Lillehammerbueskytterklubb
Postboks 422, 2603 Lillehammer
http://Lillehammerbueskyttere.no

Referat fra medlemsmøte 13. oktober 2015, kl 17-18 i
Kringsjåhallen
Tilstede: Marius, Trond, Gunnar, Loke, Pål, Kai, Mari, Vegar, Keith og Arne
Saksliste
1) Kurs
Denne saken engasjerte og vi brukte mye tid. Vi diskuterte ulike forslag som når vi har seks
sikre arrangerer vi kurs, til første tirsdag i mnd. Videre diskuterte vi oppfølgingskurs og
detaljer rundt hvordan vi inspirerer til kjøp av egen bue. Etter ny opptelling kjøper halvparten
av kursdeltagerne buer, men av forskjellige grunner fortsetter de ikke i klubben
a) Introkurs
Siden pågangen vokste merkbart i høst og at ordinære kurs tar mye kapasitet fra klubben,
ble vi enige om å tilby en dags "starter kurs" hvor nye får på plass grunnleggende
skyteteknikk og sikkerhet. Det er fire tirsdager om våren og tre om høsten hvor vi kan tilby
første tirsdag i mnd. Efter erfaringene fra 3. november i år får vi vurdere om dette er veien
videre. Pris 250 kr
Medlemskap og leie av bue gir vi informasjon om på kurset.
-> Kai legger ut info om introkurset 3. november og varsler interesserte på nytt.
b) Andre kurs
Bruk av sikte, videregående teknikker etc. Her er det mange temaer å velge i.
Det kan være enklere å arrangere kurs hvor alt er over på to timer enn kurs som går over
mange uker.
c) Kjøp av bue "kurs"
Her bør vi hjelpe nye til å finne ut av sine egne vitale mål som: dra-lengde, pund styrke, piler
tilpasset buen etc.
Marius har skjema for registrering av "vitale mål"
Erfaringene er ofte at nybegynnere kjøper feil (for tunge buer). Når en kjøper feil, blir
bueskyting vanskelig. For tung bue ødelegger teknikken.
Videre diskuterte vi om klubben skulle kjøpe ett av hver av de settene som feks Tradbow
foreslo, og enten selge de i kommisjon, eller kjøpe de og selge de videre.
Dette gjelder primært recurve/langbue.
Compound er en mer krevende bue å kunne veilede i kjøp. Den passer best viderekomne.
Ut fra registrering av vitale mål, prøving av ulike bue typer, bør vi sammen med interesserte
fylle ut et bestillings skjema, eller selge tilsvarende pakke vi allerede har kjøpt.
-> Marius oversetter skjemaet på side 43 og tilpasser det klubben
2) Baner
Vi trenger en formell avtale med banen i Ensby.
Videre trenger vi ute-bane, nå som unnarennet i Engsvea blir plastbelagt.
Nedsiden av området kan være ypperlig men vi må flagge interessen tidlig.
Vider er det også ønskelig med skyting flere ganger i uken for de som ønsker å utvikle seg
og delta på stevner. På kort sikt kan vi leie en bane på søndager men vi bør også se etter et
lokale vi kan benytte hele uken.

