Årsmelding for Klepp bueskyttere 2016.
Styret har i perioden bestått av:










Leder:
Nestleder:
Styremedlem 1:
Styremedlem 2:
Styremedlem 3:
Styremedlem 4:
Koordinator for opplevelser:
Vara:
Sportslig leder:

Oddmund Tjentland
Oddgeir Nese
Martin Figved
Tommy Figved
Bjørnar Saurdal
Anette B Taksdal
Joakim Klingsheim
Siv Rosland
Njål Åmås

Valgkomité:
 Leder:
 Medlem:
 Medlem:

Jone Klingsheim
Mari Ask Helland
Stein Anzjøn

Revisor:
 Stein Anzjøn og Gunnar Fykse
Kontingenter:






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

1000,- inkl buestikka
500,- inkl buestikka
1500,- inkl buestikka
400,- inkl buestikka
250,- uten buestikka

Rekruttering:
Det har vært nybegynnerkurs høsten 2016. Kurset hadde 15 deltakere og gikk
fra og med 6. september til og med 26. oktober.
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Stevnestarter 2016.
Egne stevner
Andre stevner
NM
EM
VM
Sum

Innendørs Skive
Jakt
Felt
Sum
221
120
8
349
90
50
31
3
174
21
11
9
10
51
1
2
3
3
3
332
181
41
26
580

Arrangerte stevner i 2016.
Innendørs
Skive
Jakt
Felt

30
17
2

Medlemstall.
Pr 31.12.2015 Pr 31.12.2016 Endring
Kjønnsfordeling Kvinner
24
24 (30*)
0 (6*)
Menn
59
62 (71*)
3 (12*)
Aldersfordeling 0 – 12 år
9
6 (11*)
-3 (2*)
13 – 19 år
16
19 (21*)
3 (5*)
20 – 25 år
9
10 (10*)
1 (1*)
Over 25 år
49
51 (59*)
2 (10*)
Sum
83
86 (101*)
3 (18*)
* inklusivt kursdeltakere høsten 2016.
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Trening.
Utesesongen startet med stevne i Trollvika 23. mars og ble avsluttet etter
NM felt i Sørmarka i Oslo 10. og 11. september. Banen i Trollvika er åpen for
trening når som helst for medlemmer. Nye medlemmer med lite erfaring kunne
få hjelp mandag – torsdag mellom 1800 og 200.
Innesesongen var fra 1. januar til 23. mars og 11. september og ut året.
Medlemmer har tilgang til treningslokalet når som helst så lenge Klepphallen er
åpen. Nye medlemmer med lite erfaring kunne få hjelp tirsdag og torsdag
mellom 1800 og 2000. Det har vært arrangert kveldsstevner hver onsdag fra
september.
Klubben var også i 2016 arrangør av NM innendørs. 303 skyttere var påmeldt.
Det var omtrent som i 2015 og selve arrangementet var også denne gangen en
suksess.

Treningsfasiliteter.
Klubben leier fortsatt innendørs treningslokale i et tilfluktsrom i Klepp
idrettshall. Kveldsstevner ble avviklet i tilfluktsrommet i flere puljer som før på
grunn av plassmangel, og større stevner i helger i Klepp idrettshall. Det jobbes
intensivt med å få godkjenning for bygging av ny treningshall. Klubben har søkt
om tippemidler for å finansiere lokalet.
Utendørs har vi fortsatt Trollvika buepark for skiveskyting, som også blir brukt
som stevnearena. Her er det meget gode skyteforhold.
Denne utesesongen hadde klubben et prøveprosjekt med 3D- og feltbane på
Skurve på gården til Tommy Figved. Denne løsningen er under evaluering. Det
er også tilgjengelig feltbane i Årdal.
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Økonomi.
Klubben har fortsatt god økonomi. En del av dette skyldes NM inne to år på rad
som ga klubben godt overskudd. Dersom overskuddet fra NM inne holdes
utenfor har imidlertid klubben underskudd i regnskapet. Dette skyldes en del
store investeringer, blant annet 3D dyr og feltmatter, og sviktende inntekter fra
events. Imidlertid så har noe av investeringsutgiftene til baneutstyr blitt dekket
inn av tilskudd. Kasserer har detaljene.

NM – premier.
Gull
Innendørs
Skive
3D
Felt
Sum

Sølv

3
3
2
6
14

Bronse
3
2
4
1
1
2
10
3

Norske rekorder i 2016.
Individuelt
Lag

30
13

Kongepokal:
Forbundets pokal:

Njål Åmås, NM felt.
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Tillitsverv i NBF:
Tommy Figved og Anette B Taksdal.
Mål for 2016:
 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 og ca. 35 % av klubbens
skyttere deltar aktivt i konkurranser. 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.
 Det skal jobbes aktivt for å få nytt treningslokale.
Oppnådde mål i 2016:
 Styret mener vi 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 2016. Vi har ikke hatt egne 3D
stevner, men klubben har vært med på 3D stevner i sesongen der vi har
vært flere fra klubben som har deltatt.
 Hvis vi inkluderer kursdeltakerne fra høsten 2016 har medlemstallet
passert 100.
 Mye er på plass for å starte bygging av nytt treningslokale. Det mangler
fortsatt noen små detaljer som det pr i dag er uviss status på. Dette
jobbes det med for å få på plass.
Mål for 2017:
 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 fortsette å rekruttere nye medlemmer.
 Klubben skal jobbe for å få nytt treningslokale.
 Klubben skal jobbe for god dugnadsånd.
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