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1. Styrets sammensetning.
1.1

1.2

Komiteer,

grupper, Jrepreselliasjon.

KOL's styre.
Leder:
Nestleder:
Aktivt Utvalg:
Økonomi:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Pål Corneli ussen
Kristian Birkeland
Bjørn Haavengen
Leiv Hope
Vemund Handeland
Bjørn Schei (Knutetrim)
Tellef Lillemo.( Rekrutt)
Tor Kvammen ( Miljø)

Kasserer:

Ingar Håkonsen

Tilltsvalgte.
Utdanningsleder :
Revisor :

Gerd Signe Myrvold
Jon Jutulstad
Eli Østenfor
Dag Jørstad
Svein Larsen
Karen Birkeland

Valgkomite:

1.3
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Komiteer

, utvalg.

Teknisk utvalg:
VDG:
Knutetrimutvalg

:

Ikke valat
Finn Åg~ 0stern
Bjørn Schei
Anita Sørensen Drage
Gudmund Thoen
Lars Uberg
Gunnar J. Henriksen
Øyvind Lie
Unni Thonhaugen
Sissel Tvedrr.n

Matrialforvaltcr

Meldepostcn :
Aktivt Utvalg:

.

Teller Lillerno
Jan Bommen
Turid Gulbransen
Anne Demmo
Sissel Resscr
Tor W. Jacobsen
Tine Fjogstad, med flere
Bjørn Haavcngen - leder + gutter/jenter
Bjorn Viktor Larsen - sen./jun. herrer
lngrid Kvistad - sen./j un. damer
Øyvind Drage - pårncldcr

Miljøutvalg:

Tor Kvammen
Tine Fjogstad
Håkon Gjerde
Emil Østenfor
Katrine Hjclseth Larsen

s.

1

•
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s.

Z

Styrets arbeid.

Det er avholdt 10 styremøter, alternerende hos de enkelte medlemmene med enkel og god servering. De er avholdt
med drøyt I måneds intervall, med et lenger opphold i sommer. Stort sett har alle medlemmene hatt anledning til
å møte. Kasserer har fremlagt økonomi rapporter, uten at han har trengt å stille opp på møtene.
Tor Kvammen fikk som styremedlem etterhvert ansvaret for miljøtiltakene.
Arbeidet med å lage arbeidsinstrukser for det enkelte styremedlem er bortimot fullført, noe som forhåpentligvis
vil gjøre det lettere for de neste styrene i KOL, og kanskje lette arbeidet for valgkomiteen.
Det er avholdt et medlemsmøte i høst for å planlegge aktivitetene neste år, noe som igjen har betydning for
budsjettarbeidet. De enkelte styremedlemmene legger frem sine budsjettall på styrets budsjettmøte i desember.
Det endelige budsjettet for 1996 ble dermed ferdig i god tid før årsskiftet. En ønskelig effekt av dette er at våre
medlemmer i god tid før sesongstart skal ha kjennskap til sesongens aktiviteter, og vite hvem som er ansvarlige
for gjennomføringen.
Styret har jobbet godt som et team.

1.5. Hovedsaker som har vært behandlet i styret

.

- Økonomi. Sviktende sponsorinntekter m.m. krevde jevnlig oppfølging med tiltak.
- Arrangementer, KM.
- Synfaring av nye kart, herunder også Gamlegrendåsen.
- Kartutvalg. Etablert i januar 1996.
- Etablering av miljøutvalg.
- Ansvars- og arbeidsfordeling i styret.
- Påskjønnelser
- Beredskapsplan ved leteaksjoner
- Pinseløpene 96.
I tillegg er det arrangert medlemsmøte vedr. beredskapsplanen / sesongplanlegging

2.

Representasjon.

Representanter til BUOK's ting: Pål Corncliussen

3.

96.

og Bjørn Viktor Larsen

Medlemsoversikt.

Medlemmer

- 93 : 290
- 94: 297
- 515 : 288

ialt
0-12 år
13-16 år
17-44 år
45-

menn
172 (182)
25 (14)
13 (20)
75 (44)
59 (104)

damer
116 (115)
22 (19)
6 (6)
53 (26)
35 (64)

ialt
288 (297)
47 (33)
19 (26)
128 (70)
94 (168)

(Tallene fra 94 er gruppert i : 0-10, ] l ~16 ,17-34 ,35...95 oppsette: er tilpasset !'HF/NOF)

4. Idrettslig.
Eliteløpere NOF:
Øyvin Thon (H 21 El), Bjørn Haavengcn (H 21 E2), Unn Hilde Heggedal (D 21 E), Brit Volden (D 21 E),
Jorunn Teigen (D 21 E), Ragnhild Myrvold (D 19-20 E), Nils Østenfor (H 19-20), Helene Lillemo (D 19·20 E),
Emil Østenfor (HI7-18 E), Håkon Gj;rde (HI7-18 E).

