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Årsberetning 2020
Styret 2020:
George Refseth

leder

Per Erik Syverstad

styremedlem

Anette Londal

nestleder

Maren Kinn

styremedlem

Amanda Gytrup

styremedlem

Elise Pedersen Øverlien

varamedlem

For øvrig organisasjonskart se protokoll etter årsmøtet i 2020.
Generelt har 2020 vært et trist bueskytterår med først utsettelser og siden avlysninger av stevner både lokalt, regionalt, nasjonalt og
internasjonalt. Smittevernstiltak har vanskeliggjort trening eller gjort det umulig. I forhold til et normalår har klubben ikke kunnet avholde et nivå
av rekruttering, kurs og treningtilbud som sikrer kontinuitet for klubbens aktive medlemmer og det har også påvirket klubbens inntjening.

Inkluderingskomité:
Lite aktivitet i året som har vært. Hadde et samarbeid med Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde, og introdusert to ulike grupper hvor
deltakerne hadde kombinert syns- og hørselstap, til bueskyting. Det var to ulike grupper med ca 10 i hvert, fordelt på hver sin dag. Fikk hjelp fra
Drammen bueskyttere til å gjennomføring.

Økonomi:
Inntekter; Vi hadde 397 medlemmer registrert ved idrettsrapporteringen i 2020 (altså per 31/12-19) som gir tilskudd fra det offentlige for de
under 26 år. Treningsavgift er ikke blitt innkrevd fra andre enn kursdeltakere og nye medlemmer. Grasrotandel i 2020 (2019 i parentes): 4 377,05
kr (3 507,19 kr). Bingo har gitt 23 263,95 kr (34 053,46) i inntekter. Tilskudd fra det offentlige har stått for 77 588 kr. Begynnerkurs og ’prøv
bueskyting’-eventer 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. Smittevernsutstyr. Utgifter
ved dugnad. Kompensasjon for trenere/instruktører.

Eventer:
Det ble gjennomført 3 eventer i 2020. Altså en betraktelig, og forventet nedgang. Dette ga en omsetning på 11 500. Samtlige ble gjennomført på
høstparten. Det skulle være 2 til, men disse ble avlyst pga Covid. Kontakten er opprettholdt og vi håper å få gjennomført ila 2021.

Kurs:
Introkurs ble avholdt i januar, februar, mars, juli, august, to ganger i september, og en gang i oktober. (Evt kurs i juni er usikre (data
utilgjengelige).) Eksakte deltakerdata er ikke tilgjengelige, konservativt anslått var det 75-90 deltakere på introkursene, betydelig under normal
deltakelse. Grunnen til dette er selvsagt avlyste kurs pga pandemien, samt at kursene som faktisk ble avholdt pandemiperioden ble kjørt med
maks 10 deltakere.
På høsten introduserte vi også en ny kurstype, Oppdag Bueskyting, et kort og rimelig kurs med fokus på å ha det moro mer enn å mestre teknikk,
og uten automatisk medlemsskap. Vi rakk å gjennomføre fire av disse i oktober, også med begrensninger på deltakere. Generelt var dette en
positiv erfaring og vi forsøker denne modellen igjen senere.

Aktiviteter bane:
Det har vært utført dugnad på våren, på sommeren, høsten og vinteren. Banen er ytterligere ryddet for trær, stubber frest bort.

Utdanning:
Det har vært gjennomført aktivitetslederkurs med deltakere fra klubben.
Klubben har fått tre nye dommere, Elise, Amanda og Ida-Marie.

Trening:
Det har vært god aktivitet utendørs, mange nye som har blitt introdusert til bueskyting og blitt med videre, og en god gruppe etablerte skyttere
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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. På høsten har vi benyttet Ris til Oslo ble lukket ned fra november og et lokale ved Carl Berner fra oktober.
Organisert trening for voksne har ikke vært tillatt innendørs fra november. Det har vært frafall på grunn av at smittevernstiltakene har gjort det
vanskelig å få trent i pandemien.

Stevner:
Klubben avholdt ett approbert stevne på 7er-banen på Hovseter 13/9/2020: Norgesrunde med 40 deltakere, hvorav 21 fra OBS (inkludert mange
debutanter og seks skyttere i de yngre klassene), de andre stort sett fra klubbene i nærområdet, noen få langveisfarere (Hamar, Klepp, H.E.G.).
Fin stemning og godt vær. Anslagsvis 20 norske rekorder, de fleste i forskjellige lag-kategorier.
OBS' skyttere deltok ellers i andre stevner nasjonalt og internasjonalt, totalt ca 100 deltakelser fra medlemmene, mest skiveskyting men også noe
3D. Klubben hadde ca 33 aktive skyttere 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.

Medlemstall:
397 medlemmer per 31/12-2019, 271 medlemmer per 31/12-2020.

Oslo Bueskyttere, 27. april 2021,

George Refseth, leder.
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