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ÅRSMELDING 2013

for Lillehammer bueskytterklubb
Styret 2013:
Formann:
Nestformann:
Kasserer:
Varamedlem: Vedlikehold
Varamedlem: Utdanning kurs

Kai Gjessing
Vegar Hansen
Pernille With Norman
Truls Strand
Keith Richardsson

Alle valgt på årsmøte 12. februar 2013.
I tillegg til årsmøtet har det vært avholdt to styremøter (3. desember 2013 og 28.
januar 2014) og det har vært sendt ut 18 e-poster til styret med info og utfordringer
rundt driften. Videre har detaljer blitt avklart på skytekvelder.
Medlemssituasjonen
Klubben har per 31/12 2013, 39 medlemmer fordelt på 4 medlemmer mellom 10 og
12 år, 11 medlemmer mellom 13 og 18. år og 24 medlemmer over 18 år. Vi har
sluttet med å ta imot besøkende som kun har vært innom for å prøve sporten. Vi
ønsker at interesserte kommer på kurs og velger derfra om de vil fortsette.
Rekruttering
Vi har endret tilbud for nybegynnere fra første tirsdag i mnd til to ganger i semesteret.
Det har fungert meget bra i 2013, men vi vet ikke hvor mange som kommer på kurs,
og det har variert fra 1 til 8. I 2014 vil vi ytterlig begrense opplæring til to ganger i året
Innebane i Kringsjåhallen
Denne har fungert meget godt i 2013 og innfrir våre forventninger til et anlegg fullt ut.
Her har vi god plass til eget utstyr og blinker samt pilfanger nett. Vi er meget godt
fornøyd med samarbeidet med Lillehammer kommune, men har hatt noe kluss med
fotball, som er en aktivitet som ikke egner seg sammen med bueskyting overhode!
Videre er banen tilstrekkelig stor til flere avstander, samt pause areal bak med stoler
og bord. Vi hadde skyting 38 tirsdager i 2013. På flere av tirsdagene benytter vi
pausen til informasjon og hygge. Har anskaffet en vannkoker og solgte kaffe og
kakao i pausen. Aktiviteten har vokst slik at vi for 2014 vil leie 2 baner fast.
Utebane
Her mangler vi egnet område.
Økonomi
Økonomien i klubben er ”sunn” og vi klarer å få inntekter nok til å leie 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 2013
Klubben var sammen med NBF og arrangerte ungdoms lekene 20-21. april, hvor
bueskyting er en av aktivitetene. Neste gang ungdoms lekene arrangeres er 2015
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.
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 recurvebuer
5 firkant skiver med stativ (tre anskaffet i 2012)
2 runde skytematter med stativ (stativ ligger på Birkebeineren)
Div piler, kogger, blinker og reservedeler
Idretts aktiviteter: Stevnedeltakelse i 2013:
Kristiansand open 18 m
Håkon C2 13.plass, 11.plass innledende
Pernille R3 1.plass innledende og finale
Vegar. C2 8.plass, 5 plass innledende
Kristiansand open 25 m
Håkon C2. 6.plass
Pernille R3 1.plass
Vegar C2. 7.plass
Bærumtreffen
Pernille R3 5.plass
Vegar C2. 8.plass
Moss-romjulsstevne
Pernille R3 -524(ny pers) og 1. plass
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