Resultater.
Verdensmesterskap Jr. Ragnhild Myrvold nr. 7 normaldist., nr. 50 kortdist., nr. 8 stafett
Nordisk Mesterskap
Ragnhild Myrvold disk norrnaldist.. nr. 2 kortdist., nr. 4 stafett
Veteran World Cup
H 55
Erik Engcbråtcn
nr. I
H 60
Leiv Hope
nr. 3
H 60
Olaf Hcluescn
nr. 6

s.3
NM
NM Jr.

NM Natt
Norgescupen
Hovedløpet

Jr.

Veteranmesterskapet
KM

KM natt

KM langdistanse
KM stafett

Annet

5. Idrettslige

Ragnhild Myrvold nr. 3 normaldist.,
nr. 27 kortdist.
Ingrid Kvistad, Jorunn Teigen, Ragnhild Myrvold nr. Il stafett
D 19-20
Ragnhild Myrvold nr. 2 kortdist, nr. 24 normaldist,
H 17-18
Emil Østenfor nr. 14 kortdist, nr. 40 normaldist.
H 17-18
Vemund Handeland nr. 53 kortdist.
H 17-18
Håkon Gjerde nr. 75 kortdist.
stafett
Vemund, Håkon, Emil nr. 38
D 17-20
Helene Lillemo
nr. 51
D 19-20
Ragnhild Myrvold
nr. l sammenlagt
H 14
Even Lillemo
nr. 1
D 16
Hilde Handeland
nr. 5
D 15
Hege Larsen
nr. 35
H 15
Stian Birkeland
nr. 36
H 65
Thor W. Jakobsen
nr. l
Leiv Hope, Ingar Håkonsen, Erik Engebråten nr. 1 H2 stafett
H 21
Egil Meaas
nr. 1
'\. D 19-20
Ragnhild Myrvold
nr. 1
"J D 21
Ingrid Kvistad
nr. 3
H 17-18
Håkon Gjerde
nr. 3
D ] 5-16
Hilde Handeland
nr. 3
H 13-14
Even Lillemo
nr. 2
H 35
Jan Vidar Nielsen
nr. l
H 40
Vidar Elvekrok
nr. 2
H 50
Ingar Håkonsen
nr. l
H 60
Leiv Hope
nr. l
Oddvar Rønnestad
nr. 2
H 17-18
Emil Østenfor
nr. 1
Karl Erik Sem
nr. 2
H 17-18
D 19-20
Helene Lillemo
nr. 3
Vidar Elvekrok
nr. l
H40
D17
Ragnhild Myrvold
nr. l
H ]9
Egil Meaas
nr. 3
Ingrid Kvistad, Jorunn Teigen, Ragnhild Myrvold
D 21
nr. 1
ilr. 1
~- ;E,
1lege Larsen , Elin Aakrc, 1-1i~GC
Handeland
ri-16
Even Lillerno, Hans Erik Siokvik, Stian Birkeland
nr. 2
D 35
Eli Østenfor, Gerd Signe Myrvold, Pirjo Luchsinger
nr. I
Eli Spiren, Hanne Bræck, Karen Birkeland
IlL 3
H 50
Ingar Håkonsen, Svein Myrvold, Erik Engebråten
nr. 1
Olaf Hclgesen, Asbjørn Bræck, Paul Biseth
nr. 3
lS-staf erten
nr. 5
Ungdommens
lO-mila nr. 49 Even Lillemo, Hilde Handeland, Vegard Dalshagen,
Hege Larsen, Stian Birkeland
Två-mila
nr. 99

aktiviteter.

