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Kai Gjessing
Constanze Gerbert
Vegar Hansen
Truls Strand
Keith Richardsson

Alle valgt på årsmøte 22. februar 2011.
I tillegg til årsmøtet har det vært avholdt ett styremøte (15. januar 2013) og det har vært sendt ut 9 eposter til styret med info og tanker rundt driften. Videre har mange detaljer blitt avklart på skytekvelder.
Medlemssituasjonen
Klubben har per 31/12 2011, 26 medlemmer fordelt på ett mellom 6 og 12, 11 mellom 13 og 19 og 14
medlemmer over 26 år. Vi har en del besøkende som kun har vært innom for å prøve sporten.
Rekruttering
Vi har begynt med tilbud for nybegynnere første tirsdag i mnd. Det har fungert meget godt i 2012. Det
gjør at vi unngår at nye får en tilfeldig håndtering.
Innebane i Kringsjåhallen
Denne har fungert meget godt i 2012 og innfrir våre forventninger til et anlegg fullt ut. Her har vi god
plass til eget utstyr og blinker samt pilfangernett. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med
Lillehammer kommune.
Videre er banen tilstrekkelig stor til flere avstander, samt pause areal bak med stoler og bord. Vi
hadde 35 tirsdager i 2012. På flere av tirsdagene benytter vi pausen til informasjon og hygge. Har
anskaffet en vannkoker og selger kaffe og kakao i pausen.
Utebane
Her mangler vi egnet område
Økonomi
Klubben har følgende inntektskilder:
- Tilskudd fra staten ved LAM (Lokale aktivitetsmidler) (ungdom mellom 12 og 19 år)
- Medlemskontingent
- Momskompensasjon
- bedriftskyting eventuelle andre ekstra tilbud
- tilskudd fra fond og lignende.
Andre organisasjoner
Klubben er medlem i Lillehammer Idrettsråd og har god kontakt med buemiljøne på Skreia og Hamar.
Aktiviteter i 2012
Klubben arrangert juleavslutning i 2012 med premiering for både skyting og deltagelse
Bueskytterforbundet arrangerte fagsamling 12. – 13. mai hvor de inviterte nye og etablerte
klubber. Samlingen var fokusert på hvordan vi kan skape mer og bedre aktivitet i klubbene gjennom
rasjonell klubbdrift og inspirerende skyteveiledning. På lørdag gikk Sverre Mørck Fredriksen gjennom
klubbdrift på mange nivåer. På fagsamlingen viste Jan Roger Skyttersæter et nytt verktøy for video

opptak for analyse av skyttere. På samlingen deltok det skyttere fra Hamar, Skreia, Røros, Vinstra og
Lillehammer.
Bueskytterforbundet arrangerte startmøte på Lillehammer 13. september
Målsettingen for startmøtet var å lage tiltak og fremdriftsplaner som vil være med på å bedre
aktiviteten i klubben. En enkel analyse av klubbens nå-situasjon avdekket at det var ønske om
forbedringer spesielt på områdene Aktivitetstilbud og Arrangement
Det ble fremmet flere forslag til hva klubbens medlemmer kunne jobbe med.
Forslagene som klubben ønsket å jobbe videre med, men som ble ”parkert ” til senere var:
 Arrangere eget stevne
 Bedre lys på skytematter
 Få flere interessert i ledelse/organisasjon
 At ledergruppa har møter innimellom
 Flere trenere
 Årshjul med faste arrangement/konkurranser
 Permanent montert sikkerhetsnett i treningslokale
 Tavle i treningslokalet til å skrive resultater og lignende
Avtale for videre oppfølging: Sverre kontakter klubb i slutten av januar 2013.
Bueskytterforbundet arrangerte aktivitetslederkurs i bueskyting 12. og 13. oktober 2012 på
Lillehammer
Kurset ble holdt i Kringsjåhallen (Tennishallen) Det var påmeldt 12 deltakere fra Hamar og omegn
Bueskyttere (3 deltakere), Skreia IL (4 deltakere), Lillehammer Bueskytterklubb (5 deltakere)
Kurset ble innledet med treningslære med Inger Øverli fra Oppland Idrettskrets. Noen korte øvelser
minnet de fleste om at her er det mye å hente!
Utstyrslære og skyteteknikk ble gjennomgått med Pål Vik-Strandli fra Ullensaker Bueskytterklubb.
Under skytetreningen ble instruksjon repetert og øvd på. Her trengs det mer øvelse før deltagerne blir
dyktige instruktører.
Regelkunnskap ble gjennomgått av Eva Thessen fra SK Vidar. Også her trenger de fleste mer trening
i å lese og forstå de ulike reglene som gjelder. Heldig vis blir stadig mer av dette tilgjengelig på nett.
Trenerskap ble gjennomgått av Sverre M Fredriksen fra Norges Bueskytterforbund
Fra Lillehammer fullførte følgende aktivitetslederkurset: Vegar Hansen, Truls Strand. Emil Rønningen,
Jens Kåre Holen og Kai Gjessing
Informasjon
Klubben er representert på Facebook og med egen hjemmeside (Wordpress) med blogg grensesnitt.
Vi har vektlagt å publisere litt fra flest mulig av arrangementer vi deltar på / er involvert i.
Rekruttering
Interessen er økende og klubbens tiltak for å håndtere nye medlemmer har vært en suksess, sammen
med meget god instruksjon/inspirasjonstilbudet til Keith
Materiell
10 recurvebuer
1 compound bue (Avhendet i 2012!)
5 firkant skiver med stativ (tre anskaffet i 2012)
2 runde skytematter med stativ (stativ ligger på Birkebeineren)
Div piler og reservedeler
Idretts aktiviteter: Stevnedeltakelse i 2012:
14.01.12 Tønsberg og omegn bueskyttere 18 meter
 Håkon Myhren klasse C3. 4.plass 519 Poeng
 Vegar Hansen klasse C2. 12.plass 516 poeng
24.03.12-25.03.12 NM Lillestrøm
 Åsmund Wahl klasse R-kadett gutter 15.plass, 310 poeng
 Håkon Myhren klasse C herrer, 47.plass, 519 poeng
 Vegar Hansen klasse C herrer, 41.plass, 540 poeng
21.10.12 Sverresborg Bueskyttere 18 meter
 Vegar Hansen klasse C2. 1.plass 532 poeng
10.11.12 Kristiansand Open 18 meter
 Vegar Hansen klasse C2. 10.plass 520 poeng

11.11.12 Kristiansand Open 25 meter
 Vegar Hansen klasse C2. 7.plass 542 poeng
02.12.12 Bærum og omegn bueskyttere 18 meter
 Pernille W. Normann klasse R3. 9.plass 446 poeng
 Emil Johan Haugen klasse BB1. 5.plass 172 poeng
 Vegar Hansen klasse C2. 12.plass 530 poeng
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Regnskap-2012 og budsjett-2013 for Lillehammer bueklubb
Inntekter
Tilskudd
Betaling i hallen
Medlemskap
Kurs avgifter
Renter
Sum

Kostnader
Leie av hall
Materiell
Adm utgifter
Diverse
Overføring til Nif
Bank gebyrer

Regnskap 2012
3791,00
10828,00
14800,00
4200,00
395,00
34014,00

Budsjett 2013
3000
14000
15000
4000
150
36150

12244,10
4024,70
9527,41
7880,30
2292,00
160,00
36128,51

16000
3500
7000
7000
2500
150
36150

