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Kai Gjessing
Constanze Gerbert
Vegar Hansen
Truls Strand
Keith Richardsson

I tillegg til årsmøtet har det vært avholdt ett styremøte (3. januar 2012)
Medlemssituasjonen
Klubben har per 31/12 2011, 15 medlemmer. Vi har en del besøkende
som kun har vært innom for å prøve sporten. Dessverre mangler vi tilbud
som gjør at noen blir værende lengre.
Rekruttering
Vi mangler gode tilbud til nybegynnere. Vi har en har god instruktør i
Keith, bare vi klarer å skaffe deltagere!
Innebane i Kringsjåhallen
Denne har fungert meget godt i 2011 og innfrir våre forventninger til et
anlegg fullt ut. Her har vi god plass til eget utstyr og blinker samt
pilfangernett. Videre er banen tilstrekkelig stor til flere avstander, samt
pause areal bak med stoler og bord. Vi hadde 28 tirsdager i 2011 og 8
ganger på Lillehammer vidregående. I 2012 vil vi avholde ca 35 tirsdager.
Utebane
Her mangler vi egnet område
Har vurdert områder ved Skogenhallen og Jorekstad
Økonomi
Klubben har hatt følgende inntektskilder:
- Tilskudd fra staten ved LAM (Lokale aktivitetsmidler) (ungdom mellom
12 og 19 år)
- Medlemskontingent

Andre organisasjoner
Klubben er medlem i Lillehammer Idrettsråd og har god kontakt med
buemiljøne på Skreia og Hamar.
Aktiviteter i 2011
Klubben arrangert juleavslutning i 2011 med premiering for både skyting
og deltagelse (Mafrtin og mathias med 23 tirsdager hver) og har bidratt
under ungdomslekene i mai og markering av handikappsykling ”Norge på
Langs” fra Lindesnes til Nordkapp i mai.
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 mangelfull og gjennomtrekk er påtagelig. Vi bør ha klare
tilbud vi kan servere direkte til interesserte.
Materiell
10 recurvebuer
1 compound bue
5 firkant skiver med stativ
2 runde skytematter med stativ
Div piler og reservedeler
Idretts aktiviteter
Tønsberg 19. nov: 8. plass med 508 poeng
Ullensaker 25. nov: 2.plass med 516 poeng
Ullensaker 14. des. 1.plass med 496 poeng
Moss 28. desember. 8 plass med 532 poeng
Styret