De største prestasjonene
i 1995 har Ragnhild og Even stått for. Ragnhild har dominert eldste junior klasse også
inneværende
sesong med flere seire i enkcltløp i Norgescupcn,
i tillegg til at hun gikk til topps sammenlagt.
Internasjonalt
gjorde hun seg også bemerket med sølv i Nordisk. På normal distansen i Nlvl lop hun fra de fleste
av konkurrentene
og tok en 3. plass - sterkt!
Even har vært stabil i teten i sin klasse hele sesongen og satte prikken 0\'Cf j-en med seier i Hovedløpet.
Her
oppnådd Hilde en. fin-fin 5. plass: Vårc'ungdomsløpere
hul' \ i~l Ircmgangi
ir.ncværcndc sesong. KO~ stiitci ti;
lag i ungdommens
lO-mila. Her løp Hege, Hilde, Even, Stian og Vegard på en imponerende
måte og hentet
hjem en budkavl og ble nr 49 blant ca 300 lag. Den samme jevne starculøpingcn
viste jente- og guuclopcrnc
ved å ta gull og ~·;I\' i KM-stafett.
Ellers har KOL hall deltagere på O-Iandsleiren
i Asker, Modum o-camp, 0troll leiren på Ringerike og krctssamlingcr
for juniorer.
Juniorene våre tok initiativet til el sammensatt
Buskerud lag i 25-manna i Stockholm.
KOL stilte "Bushen" og
sjåfører til disposisjon og i tillegg deltok KOL med 6-7 løpere på laget. Slike felles aktiviteter sammen med
/"S.
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andre klubber, som et supplement til KOLs egene aktiviteter, ser aktivt utvalg svært positivt på ved at vi dermed
kan skape et bredere tilbud for de ulike aldersgruppene.
Veteranløperne i KOL har også denne sesongen gjort seg sportslig bemerket. Den størst prestasjonen sto Erik for
da han gikk helt til topps i Veteran World-Cup i St. Petersburg. Leiv var ikke mye dårligere med sin 3. plass.
Trenderterrenget i Namsos behersket de ikke på samme måten, men her slo Tor W. til (nr. 1) og reddet KOLs
..ære individuelt. Erik, Ingar og Leiv tok revansje på stafetten hvor de innkasserte en ny seier.

Treningsaktiviteter
I vinterhalvåret har det vært aerobic på mandager og styrke/spenst på onsdager som faste treninger. En stor takk
til 0yvin som har tatt seg av styrke/spenst. KOL hadde også et tilbud til de aller yngste på torsdagene, men dette
døde ut på grunn av dårlig oppmøte. Vintersarnlingerr ble i år avholdt på Torsetlia, mens første helgen i april
reiste 50 KOL-løpere på Danrnarkstur, Det ble også arrangert ett gate o-løp som avslutning på vintersesongen. I
sommer har KOL arrangert 25 ordinære treningsløp. I forbindelse med treningsløpene har det vært lagt opp eget
tilbud for ungdommen (13-17 år) med felles oppmøte på tirsdagene (10 stk.). Oppmøte har variert, men det å ha
faste treningstider med et målrettet tilbud anses som svært viktig for denne aldersgruppen.
Kongsbergmesterskapet på St. Hans-aften ble i år en stor suksess, med kombinasjon løp og etterfølgende
grilling/bading. Ellers arrangerte juniorene våre en spennende Grendestafett, mens Evens løyper i
klubbmesterskapet natt ble vel utspekulerte for mange. Pga lite snø har treningen tidlig i vinter foregått i
terrenget og sesongens siste o-løp gikk av stabelen 30.desember.
Når det gjelder klubbens deltagelse på løp, så har den vært avtagende de siste sesongene. Det stiller mange på
KOLs interne aktiviteter, men det er færre som deltar ute. I år som foregående år er det Øyvind og Anita som har
tatt seg av påmeldingene, og KOL relter en stor takk for vel utført jobb.

Stipend

for 1995

Klasse l
Ragnhild Myrvold, sølv i Nordisk, bronse i NM,
sølv Jr. NM, lplass Norgescupen sammenlagt

kr. 3000

Even Lillemo, 1. plass i Hovedløpet
Hilde Handeland, 5. plass i Hovedløpet

kr. 500
kr. 500

Klasse 3

6. Rapport

fra rekruttutvalget.

