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1) Økonomi
Status på inntekter/utgifter. Klubben har 38000 på bok. Har kjøpt nye skytematter 8300 + frakt, Blinker og
piler 1700, Leie av hall om vinteren koster rundt kr 7000.
Bidrag til ski bueskyting under NM i skiskyting på Birkebeiner stadion i april. Vedtak: Lillehammer
bueskytterklubb bevilger Kr 5000 til delvis dekning av utgifter i forbindelse med besøk fra Russland til ski
bueskyting på Birkebeiner stadion.
2) Aktivitet på Birkebeiner stadion 2009
Kai har kontaktet Lars Nes og det er i orden at vi er på stadion. Men i år er det innført parkeringsavgift hele
døgnet (kr 30 for et døgn) Det fremmer ikke akkurat virksomheten! Skiver ble kjørt opp etter møte og
resterende låst inn i bua på stadion. kai har ekstra nøkler. Det skal være fotball på mandager, så onsdag
kan være en grei dag. Det er en del mosjonister som løper i alle retninger. Vi bør være på utkikk etter
alternativer.
3) Innendørs høsten 2009
Tennishallen synes vanskelig å få plass i. Kai hører på nytt med Andre Holen.
Vi bør uansett melde i fra vårt behov i form av lokaler inne om vinteren (Skytehall) og bane ute om
sommeren, slik at vi kommer med på idrettens liste over aktiviteter. Kai kontakter Terje Rønning og
undersøker om det er mulig å skyte ute og inne på Jorekstad
4) Skytteropplæring/aktiviteter
a) Aktiviteter innendørs om vinteren
Vi bør registrere navn, mobilnummer, e-post og fysisk adresse til alle som kommer innom.
Nybegynnere bør komme inn i et strukturert opplegg, slik at de blir fulgt opp, får variasjon i skytetrening ol
Vi bør utvikle et program over feks 10 kvelder, med korte utfordrende oppgaver, som ikke er så lange, feks
30 min med konsentrerte øvelser og 30 min med alternative øvelser som "Tennis, rekkefølge skyting
(1,2,3,4,5 etc). Hvis vi får dyrere lokaler må skytingen koste mer og leie av klubb utstyr koste noe.
Keith kommer med forslag på et introduksjons opplegg som kan inspirere og vekke interessen for nye
skyttere. Vi må også ta høyde for at denne sporten ikke passer alle, slik at det er rom for å "tre av".
b) aktiviteter utendørs om vinteren
Det er et stort potensiale for ski bueskyting på Lillehammer. Alle som skyter bra med rifle, skyter bra med
bue! Denne aktiviteten passer meget bra for skiskyttere som ikke når opp, eller har passert toppen innen
ordinær skiskyting. En utfordring er at vi trenger seler til å ta med buen når en går på ski. keith er i kontakt
mefd noen på sørvest landet som lager seler til skiskyttere, som er interessert i å lage en prototyp. Senere
kan vi trenge drop down blinker når vi har et team som vil konkurrere.
Keith undersøker muligheten til å lage en skiskytterblink på en enklere måte enn det russerne hadde med
og om det går an å få laget en enkel og høvelig sele. Det å presentere ski bueskyting, kan virke
distraherende for idrettslag som driver med skiskyting (Som feks Vingrom IL). Vi bør snakke med vår
kontakt i Vingrom IL og i NTG før vi forsøker formelle henvendelser. Straks vi har et egnet sted å være er
det enklere å invitere grupper til å prøve, samtidig som vi kan snakke med trenerne.
c) Birkebeinerrennet
Russerne vakte oppmerksomhet med sitt utspill om å bytte ut ryggsekk med pil og bue. Det var ca 800 som
svarte og 25% var for ideen. Vi bør kontakte rennledelsen om dette tiltaket med en egen klasse fra feks
Sjusjøen til Birkebeiner stadion. Jeg var i Mora og la merke til at Wasaloppet har ca
11 parallelle arrangementer med ordet Wasa i, Keith er i kontakt med dyktige tradisjonelle bueskyttere i
Oslo, som kan være interessert. Vi bør komme med en henvendelse til Birkebeinerrennet hvor
vi redegjør mer for ski bueskytingens potensiale og ber om et møte.
Kai

