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

Referat fra styremøte i Lillehammer bueskytterklubb 7.
desember 2016 kl 18.30-20.30 i Fabrikken
Tilstede: Kai, Gunnar, Trond, Pål og Mari
Møte var innkalt på kort varsel. Viktig med en kort oppsummering på slutten av et fantastisk
aktivt år.
1) Kurs
Viktig at vi har enhetlig opplegg for hver dag, slik at nybegynnerne får innsikt i buetyper,
siktbruk etc og de ulike kursholderne har et enhetlig opplegg å følge
Innkjøps råd med måling av dralengde og pund er også viktig.
Lage stor plakat på skapet: Hvordan kjøpe din egen bue.
Få levrandører igjen: Ola, Humlekjær, Buesport og DraUt etter at MidtNorsk og Storøien la
ned
Erfaringene er at de som kjøper egen bue fortsetter mer en de uten
Videregående kurs er også viktig. Vi har Hatt jan Skyttersæter og Morten Bøe på besøk.
Ønskelig med nye kurs fra rep av piler, Buemaker kurs til tekniske som instinkt skyting(Ola?,
Trond), slipp teknikk ol.langbue (Ripsrud), tradkurs (Kristen)
2) Ungdoms/nybegynnerskyting etter kurs
Krever mer oppfølging
Mer struktur og oppgaver å strejkke seg etter.
Vinstra har en protokoll hvor de skriver opp score for hver runde.
Korrerspodanse skyting med score kort skjerper og gir utslag på resultatene
3) Medlemsregister
Antall medlemmer sank i 2016. Bortfall av februar var uheldig, men skaffet oss tilgang på
fabrikken
Vi mangler informasjon om noen medlemmer
Kai vil legge inn de vi har i SportAdmin, da det er dette verktøyet som henter medlems
opplysninger.
For nye medlemmer som går kurs har vi god informasjon
Vi vil ikke legge opplysningene ut på nett.
4) Økonomi
Kai har lagt hurtig regnskap fra rådata fra kasserer.
Med tilskudd på 30000 fra Gjensidige stiftelsen snudde balansen fra 10k underskudd til 20k
overskudd. 25 medlemskap og 20 kursdeltagere ga sammen med tre tilskudd over
halvparten av inntektene.
Dyr til 3D og blinker til bane sammen med hall leie utgjør over halvparten av utgiftene.
I 2017 vi utgiftene til Kringsjåhallen synke pga bruk av en bane, mens utgiftene til Fabrikken
vil stige når vi leier et helt år, Totalt blir hall leie ca 5000 mer enn i 2016.
Vi fortsetter i kringsjåhallen, men må få mer info fra kommunen om rehabiliteringsplaner.
5) Ungdomslekene 21.-23. april 2017

Her er vi omtalt som en lovende klubb. Jeg har sendt epost om feil i klubbens nettsider
Vi har i øyeblikket fire deltagere som oppfyller alderskravene (Ane, Aksel, Brage og Ludvig)
6) Stevner/konkurranser
Klubben har arrangert et 3-D stevne i 2016.
Hva har vi mulighet til å arrrangere i 2017?
Viktig å få nye medlemmer med på stevner ved å delta på nærliggende arr og organisere
transport og overnatting. NM på Lillestrøm er 31.3-2.4.
Klubben (Vegar) må plukke ut stevner klubbmedlemmer kan delta på
Vi bør ha flere interne konkurranser. Keith sine avslutninger med lag eller enkelt deltagelse
skapte entusiasme.
7) Arrangement støtte
Programmet Spond ser ut til å kunne brukes til enkelt å gi medlemmer samme beskjed om
endringer og tilbud.
https://spond.com/welcome
8) Vedlikehold og klubbutstyr
Truls har oppgitt at han har en bunke piler som kan gjenbrukes, med litt vedlikehold. Klubben
bør reparere de pilene som kan gjøre tjeneste en stund til
Pilkapper ala Truls, Spine-målometer,
Klubb buene bør sjekkes om hvilke som trenger nye strenger, lemmer ol
Kjøpe et par barne buer på -16 pund mot de vi har på 18 pund.
9) Viktige datoer:
Siste skyting i Kringsjåhallen: Juleavslutning 13. desember kl 18-20
Jubileums fest: januar?
Neste kurs: 24 januar 2017
Årsmøte 14. februar kl 19-20 etter skyting kl 18-19
Kai