Det som gikk bra i 1995 sesongen var først og fremst at vi hadde totalt 102 deltagere. Delte er løpere som har alt
fra I til J I starter. Grovt regnet er 50% av deltagerne nye sett utifra 1994 sesongen.
Det ble bare gjort mindre endringer på 1995 folderen til Byggco-karusellen i forhold til 94 utgaven. Folderen ble
også i år distribuert ved hjelp av Meldeposten. I tillegg til distribusjon i Knutetrim-konvoluttene,
ble også
Ioldcrcn lagt ut på salgssicdenc for Nærtrim-kart,
Opplegget fra i fjor med 3 løyper med varierende lende og vanskelighetsgrad ble også fulgt denne sesong.
Forskjellen var at løpsleder for karusell-løpet satte ut cn kort og en lang løype der sikre ledclinjer var Jet
overordnet mål. Den tredje løypa skulle ha noen flere o-tekniske utfordringer og var tiltenkt løpere med noe
erfaring, fortrinnsvis årsklassene 11-12- n Rj(~rn Haavcngen tok seg av dt>nne 0Pf\?aVen.
Il løp var kvalen også i år. 7 løp før sommerferien og 4 etter. Dette antallet ser så langt ut til å være del
optimale.
I 94 sesongen fikk allc deltagere av karusellen utlevert kart med påtcgnct løype. I år hadde vi valgt at deltagcrene
selv tegnet på sin løype. Bare gode erfaringer med dette opplegget.

H va gikk mindre bru.
Hva gikk egcntlig gall? Svært lite ener min mening. Et tankekors er den store utskiftingen av
del er innom for å "lukte" på oricntcringssporten må en bare akseptere, men ca 5091, utskifting
Hva kan vi gjøre med deue? Del som var en gjcnngangcr. og som irriterte, var annonseringen
oss for J annonsere i samme annonsen som de ord inær c treningsløpcnc. Deuc falt ikke heldig

I"

deltagerne. At en
er noe i overkant,
i Lp. Vi bestemte
Ul i 2-3 tilfelle. da

r

.<)
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del ikke skulle være karusell-løp, ble det likevel annonsert for Byggen-karusellen. Her er en jobb ~l gjøre med
Lp. Uheldig al folk blir "lurt" på denne måten.
Valg av sleder/kart til karuscll-lop bør vurderes nøye. Det er ikke nok at kart/terreng passer, adkornstcn/parkcring
er også en viktig faktor. Årets karusell-løp hadde to steder som ikke er særlig egnet, Crossbancn og Monscbergu.
l tillegg er kartet over Raumyr lite egnet.

Hva bør gjøres anderledes

•

i 96.

Grunnrnodcllcn i årets Byggco-karuscll vil bli videreført i %.
Det bør arbeides videre med instruksjon i bruk av kart og kompass for aldersgruppen 10 år og oppover.
Sosiale innslag bør prioriteres. Dette kan være faktoren som gj~)rat medlemmene trives i o-laget.
Hvem bør ta seg av ungdornsgruppen fra 12-13 opp til yngre junior?
De ordinære treningsløpene på tirsdager bør legges til nærområdene da karusell-løp og treningsløp har felles
samlingsplass. Dette må koordineres med ansvarlig for oppsett av treningsløp.

Premiering.
I år var det 39 stk som hadde deltatt seks ganger eller mer. 4 av disse hadde deltatt på alle Il løpene. Disse 4 fikk
løpsdrakt overdel / undcrdel all etter hva dem hadde fra før.

Premier.
Medaljer med inngravert "Byggco-karusellen 1995" til de som har deltatt mere enn seks ganger.
Løpsdrakt overdel /underdel til alle som har l I fullførte løp.

Avslutning.
Sesongvslutning ble holdt på Laagdalsmuseet den 29 oktober fra kl 1700 til 2000. Avslutningsfesten var ikke
bare en markering for Byggco-karusellen på at sesongen var slutt, men var i år også sesongavslutning for KOL
generelt der stipendier ble tildelt Ragnhild, Hilde og Even for fremragende resultater i 1995.

7. ÅRSBERETNING

KNUTETRIM/N.ÆRTRIM

1995.

Knutetrimkomiteen har i år bestått av Bjørn Schei (formann), Gudmund Thoen, Lars Uberg, Gunnar J.
Henriksen, Øyvind Lie, Unni Thonhaugen, Anita Sørensen Drage og Sissel Tvedten, De to siste har hatt
spesiellt ansvar for nærtrim.
Knutetrim ble i år arrangert for 28 gang hvorav 12 trimmere har vært med hvert år siden starten i 1968, og det er
en nedgang på l fra i fjor.
28 stk av årets deltakere har vært med i minimum 20 år, 51 stk i minimum 15 år mens det er 61 stk som har
vært med i minimum 10 år.
.
Det er i år solgt 197 Knutetrimkonvolutter, og i tillegg er det solgt 83 enkle klippekort.
65 stk Knutefjellkart er solgt.
Det er en nedgang på 12 solgte konvolutter fra i Ijor.
Det er i år innlevert 121 stk. klippekort for Knutetrim og det er en nedgang på 4 fra i fjor.
Det er 14 nye deltakere i Knutetrirn i år, men samtidig har det Iallt fra 9 av de 20 nye fra i fjor.
Nærtrirn ble i år arrangert for Il gang.
Det er i år solgt 603 nærtrimkart, hvorav 312 stk til skolene i byen.
Det er også en nedgang på 12 solgte nærtrirnkart fra i fjor.
Det er i år innlevert 70 nærtrimkart som er en økning på 8 fra i fjor.
Kart som er benyttet:
Knutetrim:
1. periode: Hannibal og Kjennerudvannet
~.
r

