Årsberetning Drammen Bueskyttere 2018
Januar begynte med mye snø, og det var litt tynt i rekkene på trening en
periode.
I februar hadde vi en stevnetrening, slik at alle som ville, fikk en smakebit på
hvordan et innendørs stevne foregår. Det var populært og oppmøtet var
relativt bra. Årsmøtet ble holdt 15/2. Lamellmattene på 18-meteren ble byttet
ut med danagematter.
I mars arrangerte Tønsberg og omegn innendørs skivestevne der klubben
arrangerte tur som et samlet klubbstevne med trener.
April kom, med Vinstratur, der store deler av klubben deltok. Det ble også tid til
40-årsfeiring av BOF, i one-piece-kostymer på campingplassen i Trabelia.
Første offisielle trening på Konnerud var 15. Mai. Løypedugnaden i Skoger fikk
en knallstart, i og med at Carlsen og Fritzøe sponset byggematerialer til bruer
og diverse annet.
Juni startet med 3D-stevne på Harøy, der klubben hadde gode plasseringer;
Tina vant barebow damer etter en spennende finale mot Nina. Knut tok også
gull, Linn Julie tok bronse, Bjørn Otto tok sølv, Hilde kom på 4., Jørn på 5. Sterk
representasjon! Vårt eget 3D-stevne hadde norsk deltakerrekord (utenom NM),
og løypa fikk særdeles mye skryt. Hilde og Morten var som vanlig fantastisk
vertskap for en hel bøling med campere.
I Skoger var det landslagssamling i 3D i august. Da kunne medlemmene komme
og se på shoot-off, om de ønsket.
NM i 3D på Røros; Kajsa Lund Johansen tok gull i sin klasse, og Knut tok sølv.
Hilde Haldorhamn tok 5.plass i NM i Gøteborg.
Lene og Bjørn deltok for klubben i NM skive, og NM felt. Førstnevnte var i
Fredrikstad, og sistnevnte hos Klepp på Jæren.
Økonomien i klubben er solid, og vi står bra rustet til å takle en del som vil
komme framover, med tanke på å skaffe nye lokaler. Vi fikk oppsigelse av
Drammensbadet på seinhøsten, og det har vært mye forhandlinger med
kommunen ang. situasjonen. Vi samarbeider med Drammen bordtennisklubb
ang. fremdriften. Vi har ikke fått lovnad om noe konkret lokale ennå, men
Drammen kommune skal hjelpe oss med å få tak i noe som kan være egnet

Kristoffer har tatt tak i korrespondanseskyting for juniorer, og skytemerker til
nybegynnere, og ikke fullt så nybegynnere.

Introduksjonskurs har vært holdt gjennom hele året, og nå har vi fått mer
struktur på aktivitetsledere, med faste uker man er satt opp som vakt og
loggføring av oppgaver den enkelte utøveren skal jobbe med.

Ved avslutningen av 2018 talte vi xx medlemmer

