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Årsberetning 2019
Styret 2019:
George Refseth

leder og sekretær

Per Erik Syverstad

materialforvalter

Anette Londal

nestleder

Maren Kinn

styremedlem

Nicolai Andreas Eckhoff

kasserer

Eirin Beenberg

varamedlem

Satsningsgruppe:
Ledet av Benjamin Backofen; Har hatt trening hver fredag med variert opplegg.

Inkluderingskomité:
Anette Londal og Naci Akkøk;
Ikke vinter- og høstferiekurs, men bidrag til enkeltarrangementer i Vestre Aker.

Økonomi:
Inntekter; Vi har 302 medlemmer registrert ved idrettsrapporteringen i 2018 ( altså per 31/12-17) som gir tilskudd fra det offentlige for de under
26 år. Treningsavgift er ikke blitt innkrevd fra andre enn kursdeltakere og nye medlemmer. Vi har fått Grasrotandel og bidrag fra Bingo i 2019.
Tilskudd fra det offentlige for medlemmer under 26 år fra Oslo Kommune og under 20 år fra tippemidler (LAM). Et begynnerkurs i måneden
med opptil 18 deltakere har vært en vesentlig tilgang til nye medlemmer og inntekter for klubben.
Utgifter; Oppjustering av utlånsutstyr, innkjøp av piler, tabber, pilhyller, matter, 3D dyr og skiver. Leie av gymsaler. Utgifter ved du gnad.

Eventer:
Generelt lav aktivitet vinter, men tar seg opp på våren. Ikke like stor intektskilde som tidligere år.

Aktiviteter bane:
Det har vært utført dugnad på våren, på sommeren og på høsten. Banen er ytterligere ryddet for trær, og en del ved har blitt kløyvd og stablet og
litt kjørt bort. Permanente matter er fornyet, 3D-dyr er semi-permanent utsatt.

Trening:
Det har vært god aktivitet utendørs, mange nye som har blitt introdusert til bueskyting og blitt med videre, og en god gruppe etablerte skytte re
som sikrer kontinuitet. Flere skyttere benytter banen også utenom fellestreningene både i sommersesongen og høst -vår. Treningen innendørs har
vært på Ris og Ellingsrudåsen vår og høst. Frafall pga avstanden mellom vinter- og sommertreningssted.
Vi har tre nye Trener 1, Vegard, Gøran og Lars T.H. Og vi har en ny Trener 2, Anette Londal.

Stevner:
Klubben har avholdt et innendørs klubbstevne på våren, tre Skandiarunder, ett Olsokstevne med 1440 lørdag og Face2Face søndag på Frogner
Stadion samt kretsmesterskap skive med en Norgesrunde på 7er-banen.
19 (22) skyttere har stilt på stevner for klubben. Både 3D, utendørs og innendørs skive. 165 (94) stevnedeltakelser på 62 (36) forskjellige stevner ;
klubben er godt representert i konkurranser i Oslo og omliggende fylker. Tall for 2019 i parentes. NM-deltakelsen: tre på skive innendørs, fem på
skive utendørs, ingen deltakelse på NM Felt eller NM 3D. Ingen deltakelse på NUM.
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Klubben hentet hjem tre NM-medaljer i 2019: gull i RDJ inne, sølv i RH50 ute, og bronse i RH ute.
Resultat NM innendørs:
Recurve Damer Junior (3) -1 - Susanne Basteson Ingebrigtsen
Recurve Herrer (43) -11 - George Refseth
32 - Hans-Petter Harveg
Resultat NM skive:
Compound Herrer (30) -20 - Mekki Lumio
Instinktiv Herrer (25) -11 - Lars Thomas Hansen
Recurve Herrer (26) -3 - Anders Pettersen
12 - Hans-Petter Harveg
Recurve Herrer 50 (21) -2 - George Refseth
Kiosk:
Klubben har drevet en enkel kiosk ved de fire stevnene vi har arrangert på Hovseter: kaffe, vafler, mer eller mindre eksotisk
hjemmebakst ("Oslo-mat"), pølser, brus, o.l. Kiosken har vært populær blant deltakere og tilskuere. Det var en litt bratt
læringskurve, men en håndfull av klubbens medlemmer har stilt frivillig som kioskmannskap og klubben har nå grunnleggende
kompetanse på kiosk-drift. Økonomisk har det vel gått omtrent i null, hovedhensikten er trivsel uten å tape penger. Noen
investeringer i utstyr ble foretatt i 2019, og flere må påregnes i 2020.

Klubbsamarbeid:
Vi har samarbeid med Elveli Kjøre- og Rideklubb og hjelper til med skyteinstruktør. Ryttertreninger for skyttere er med Maren Kinn som instruktør. Vi har også et samarbeid på banen med Oslo Kyudo Kyokai.

Medlemstall:
329 medlemmer per 31/12-2018, 397 medlemmer per 31/12-2019.

Oslo Bueskyttere, 9. mars 2020,

George Refseth, leder.
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