ÅRSHfLDiiYq
2. periode: Krekling/Skollenborg

S.0

og Knutefjell turkart

Nærtrim:
Majorplassen, Sulusåsen, Funkelia og Saggrenda
Knutetrimkonvolutter

og nærtrimkart har vært å få kjøpt i byens sportsforretninger

og apotek Sølvkronen.

8. O-Cupen
Kretsfinalen søndag 25. Juni innledet årets O-Cup. Den ble arrangert av Røyken O-lag i sterk kuppert og steinete
terreng på Hurumlandet. Med løype seire i 3 km, i 4 km, i 5 km og i 6 km vant vi meget suverent.
Sammenlagt resultatene ble;
l. Kongsberg
2. Ringerike
3. Sturla
4. Eiker
5. Modum

192
116
III
110
109

Poeng sankerne fra Kongsberg var; Thomas Wilson, Thomas Gulbrandsen, Endre Birkeland, Inger Sørensen,
Inge M. Bagge, Elisabeth Wilson, Britt Volden, Tine Fjogstad, Pirjo Luchsinger, Ragnhild Myrvold, Ingar
Håkonsen, Ingrid Kvistad, Amt Idar Jørstad, Egil Meås, Jan Vidar Nilsen, Øyvin Thon, Øyvind Drage og Bjørn
Haavengen.
O-cupen fortsatte så med regional finale arrangert av Stokke I. L. lørdag 16. September. Spenningen var stor før
start. Skulle vi skulle lykkes å kvalifisere oss til finalen i Orkanger. Da løperene våre var kommet i mål viste
resultatene at nedturen var et faktum, og all planlegging av Orkanger turen kunne skrinlegges. Resultatene ble;
L POL
2. Kristiansand
3. Kongsberg
4. Sandefjord
5. Grane

162
134
133
121
110

De som skaffet oss de 133 poengene var Endre Birkeland, Thomas Gulbrandsen, Henrik K. Thorrud, Paul Myhre,
Inge M. Bagge, Elisabeth Wilson, Britt Volden, Even Lillemo, Tine Fjogstad, Jorunn Teigen, Ingrid Kvistad,
Ragnhild Myrvold, Emil Østenfor, Vidar Elvekrok, Vemund Handeland, Bjørn Haavengen, Øyvin Thon og
Svein Erik Sørgård.

9. ÅRSRAPPORT

1995 FRA VDG-GRUPPA.

Det har vært et stille år for VDG-gruppa, uten noen spesielle saker.
Det tradisjonelle brev hvor KOL orienterer om alle sine planlagte aktiviteter for den kommende sesong, ble sendt
ut i bezvnnclscn av. februar. Det var adressert til 12 l;J.g Og foreninger som representerer grunneiere: iaktlaø etc,
samt viltnemder.
,.
.
Tilleggsbrev om våre trcningsløp ble utsendt i april, når terminlista var klar.
Ingen kommentarer, på disse to brev, ble mottatt.
Orientering om nytting av startsted KM-Stafett ble sendt ut ultimo juli til et fåtall adressater.
Intet åpent informasjonsmøte ble avholdt i 1995 grunnet dårlig oppmøte i tidligere møter. (Vi prøver å avholde
disse møter bare annet hvert år, av nevnte samme grunn).
I Lågendalsposten var del på vårparten el innlegg mot O-sport om våren. Etler en del undersøkelser ble det
besluttet undertegnede ikke il starte en avispolcmikk, slik at dette innlegg ikke bIe im ~\eg''\!t.
J

10. RAPPORT

FOR ÅRET 1995 FRA MELDEPOSTREDAKSJONEN.

Mcldepostcn har vært utgitt 5 ganger dette året. Opplag: 180 Slk.
Redaksjonsgjengen har bestått av mange hjelpere:
Emil Østenfor: Adresse- og rodcsjef med ansvar for å lære opp Endre Birkeland.

