budsjettert med innkjøp av ny PC, laserprinter
programvare,
kostnadsberammet
til kr 20.000,-.
Denne skal brukes til bl.a. pinseløp, regnskapsføring
aktivitetskart.

og
og

5. BEHOLDNING
Art.

PR. 15.10.93
verdsatt

antall

Trimtex sommerbluser
Trimtex o-bukser
Bluser, Roto
Gande o-bukser
(KIF/Roto)
Overtrekksdrakter:
jakker
bukser
o-strømper
o-legger

19
12
38
52
5
2
6
2

til

lagerplass

3.020,1.680,-

Østenfor
"

°
°
1.550,310,360,140,7.060,"

Shampo
109
Kongsberg Turkart
ca.450
a 20,- 9.000,T-skjorter:
Norsk o-festival/Trimtex,
58 stk.
Postbukker
Stifteklemmer (løse)
Stifteklemmer (på trebukk)
Postskjermer til o-løp
Postskjermer til trening
KOL-skjerm, 1 stk.
Regnly telt m/stenger, 2 stk.
Kartmonter på stativ, 2 stk.
Div. kontorrekv.
(penner, stiftemaskiner, kurver,
strikk til startkort
Startkort
Startnummer blanke
med nummer
"
gamle

Lager

tusj, m.m)

Tau
Vaffeljern, 3 stk.
Div. bestikk, tallerkner, lys, servietter
fat, tørkeruller, pappbegre.
NOF's flagg, 1. stk.
Stor klokke, 1 stk
Små klokker
KOL- seil, 1 stk.
Sandsvær- seil, 1 stk.
Norsk o-festival-seil,
1 stk.
Start-seil, 1 stk.
Mål-seil, 1 stk.
Pappskilt, blanke
Brune poser
Ne-rkebånd
Plastposer til kart
Søppelposer
Campingstoler, 2 stk.
Campingbord, l stk.
Treningskofferter,
3 stk.

"
m.m.

"
"
"
"
"
"

"

10 liters bøtte, 5 stk.
Plastsveisemaskin,
1 stk.
Løypepåtrykker m/utstyr, 1 stk.
Basketball, 1 stk.
Fotball, 1 stk.
Balansebrett, 1 stk.
PC m/printer, 1 stk.

Lager
"

pål C.
"

Pokaler:
15-manna 1993, 1 stk.
POL-stafett, oldgirls, 1 stk.
Div. pokaler
Bilde, gave fra Herløvs IF

Myrvold
Lager

PC m/skriver,

Erik E

karttegner

pål C.

Litteratur 0.1.
"Orientering" 1993

pål C.

Slights o-festival
Retningslinjer for pinseløp
Rekrutt-materiell
Knute-trim utstyr
Drikkebegerstativ

Lillemo
pål C.
Karen B.
Lager
Fritz A.

Tegnefolier, grunnlag
Strekkodeleser,
1 stk.
Postbeskrivelsesprogram
Foto-kamera
Premier fra o-festivalen

Myrvold
Biseth

Kart:
Gomsrud
Heistadmoen
Beveråsen
.Sulusåsen
Fiskeløs
Funkelia
Heistadmoen
Heistadmoen, syd
Krekling/Skollenb.
Kampenhaug ski-o
Kampenhaug
Kjennerudvannet
Crossbanen
Gamleveien
Lurdalen, øst
Vollevann
Briskemyr/Svartås
Gamlegrendåsen
sko
Gamlegrendåsen
Laugerud
Kongsberg, bykart
Jondalen
Storåsen (gammelt)
Skollenborg (gl.)
Moane (nærkart)

Lager
2200
500
2600
2908
3950
3750
750
600
280
380
700
1280
233
880
920
600
380
2900
2820
1250
800
2500

"

Karen B.

(ca.)
(ca.)
(ca.)
(ca.)
(ca.)
(ca.)
(ca.)

(ca.)
(ca.)
7 O (ca.)
1500 (ca.)
87

Efteløt/Passebekk
VM stafett
Lauervann
Pråmvika
Storås en
Kurvekart
Heistadmoen
Fiskeløs
Gamlegrendåsen
Gamlegrendåsen

sko

Skolekart
Wennersborg
Wennersborg sko
Skavangen sko
Kongsgårdsmoen
Raumyr
Skavangen
Spesialkart/nærkart
Funkelia syd
Funkelia nord
Gamlegrendåsen
Sulusåsen (gammelt)

67
130 (ca. )
15 (ca. )
100
2700 (ca. )

Lager

200
250
300
300
320
280
310
16
90
180

(ca. )
(ca. )
(ca. )
(ca. )
(ca. )

250
370
700

Crossbanen, ca. 2.500 stk.
Kjennerudv., ca. 1.800 stk.
Gruveåsen, ca. 2.000 stk.
Hannibal, ca. 2.500 stk.
Storåsen, ca.

Myrvold

utstyr til o-løpsarrantementer
hos Per Henriksborg.
Toalettanlegg
10 stk. lO-liters bøtter
Div. tau
Skilt: Forbudt område,start, mål m.m.
Brune poser, div. pappskilt.
Papirdoer
Søppelsekker
Blank plast
Grønne matter
Tørkeruller
Serveringsbrett
Svart plast
Små papirposer
Utstyr til barneparkering
Drikkebegere (l kartong)
Bestikk, tallerkener, servietter, pølsepapir, hamburgerpapir,
aluminiumsfolie
Sartkortklosser
Spiker
Ruller og plastposer med merkebånd
Seil: "Velkommen til o-festivalen 1993"
"Norsk o-festival 1993"
Veiviser m/Norsk o-festival 1993 + Kongsberg o-lag

.,

O-kart

til konkurranser

O-lagets

arbeid

lagres hos Myrvold.

forøvrig.

