Lillehammer bueskytterklubb
http://Lillehammerbueskyttere.no
ÅRSMELDING 2014 for Lillehammer bueskytterklubb
Styret 2014:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Varamedlem: Vedlikehold
Varamedlem: Utdanning kurs

Kai Gjessing
Vegar Hansen
Henriette Mariel Torstensen (til juni)
Truls Strand
Keith Richardsson

Alle valgt på årsmøte 11. februar 2014.
I tillegg til årsmøtet har det vært avholdt 2 styremøter (28. januar og 18. november) og det
har vært sendt ut 29 e-poster til styret med info og utfordringer rundt driften. Videre har
detaljer blitt avklart på skytekvelder.
Medlemssituasjonen
Klubben har per 31/12 2014, 38 betalende medlemmer fordelt på 3 medlemmer mellom 10
og 12 år, 14 medlemmer mellom 13 og 18. år, 4 medlemmer mellom 19 og 25 og 17
medlemmer over 18 år.
Rekruttering
Vi har endret tilbud for nybegynnere til kurs to ganger i året: vår og høst. Det har fungert
meget bra i 2014. Kravet om kjøp av eget utstyr etter endt kurs har redusert tilfeldige
forbipasserende, og har stabilisert de som er genuint interessert. Fortsatt har vi mulighet til at
erfarne skyttere kan invitere nybegynnere på egen lokal bane helt i sør.
Innebane i Kringsjåhallen
Denne har fungert meget godt i 2014 og innfrir våre forventninger til et anlegg fullt ut. Her har
vi god plass til eget utstyr. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet med Lillehammer
kommune. I 2014 hadde vi Lillehammer bordtennisklubb som naboer. Aktivitet som ikke
egner seg sammen med bueskyting overhode, er fotball!
Videre er banen tilstrekkelig stor til skyting på flere avstander, samt pause areal bak med
stoler og bord. Vi hadde skyting 39 tirsdager i 2014 22 på våren og 17 om høsten). På flere
av tirsdagene benytter vi pausen til informasjon og hygge. Har anskaffet en vannkoker til
kaffe og te i pausen. Dette er nå gratis, for å forenkle bokføringen og unngå infløkte regler for
håndtering av kontantbetaling! Aktiviteten har vokst vi leier 2 baner fast.
Utebane
Har i 2014 begynt å skyte på Engsvea. Det var her klubben midt på nittitallet gjenopptok
bueskyting på Lillehammer. Vi ser fram til å få formelle avtaler med Søre Ål IL
Økonomi
Økonomien i klubben er ”sunn” og vi klarer å få inntekter nok til å leie to baner i hallen og
dekke løpende utgifter. Klubben har følgende inntektskilder:
- Tilskudd fra staten ved LAM (Lokale aktivitetsmidler) (ungdom mellom 10 og 18 år)
- Medlemskontingent
- Momskompensasjon
- bedriftskyting eventuelle andre ekstra tilbud
- tilskudd fra fond og lignende.
Klubbens utgifter er:
- Hall leie
- medlemsblad til NBF
- forsikring

- vedlikehold av utstyr
Andre organisasjoner
Klubben er medlem i Lillehammer Idrettsråd og har god kontakt med bue miljøene på
Vinstra, Skreia, Elverum og Hamar.
Aktiviteter i 2014
Ungdomsklubben 61 grader nord ønsket tilbud for deres medlemmer.
Dette arrangerte vi en onsdag, hvor det kom 12 interesserte ungdommer som fikk god
innføring av Keith
Sesongen ble avsluttet med et minijulebord på Lillehammer bryggeri fredag 12. desember.
Informasjon
Klubben er representert på Facebook siden 2010 og med egen hjemmeside (Wordpress)
siden 2008 med blogg grensesnitt. Vi har vektlagt å publisere litt fra flest mulig av
arrangementer vi deltar på / er involvert i. Året 2014 hadde vi Ca 40 innslag på Wordpress.
Lagde også flyers til nybegynnerkursene som vi la ut i sportsbutikker
Fornøyde skyttere er fortsatt klubbens viktig informasjonskanal.
Rekruttering
Interessen er økende og klubbens tiltak for å håndtere nye medlemmer har fungert
tilfredsstillende, sammen med meget god instruksjon/inspirasjonstilbudet til Keith
Materiell
10 std recurvebuer + to lette buer i plast (med h/v pilhylle), kjøpt i 2014
5 firkant skiver med stativ (tre anskaffet i 2012)
3 firkant skiver kjøpt fra Elverum etter NM i 2014
2 runde skytematter med stativ (stativ ligger på Birkebeineren)
Div piler, kogger, blinker og reservedeler
Idretts aktiviteter: Stevnedeltakelse i 2014:
Lillestrøm 1 februar 2014. 18 meters stevne med finaler
Pernille klasse R3 497 innledende kom på 9, plass
Vegar klasse C2 533 innledende, endte på 4.plass
Tønsberg 15. mars 2014. 18 meters stevne med finaler
Pernille klasse R3 535 innledende endte på 4 plass
Vegar klasse C2 539 innledende, endte på 4 plass
NM Elverum 4.-6. april 2014
Pernille klasse damer recurve. 388 poeng innledende, endte på 28.plass
Håkon klasse trad herrer. 197 innledende endte på 35.plass (lånt utstyr av Pernille)
Vegar klasse compound herrer 536 innledende, endte på 44.plass
NM 3D på Harpefoss i Sør Fron 6. september 2014, klasse langbue herrer
Gunnar skjøt til 14 plass
Pål skjøt til 18 plass
Arne skjøt til 19 plass
Håkon skjøt til 22 plass
Jakt og feltstevne på Ottestad, Hamar den 14. september 2014
Klubben deltok med syv deltagere (Elias, Stine, Oskar, Branislav, Pål, Gunnar, Vegar), hvor
en skjøt Compound og seks skjøt barebow-trad-langbue.

Styret for Lillehammer Bueskytterklubb
27. januar 2015
Kai Gjessing, Vegar Hansen, Truls Strand og Keith Richardson