-
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Hilde Handeland, Helene Lillemo, Even Lillemo, Hege Larsen, Elin Aakre, Hans Erik Slokvik og Elisabeth
Wilson har hatt hoverdansvar for å komme med bidrag selv, eller fått andre til å skrive.
Hans Erik har overtatt ansvar som fotograf.
Tine Fjogstad har vært trådtrekker,
Inneholdet har som vanlig inneholdt viktig informasjon til medlemmene, nytt fra styret, intervjuer og
stem ningsrapporter.
Kopiering har vært gjort på trykkeriet på NIT, en dyrere løsning enn kopisenteret vi brukte i 1994 som måtte
legge ned sin filial her på Kongsberg.
Distribusjon gjøres som før med "bein-til-bein-metoden". Her er mange ungdommer i sving!
Tanker framover.
Ungdomsgruppe får 95% ansvar for å dekke reportasjestoff og utgjør en mest mulig selvstendig redaksjon.
Tine Fjogstad får ansvar for å taue inn info fra styret og div. utvalg.
Vi satser også på varianten "Korktavle'<Meldepost-med telefon/adresseliste medlemmer og aktivitetskalender, på
for-sesongen.
Red. takker for i år og spesi.ell takk til ungdommen som har vist initiativ og vilje til å gjøre en solid jobb.

11. ØKONOMI.
Budsjett 1996
INNTEKTER
300 Idrettsarr.
480 Inntekter salg og tiltak
481 Sponsorer
580 Karti nntekter
Turistkart
780 Tilskudd
810 Kontingent
880 Renter
292 Diverse inntekter
SUM

Budsjett 96
27000
O
31000
39500
25000
6300
31000
49000
7500
216 300

Regnskap 95
9781
O
34000
20725
26893
6300
30850
51960
1 838
182 346

Budsjett 95
6000
O
45000
27000
25000
73500
33000
47000

KOSTNADER
'WO Administrasjon
210 Møter, fester
220 Utdanning ledere
230 Idrettsmateri elI
231 Drakter
240 Trening gen. Gymsaler
241 Sportslige aktiviteter
245 Rekrutt
246 Miljøturer
250 Reiseutgifter
251 "Drift av buss
260 Startkontingent
262 Kretskontingent
270 Gaver, blomster
291 Meldeposten
292 Diverse utgifter
500 Kartproduksjon
890 Gebyr
SUM

12000
3000
1000
8600
5000
10000
28000
10 000
10000
10000
20000
60000
7000
1000
10000
O
35000
300
230 900

10512
5004
O
14750
7410
10 175
33846
7651
12 125
10325
15447
56617
7290
360
11 110
O
43089
180
245 891

20000
3000
1 000
14800
5000
10000
40000
13 000
20000
10000
13700
85000
7000
2000
10 000
2000
47000
500
304 000

Resultat

-14 600

-63 545

-47 500

256 500

På idrcusmatcricll er del lagt opp til sparing,da vi nå bør ha nok av materiell (unntatt
Iorbruksrnateri ell )etter 0- Festi valen.

12. BUSS-RAPPORT

..

Bussen har vært brukt ved følgende anledninger:
2111
Årsfest, Bcvergrcnda
IO/2
Tcatertur. Oslo
10/3
Vintersamling, Torsetlia
30/3
Danmarkstur
1/5
POL-stafetten, Porsgrunn
5/5
Tio-mila, Stockholm
27/5
IS-Manna, Oslo
25/6
O-(;UP, Røyken
\6/9
O-cup, Tønsberg
nil o
2S-manna, Stockholm
7i2
Teatcrtur, Oslo
Svein Larsen, John Rørnes, Per Chr. Bakken og Jan Vidar Niclsen har vært sjåfører ved ulike anledninger.
Det er utført ca. 65 dugnadstimer. Dugnaden har bestått av rengjøring av buss (Hilde og Helene etter 25-manna,
Thea - Mali - Agni - Tine Iorøvrig) og medgått tid til kontroller, reparasjoner og servicer (Jan Vidar).
O-lagets utgifter til bussdrift har i 1995 vært kr 15447,-. Dette er noe høyere enn budsjettet, og skyldes for det
meste at staten innførte vekt-avgift og avgift ved årlig kontroller.
Dynamo-havari på Danrnarksturen og arbeisutgifter i forbindelse med kondens i bremsesystemet i høst har gjort
store innhogg i sponsor-kontoen hos SPITEN-Lastebil. Delte sammen med diseluigifter p:1ca, 70()(),-,
dekkomlegging, oljeskift og service har medført at sponsormidlene er brukt opp. For 1996 bør derfor O-laget
budseuere med ca 20 000,- i driftsutgifter.

