Årsmelding for Klepp bueskyttere 2019.
Styret har i perioden bestått av:
•
•
•
•
•
•
•

Leder:
Nestleder:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Styremedlem 4:
Kasserer:
Vara:

Line B. Ridderström
Tommy Figved
Silje Røe
Eivind Lie
Oddmund Tjentland
Arne Kjærland
Sunniva Lislevand

Valgkomité:
• Leder:
• Medlem:
• Medlem:

Joakim Klingsheim
Anette Taksdal
Oddgeir Nese

Revisor:
• Stein Anzjøn og Kristian Hansen
Kontingenter:
•
•
•
•
•

Voksne:
Barn/ungdom:
Familie:
Støttemedlem:
Støttemedlem:

1100,- inkl buestikka
500,- inkl buestikka
1500,- inkl buestikka
400,- inkl buestikka
250,- uten buestikka

Rekruttering:
Etter ferdigstilling av ny hall har vi kunnet fokusere mer på nybegynnerkurs og
klubbygging. I løpet av 2019 har vi arrangert 3 nybegynnerkurs og fått 28 nye
medlemmer som et resultat av disse kursene. Det må fremdeles jobbes med å
holde på nye medlemmer og få de med på stevner, men dette er en god start.
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Stevnestarter 2019.
Egne stevner
NM
EM
VM
VM jr.
NUM
Sum

Innendørs Skive
3D
Felt
Sum
172
163
3
18
356
16
8
6
5
35
3
0
0
4
7
0
4
2
0
6
0
3
0
0
3
0
3
0
0
3
191
181
11
27
410

For å lette arbeidsmengden ble raden «Andre stevner» fjernet fra skjemaet i år.
Det viser seg at det blir arrangert mange stevner i Norge og det tar tid å gå
gjennom hvert enkelt… Ut ifra våre egne stevner derimot ser vi at
sammenlignet med fjorårets sesong har vi gått ned 20 starter innendørs på
våre egne stevner. Det er en markant forskjell på før og etter sommeren, hvor
det ligger jevnt rundt 10-11 stk før, mens etter sommeren går det ned til rundt
7 på snittet. Det er ofte de samme skytterne som er med og skyter stevner,
med lite nytt blod. Da merkes det fort hvis et par av de faste får nye interesser
eller prioriteringer. Utendørs derimot gikk vi opp med 15 starter med jevn
deltakelse hele sesongen. Camp Klepp var uten tvil sesongens høydepunkt med
tanke på antall startende. Det anbefales å jobbe videre med dette
arrangementet. I 2019 arrangert vi ett 3D stevne, kontra ingen i fjor, og det ble
arrangert 4 feltstevner i klubben, med 8 flere startende sammenlignet med
2018. En av de største og kanskje mest dramatiske forskjellene fra 2018 til 2019
er deltakelsen på NM. Totalt gikk vi ned 18 starter, hvor mesteparten av dette
tapet kom fra skive og felt fronten. Det at NM felt ikke ble arrangert på
hjemmebane i 2019 har nok mye med dette å gjøre. Men det må gjøres en jobb
med å få med flere folk på NM og å jobbe med samhold og fellesskap i klubben.
Til NM innendørs i Førde arrangerte klubben, i regi av Arne Kjærland, minibuss
til arrangementet. Dette er tiltak som bidrar til samhold og engasjement og alle
medlemmer oppfordres til å bli med på disse tilbudene når de dukker opp.
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Arrangerte stevner i 2018.
Innendørs
18
Skive
25
Jakt
1
Felt
4
Vi arrangerte flere stevner i 2019 enn i 2018. Nytt i 2019 var camp klepp hvor vi
arrangert stevner en hel uke. Dette var en stor suksess.

Medlemstall.
Pr. 11/02-2020 har Klepp bueskyttere 77 medlemmer.

Trening.
Utesesongen startet med stevne i Trollvika 11. april. Banen i Trollvika er åpen for
trening når som helst for medlemmer. Nye medlemmer med lite erfaring kunne
få hjelp tirsdag og torsdag mellom 18:00 og 20:00. Klubben arrangerte stevner
gjennom hele sesongen, blant annet ett 3D stevne og Camp Klepp. Camp Klepp
fikk mange gode tilbakemeldinger og mange sa de ønsket å komme tilbake og
skrøt av banen vår.