* Salg av edelgran til inntekt for Olympic Aid, Sarajevo
Kr. 4.000,-.

* Arsfest i Funkelia, stor deltakelse og stemning.
* Frifo-dag med orientering og salg av Knutetrim/nærtrim.
* Knutetrim-stand i Kongsberg

*
*
*
*
*

*
*

Stand med salg av kart i Kongsberg i samarbeid med
handelsstanden.
Utgivelse av turistkart over Kongsberg
Instruksjonsdag m/o-løp for Sandsværbanken m/0yvin og
Brit.
Løypelegging for Buskerudsprinten
for psykisk
utviklingshemmede,
Skavanger.
Hjelp til svenske/finske lag på trenings leir i Kongsberg.
6 deltakere på BUOKs kurs vedrørende rekruttering.
3 deltakere på BUOKs info.kurs om kartproduksjon.

7. KONKLUSJON.
Vi har lagt nok et år bak oss og tiden for å gjøre opp status
er kommet.
Inntrykket er at det gjøres solid håndverk over
hele linjen
Det er en fornøyelse å se at så mange medlemmer
er villige til å ta et tak.
Et veldrevet lag er helt avhengig
av at alle stiller opp, både på det sportslige plan og når vi
skal gjøre en jobb. Oppslutning omkring cupen og
treningsløpene,
samt arbeidet med o-festivalen gir svaret.
Men KOL er noe mer, det fikk vi til fulle vist under 0festivalen.
Vi har en plass blandt Kongsbergs befolkning og
næringslivet.
Det er tilfredsstillende
å registrere at vi
spiller en aktiv rolle i å markedsføre Kongsberg.
O-festivalen ble en stor suksess, takket være et solid
forarbeid og alle våre dyktige medhjelpere.
Det svært
gledelige økonomiske resultatet gir oss et større spillerom,
skjønt vi må forvalte våre midler på en fornuftig og
langsiktig måte.
En av de viktigste oppgavene for styret har
vært å drive laget og legge planer fremover, slik at vi ikke
skulle oppleve en nedtur etter o-festivalen.
så langt tror
jeg vi har lykkes.
Oppslutningen omkring høstens aktiviteter
har vært god, og det er med glede vi har registrert at "gamle"
løpere igjen har funnet frem o-skoene.
Miljøtiltakene
har slått godt an, og vi har tildels lykkes med
å gjøre o-cupen attraktiv.
Nye varianter av o-løp synes også
å ha blitt positivt mottatt.
på et område kan vi ikke si oss fornøyd.
Det er lagt ned et
betydelig arbeid i å skaffe nye rekrutter/løpere.
Dette viser
seg å være et vanskelig arbeid.
Tendensen er klar - det meste
av rekrutteringen skjer gjennom egne medlemmer.
Men vi har
hatt bortimot 40 nye løpere på våre rekruttløp.
En stor takk
til rekruttutvalget.
Nå må vi sette alle kluter til for å få disse, og andre til å
fortsette med vår idrett.
Det er flere som har gode ideer, så

t

•

f

vi må bruke vintermånedene til å lage et skikkelig opplegg.
Men dette er alles ansvar, vær frempå, snakk med nye løpere på
treningsløp, slik at de føler seg velkommen.
Stikkordet tror
jeg er et godt miljø.
Da vil det bli attraktivt å være med i
"KOL-gjengen".
I tillegg må vi være villige til å gjøre visse
endringer omkring treningsløpene.
Kom frem - si din mening.
på den sportslige siden må vi registrere at 1993 preges av
stagnasjon.
vi kan godt skylde på o-festivalen og skader.
Men resultatene kommer ikke av seg selv - grundig arbeid hos
den enkelte og fra lagets side er en nødvendighet.
La oss bli
enige om en ting - innen 3 år skal vi ha gode resultater, et
enda bedre miljø, og bedre tilbud til alle.
Det krever
innsats av alle.
Nytt av året er et eget lager for utstyr som vi bruker
jevnlig.
Med noen justeringer og punktlighet fra brukerne, er
det trolig kommet for å bli.
En stor takk til Meldepost-komiteen.
De gjør et viktig
arbeid.
Men også her gir det inspirasjon når medlemmene
bidrar.
I løpet av vinteren/våren
-94 har vi forhåpentligvis klar 3årsplanen for våre fremtidige arrangementer.
på grunn av
kretsens planlegging har det ikke latt seg gjennomføre så
langt i 1993.
Vi vil da ha en langt bedre oversikt over
fremtidige oppgaver og kan planlegge i god tid.
Det gir oss
også større oversikt i budsjettplanleggingen.
I 1994
feirer Kongsberg o-lag 10 års jubileum.
Det er vel på
sin plass å markere dette.
Det henstilles til lagets
medlemmer om å komme med forslag.
Vi står foran en spennende 1994 sesong.
La oss håpe det blir
god oppslutning om våre ulike arrangementer, da det er
insipirerende for dem som legger ned arbeid i dette.
så gjenstår
sesongen.

det å takke for -93 sesongen,

og lykke til

l

-94

pål Corneliussen
leder.
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