13. MILJØUTVALG.
Denne gruppen ble formelt etablert våren 1995.
Tine Fjogstad har nå vært "Primus Motor" i det formelle utvalget. Hun har hatt med seg Håkon Gjerde, Emil
Østenfor og Katrine Hjelseth Larsen i utvalget.
Det ble arrangert teatertur i desember for barn.
Det har vært arrangert søndagstur for rekrutter m/foreldre en gang i måneden fra januar til mars og :-"'.::'",',:Cf'1b-::,
til desember.
.
Miljøutvalget har gjort en innsats ved diverse arrangementer som o-cup og treningssamling.
Årsavslutning på Lågendalsmuseet ble arrangert j samarbeid med rekruttutvalget.
I tillegg har det vært en god del miljøaktiviteter i klubben som ikke utvalget har hatt ansvaret for. Vi nevner
blant annet årsfesten, grilling etc i forbindelse med treningsløp på Vadet, teatertur i januar, Danmarksturen,
Kongsbergrnesterskapet og Grendestafetten.
Miljøutvalget innser at det stort sett har sin misjon i forbindelse med aktiviteter satt i gang av andre grupper.
Miljøutvalget vil derfor for 1996 planlegge sine aktiviteter i samarbeide med rekruttutvalg og aktivt utvalg.
Denne planleggingsfasen vil utkrystallisere mer om miljøutvalgets funksjon og hvordan det skal arbeide videre.

14.

Vurdering.

Nok en sesong er over og det er tid for å gjøre opp status. Hva karakter som skal settes får den enkelte selv
avgjøre. Men for de neste av oss har vi fått tilgang til de opplevelsene vi søker ute i naturen. Vi holder bredden i
antall medlemmer, størst i Buskerud og best i cupen. Orientering lyder bra i folks Ører i Kongsberg og gjennom
Byggco-karusellen er vår sport blitt mer tilgjengelig for folk nest, ikke minst de unge. Her ligger ennå mye
upløyet mark; vi har problemer med å få de yngste til å fortsette med orientering etter det første møtet. Men dette
jobbes det aktivt med, og i skrivende stund er planleggingen for arbeidet blant de yngre neste år kommet godt
igang.
-.
Det er også en utfordring å gi et tilbud som tilfredsstiller de fleste uansett alder og nivå Styret har konsentrert
mye av sitt arbeid omkring tilbudet til dem under senior-nivå. Dette er et arbeid som bør bygges videre, og som
vil gi resultater etterhvert.
Det er nødvendig å se langt fremover .når en skal sette sine mål. Vi er en frivillig organisasjon der fremdriften
nødvendigvis går litt i rykk og napp. O-lagets styrke ligger ikke minst i våre mange dyktige og velvillige ,
medlemmer.
Sportslig er det tynt i toppen. Men vi har noen "stjerner som Ragnhild og Even. Alt skulle ligge til rette for
at de nest beste tar steget opp. Styret vil også ønske Ragnhild til lykke i sin nye klubb og håpe på en god
sesong for henne.
Utfordringene for neste styre er mange:
- Kartuvalg, med opplæring av synfarere, rentegnere m.m.
- Alternative inntektskilder
- Nye sosiale tiltak
- Utvikling av treningsløpene
Il

-'

ARSI1fJl)/rV~ s.
Kommentarer til regnskapet.
Det viste regnskap er ikke endelig avsluttet
Regnskapet
for 1995 viser et minusresultat
hovedsak følgende:

og revidert. Det endelige vil først bli klar til årsmøtet.
på kr: 63.000,-. Differansen
mellom budsjett og regnskap

skyldes

i

Inntekter
Sponsorer:

20.000,- i minus grunnet
har hatt likviditetsvansker

at en ikke har fått erstatning
etter PK konkursen.