-> Pål og Marius følger opp avtale med eier av Ensby skogen, undersøker om vi kan komme
i innspill med Søre Ål idrettslag, flagger for kommunen om bueklubbens behov for
uteskytebane og ser etter egnet lokale vi kan leie isteden for Kringsjåhallen
3) Avklare eierskap til halmblinker
Etter en gjennomgang av hva vi engang hadde er det grunn til å tro at 130cm blinkene
tilhører olympiaparken og at våre halmblinker er blitt borte i samme park. En 130cm blink står
nå inne på Engsvea og en i Kringsjåhallen. Tilsvarende er det en liten begge steder. Alle står
til tørk. Det er av interesse at Olympiaparken har buer og tilbyr arrangementer med disse.
-> Kai kontakter Olympiaparken og finner en minnelig løsning på halmblinkene
4) søknad om utstyr
Fristen er 4. november. Har funnet skjemaet inne i sportsadmin, hvor de ber om antall, beløp
og begrunnelse. Pål nevnte at han hadde sett at 3D blinker ble sidestillt med skytematter.
Det hadde vært fint hvis vi hadde den referansen. Vi kan få 33,33% tilbake av investeringene
i 3D dyr som primært er kjøpt privat gjennom klubben. De fem nye skytemattene har vi fått
100 % dekning på, ved at forbundet dekket alle utgiftene, unntatt stativene!
-> Pål finner nødvendig dokumentasjon og argumentasjon, slik at jeg kan sende inn
søknaden før 4. november
5) Ensby banen
Det trengs 12 dyr til i skogen. Det er interesse fra andre skyttere om å bruke banen. De
betaler kr 50 pr gang, noe som gir inntekter, og banen er åpen alle dager året rundt. Blant
annet medlemmer i Laugen, Hamar og Land bueskytterklubb ved Fluberg er interessert i å
øve på banen
-> Pål lager budsjett over hva en slik utvidelse vil koste
6) Aktivitetsleder kurs
Har sendt ny søknad (12. oktober) i kommunes nye system for hall leie:
idrettsbooking@lillehammer.kommune.no
Ringte Ole Høygård som opplyste at Andre Holen jobber med ungdoms OL og at vi hadde
fått innvilget noe, men var usikker og ba meg sende ny søknad. Åse Høytomt skal være
vikarierende ansvarlig
-> Kai følger opp og må få pris før vi inviterer naboklubber til aktivitets lederkurs.
7) Støtte til deltageravgift
Utgangspunktet var ungdoms lekene hvor vi fikk faktura på kr 5250 meget sent. For andre
klubber kostet det 1500 pr deltager. Siden våre deltagere bodde hjemme fikk vi det for 750.
Vi diskuterte også støtte til deltagere på NM.
Det var enighet om å gi ytterlig 50% støtte til ungdom under 18 år for deltagelse på ungdoms
lekene og på NM i 2015. Senere må vi vurdere hvordan klubben vil bidra med tilskudd til
dekning av påmeldings utgifter ved stevnedeltagelser
-> Trond sender faktura til de 8 deltagerne på ungdoms lekene og den ene på NM i 3D
skyting
8) Klubbklær
Vi bør legge inn en T-skjorte i medlems/kurs avgiften. Videre ble det etterlyst policy for hvilke
klær vi skal tilby. De første 50 logomerkene vi kjøpte er trykt opp og solgt til medlemmer.
Pål har leget en nettbutikk hvor det er mulig å kjøpe klær og effekter med logo. Det er viktig
at logo bruken tilfredsstiller forbundets krav:
http://lillehammerbueskyttere.no/medlemssider/klubb-klaer/
Mons har jobbet med profilprodukter.

-> Hvis Tskjorter skal inngå i kurs/medlemskap bør vi få et tilbud på x-antall i diverse
størrelser
Pål undersøker mulighetene
9) Tingmøte i forbundet
Tingmøter avholdes annethvert år og neste gang er våren 2016. Det ser ut til at det er i mai.
Det er viktig at vi deltar å melder fra om regler vi føler begrenser sporten vi driver. Deltagelse
pleier å være en deltager og en observatør for klubber med inntil 50 medlemmer
Tingpapirer 2014:
http://www.joomag.com/magazine/mag/0391401001394194618?feature=archive
10) Veien videre?
a) aktiviteter utenfor klubben
Vi diskutere litt ulik profilering ala Maihaugen, Friluftslivårets åpning i parken jan 2015 ol
Slike arr rekrutterer ikke og kan gi et feil bilde av klubben og sporten.
Det kan være bedre at dyktige medlemmer demonstrerer bueskyting på bestemte
steder/arrangementer
Videre bør vi fokusere på studenter, da de er eldre, mer målrettet og konkurranse fokusert.
-> Kai kontakter ulike Hil miljøer og tilbyr de "pakker"
b) aktiviteter i klubben
Daglig rutiner.
- Oppvarming er viktig og Henriette var flink til å ta et par minutter med dette
- Skyting på svart skive: Anbefalt av Jan Skytterseter, men lite fulgt opp. Fat første fem
runder på svart skive?
- Bruk av score kort. Dette fremmer konsentrasjonen for de som har fått samling til å fungere
- Trene opp flere skyteleder
- Presisere fokus på skytelinja, slik at en ikke forstyrrer andre skyttere
-> Her trengs ansvarlig for oppvarming, svart matte, scorekort inspirator/registrering og
fløyteblåsere
c) Aktiviteter som videreutvikler medlemmer
- Rød/gul fjær bør avvikles regelmessig
- hvit/svart/blå/rød/gul-pil tilsvarende. Det har vi ennå ikke hatt
- Videregående kurs i ulike teknikker for øvede deltagere
- Inspirere til påmelding til stevner
-> Her trenger vi en inspirator
d) Hyppig trening
Leie av bane 3 to timer på søndager fra januar til april 18-20 for øvede skyttere som vil satse
på konkurranser
Ønske om flere plast nøkler til hoved dør og metall nøkkel til lager rom
-> Kai kontakter kommunen om søndagspris og nøkkel løsning
Kai
Fritt etter hukommelsen