Innesesongen ble avsluttet med siste stevne 3 april, og startet opp igjen 17
oktober. Mange av klubbens medlemmer ble tatt ut til internasjonale
mesterskap som førte til en noe lenger utesesong for enkelte. Medlemmer har
tilgang til Trollvikahallen 24/7 hvis de har tilgang til kode til låsen, eller på
mandager og tirsdager 18:00-20:00 når det er fellestreninger. Det har blitt
arrangert færre kveldsstevner denne sesongen, med et litt større fokus på
helgestevner da det virker som at helgestevner tiltrekker seg flere skyttere nord
for skjævelandsbrua. Det må stadig jobbes med å øke interessen for stevnene
våre.
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Treningsfasiliteter.
Klubbens nye hall er i skrivende stund ferdigstilt og ble innviet med
representanter fra både brukere, kommune og bueskytterforbundet. Den er
uten tvil Norges flotteste skytehall og vi er heldige som har et så flott anlegg. Nå
gjenstår det bare å få tekniske hjelpemidler, som kamera og wifi, på plass slik at
vi blant annet kan streame stevner og andre eventer på nettet. Etter at hallen
ble ferdig så har behovet for å arrangere stevner over flere puljer forsvunnet,
men det er fremdeles en del plass til flere skyttere på skytelinja ...
Utendørs har vi fortsatt Trollvika buepark for skiveskyting, som også blir brukt
som stevnearena. Her er det meget gode skyteforhold.
Denne utesesongen har klubben prøvd seg på en ny 3D bane ved Øksnevad VGS
som har fungert ganske greit. Det kreves noen finjusteringer, men området er
godt egnet for 3D. Feltbanen står fremdeles i Årdal og er for øyeblikket det ene
alternativet som vi har selv om det er et stykke å kjøre. Samtidig er det en
fantastisk flott plass og alle som har vært der har gitt oss tilbakemelding om at
det har vært en flott opplevelse, og hytta er tilgjengelig for de som ønsker det.

Økonomi.
Ferdigstilling av ny hall har naturlig nok tatt et innhugg i økonomien til klubben,
men klubben har til tross for dette en sunn økonomi. Klubben må jobbe med å
øke medlemstallet og å få flere startende på stevnene våre da dette er klubbens
største inntektskilder. Det er også dessverre slik at det er en del utestående
betalinger fra medlemmer til klubben, og her må hvert enkelt medlem passe på
at de betaler det de skal og gjør opp for seg. Det er kommet nye lover fra NIF
som har gjort det enda strengere med tanke på å betale medlemsavgift, dette
har blitt føyet inn i egen lovnorm for Klepp bueskyttere.
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NM – premier.
Gull
Innendørs
Skive
3D
Felt
Sum

Sølv
5
2
0
2
9

2
2
1
1
6

Bronse
2
1
1
1
5

Norske rekorder i 2018.
Diplomer for rekorder blir delt ut på årsmøtet.
Tillitsverv i NBF:
Ingen.
Mål for 2019:
• Klubbens mål er å ha et inkluderende og åpent miljø for skyttere av begge
kjønn og i alle aldersklasser med ulike ambisjoner.
• Det skal stimuleres til konkurranseskyting. Klubben vil at flere av
medlemmene skal delta i konkurranser.
• Det skal jobbes aktivt for å få medlemstallet til over 100. Fokus er barn og
unge og minimum 50 % skal være i aldersgruppen 0 – 25 år.
• Klubben skal jobbe for god dugnadsånd
Oppnådde mål i 2019:
• Styret mener vi fremdeles har et åpent og inkluderende miljø. Klubben har
medlemmer i de fleste disipliner som har meget god skyte- og
utstyrsteknisk kompetanse og kan således gi meget god veiledning til nye
medlemmer.
• Klubben har arrangert mange stevner i 2019. Vi har hatt egne stevner i
skive, 3D, felt og innendørs og skyttere fra klubben har deltatt på stevner
i inn- og utland.
• Klubben har arrangert flere nybegynnerkurs og fått flere medlemmer som
en følge av dette.
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Mål for 2020:
• Klubben skal fortsette å ha som mål å være åpen og inkluderende for folk
av begge kjønn og i alle aldersgrupper.
• Klubben skal jobbe for at flere av medlemmene deltar i konkurranser.
• Klubben skal fortsatt legge stor vekt på rekrutteringen og oppfølgingen av
nye medlemmer.
• Klubben skal fortsatt arrangere stevner og kveldsstevner både inne og ute.
• Klubben skal jobbe for god dugnadsånd.
• Klubben skal arrangere flere eventer og arrangementer til inntekt for
klubben.
• Streaming skal på plass i hallen.
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