Sponsoravtaler:

Følgende avtaler er inngått i 1995:
Sand svær Sparebank
Systor
Spi ten Bil AlS

etter PK avtalen,

og at BYGGCO

18.000,-( 1996)
7.000,-(1996)
10.000,-(1996)

Turistkart:

Også iår har en oppnådd et godt resultat, med kr. 26.893- mot budsjett kr. 25.000,Turistkartet
er videreført uten store kartmessige forandringer.
Det har vært endel utskifting
av annonsører, noe som har medført endel arbeid.
Dugnadsarbeid
som i fjor, ca 120 timer, hovedsaklig av Jan Vidar.
Kartsiden med Kongsberg Omland skal utvides til neste år, og Jorg er i gang med å legge
inn på O-cad.
Tor Kvammen vil legge alle annonser inn på datamaskin for å lette redigeringen.
Turistkartet
er en god inntektskilde som kan nyttes bedre ved medlemmenes
hjelp. Det
koster 500 kr som minimumspris
å bli profilert i et opplag på ca. 20 000. Hvis
medlemmene
bidro til å markedsføre kart es muligheter og skaffe annonsører, kan intektene
økes betraktelig.

Tilskudd.

Resultat kr 6.300,- mot budsjett kr 73.500,.
Kr 59.000,- var forutsatt for støtte til "Bjørndal setra" kartet. Dette har vi ikke fått.
Kommunen har meldt fra at idrettsutvalzet ved en feil ikke har sendt videre KOL's søknader
på kartstøue til fylket (STUI). Dette gjelder kartene Bjørndalsetra
med kr.59.000,-(29.500,fra STU! og 29.500,- fra kommunen)og
Gruveåsen med kr 94.000,- (47.000,-+47.000,-).
De nye reglene for tildeling av anleggsmidler
fra STUllkommunen
er nå slik at alle
søknader O-stilles hvert år, og en må konkurrere med stadig nye konkurrerende
prosjekt. En
kan ikke som tidligere opparbeide ansennitet ved å la søknadene ligge inne inntil de
dekkes.Hva
konsekvensen
av dette vi! si i praksis for oss må vi vente og se. Men det er
"desto viktigere at Idrettsutvalget
alltid har seg forelagt våre oppdaterte langtidsplaner.

Renteinntekter:

Renteinntektene
har vært kr 51900,- mot budsjett kr 47.000,-,
Grunnfondsbevisene
på kr 200.000,- har gitt avkastning på kr 14.500,-.
7,25%.
Rente på vårt hovedinnskudd
har vært 5,6% i 1995.

Dette tilsvarer

Utgifter

Det har vært en kostnadsbcsparclse
på ca kr 6(.l.(XlO,- i forhold til budsjett. Hovedgrunnene
ti I dette er:
:;:Reduserte administrasjonsutgifter
med ca 10'<XXl,* Sportslige aktiviteter redusert med kr 7.000,- Dette er både "godt og vondt" for et
idrettslag. og må tenkes gjennom.
* Startkontingent redusert med ca 28.()(Xl,-.Dctle er også både "godt og vondt". På den
annen side er den nå tilbake til 1993 stadiet, så en forklaring kan være at 1994\'ar spesiell.
Imidlertid har en i 1995 vært grundigere med oppfølging av at cucranrncldrc.samt
de som
har meldt seg på og ikke moter, dekker utgiftene selv.

Budsjett

Budsjettet er lagt opp ~gså dette år som et underskudd budsjett.
Dette er en klar utfordring for oss alle lil å jobbe for å oppnå minimum et balanscrcsultat
1996.
1996 budsjettet er clles lagt opp med årets aktivitet for øyet.
To arrangement,
med Pinseløpet som det store på inntcktsidcn.
O-cupfinalen
skal denne sesongen gå nærmere oss, så der må det satses sportslig og
miljørncssig.
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Aktiv

Navn:
Adresse:

.

Født

.

.

TIr:

.

.

Tir:

.

:

Arbeidssted
sted/dato

StøtteITledleITl

underskrift

FaITl iI ie rri e d Ierrrrn e r:
Født

.

Navn:

.

Arbeidssted:

.

Navn:

.

Født

.

Navn:

.

Født

.

Navn:

.

Født

.

Navn:

.

Født

For Meldepostenldataregistering
Behandlet
dato
Sign

Sfjstor as

Tir:

.

.

For kasserer
Behandlet
Sign

dato

Kongsberg Næringspark
Tlf. 32 73 86 75

Vi får ros for vår evne til å forstå kundens behov
og vår evne til å utforme datasystemet deretter.
Vi lager databaser på PC:
DataEase
Omnis
Orade

Vi lager databaser på Macintosh:
4th Dimension
Omnis
Oracle

Vi lager databaser på stormaskiner og minimaskiner:
MITROL
Oraeie
UnifAce

Vi leverer standardsystemer i
samarbeide med IFS/Norge:
Økonomi
MPS
Konfigurasjonsstyring

