
Årsberetning Drammen Bueskyttere 2017 

Følgende ting kan trekkes frem fra 2017: 

I mai måned var den årlige turen til Vinstra og vårjakta, med blandede resultater, som vanlig! 

I Juni arrangerte vi 3D stevne i Skoger over 2 dager, noe som tydeligvis ga mersmak. 

Denne gangen stilte vi med større arealer tilgjengelig, noe som ga en mer variert løypetrasè. 

Stor takk til arrangørgjengen som stod for dette arrangementet, fantastisk innsats og gjennomføring. 

Vi har gjennom hele 2017 videreført tilbudet om introduksjonskvelder for nybegynnere 

I løpet av høsten, hadde vi flere medlemmer på aktivitetslederkurs i regi av klubben. Pr i dag er vi ca 

10 aktivitetsledere. Are og Rune gjennomførte også trener 1 kurs og ble fungerende trenere i 

klubben. Medlemmer av treningsgruppa trener etter inngått kontrakt med klubben. Totalt 17 stk. 

I Desember gjennomførte vi dugnad, varetelling hos Heidenreich AS på Kongsberg, som innbrakte 

en pen slump penger. 

Året ble rundet av med juleavslutning, og som vanlig satte den et verdig punktum på året. 

Når vi kommer til deltakelse på stevner, så har 2017 bragt oss godt opp på listene med antall starter 

pr.klubb.  

Klubben tok gull i lagkonkurransen i 3D NM (Nicholas Amundsen, Knut Neergaard, Bjørn Orsteen 

Tveiten) Sølv i barebow junior v/Kajsa  og bronse ved Lene Orsteen Tveiten. Sistnevnte tok bronse i 

NM felt også. 

Vi avsluttet 2017 med 77 medlemmer. 

Økonomisk, så står vi pr. i dag i en solid posisjon, noe som gjør at vi kan takle de fleste utfordringer 

som måtte dukke opp, samt at det gir oss større handlefrihet i forhold til satsningsområder. 

Pr. desember 2017 ble kontrakten vår for leie av lokaler i Drammensbadet, sagt opp. Vi avventer et 

oppfølgingsmøte med leder for badet 2. kvartal 2018 for en evnt. reforhandling av kontrakten. 

2017 var et innholdsrikt år for klubben, og vi satser på at 2018 skal bli minst like innholdsrikt. 

Det er allerede planer for forbedringer og aktiviteter, som gjør at 2018 vil bli et bra år for klubben. 

Som sikkert de fleste har fått med seg, så vokser klubben for tiden. Dette vil på sikt, medføre at vi kan 

få til mer av alt. Dersom vi planlegger godt, og alle bidrar når de må, så kan vi få til mye fremover. 

Rune N Karlsen 

 

Leder Drammen Bueskyttere 



Referat fra årsmøte i Drammen Bueskyttere 

Sted: Kjelleren i Drammensbadet                                         Dato: 19/3-2019 Start: 18:05, slutt: 19:25 

 

1 Stemmeberettigede tilstede: Linn Julie, Kristoffer, Aud Mari, Bjørn Otto, Tina, Jørn, Eirik, 

Gudveig, Owen, Christian, Ellen-Merete, Hilde, Lene, Nicholas, Rune og Nooria. Godkjent. 

2 Inkallingen ble godkjent. 

3 Saksliste godkjent. 

4 Rune ble valgt til dirigent. 

5 Gudveig ble valgt til referent. 

6 To medlemmer ble valgt til å underskrive protokollen; Lene og Eirik. 

7 Årsberetningen ble behandlet. Papirene manglet, så her ble det tatt etter husk, med god 

hjelp av medlemmene. 

8 Regnskapet godkjent i revidert stand. 

9 Behandlede saker: 

a) Ønske om å øke kompetansen i klubben. Styret har foreslått følgende: 

Dommerutdanning er det veldig ønskelig at noen tar, ved trenerutdanning vil vi se på 

egnethet (dersom det er flere som ønsker). Grunnet tidligere erfaring med folk som 

ikke fullfører, eller slutter i klubben like etterpå, vil klubben tilbakebetale 

utdanningen ved fullført kurs, mottatt diplom, og i dommer-tilfellene; etter at de har 

vært dommer på to stevner for klubben. Aktivitetsledere: Her vil det bli laget et 

oppsamlingsheat, der vi får kursholder hit. 

b) Sette ned en foreldregruppe for å lage et miljø til juniorene. Her innkalles foreldrene 

med juniorer til et møte, der de kan komme med innspill på hva de faktisk ønsker. 

Dette vil bli en mail de MÅ svare på, om de er interessert eller ikke. Dette må også 

følges opp. 

c) Mer utvalg av klubbtøy. Nicho har kontakt med KlubbPro. Han instruerer 

vedkommende om at medlemmene kan kjøpe alt som er i katalogen, så lenge det er i 

klubbens farger rødt/svart. Dette skjer mot forhåndsbetaling. Nicho legger to 

kataloger i klubblokalet, ellers må de enkelte medlemmene stikke innom KlubbPro 

sine lokaler på Lierstranda. 

d) Hyttetur med faglig innhold. Hilde har fått låne ei hytte med 30 sengeplasser hos 

Speideren. Hilde organiserer turen, og trekker inn personer med kunnskaper til å 

holde kurs og utdanning på stedet. 

e) Status ang. nytt klubblokale. Bordtennisen og Bueskytterklubben hadde møte med 

kommunen 18/3, der vi diskuterte saken. Stedet vi har blitt forespeila; fotballhallen 

som skal bygges på Åssiden, har fått utsatt byggestart til Juni i år. Det regnes med et 

års byggetid. Prosjektet har også gått på en budsjettsprekk, og det er besluttet å ikke 

bygge messanin i andre etasje. Vi har fått melding om at det vil koste mange 

millioner å bygge denne messaninen i kortenden av bygget (det er dyrere å bygge i 

kortenden av bygget, grunnet spennet i taket). Representanten fra kommunen 

kommer tilbake til oss innen fredag. Han skal sjekke en del saker: 

1) Om garderobene på fotballhallen på Åssiden skal bygges utenfor selve hallen. 

Det vil da bli rimeligere å bygge annen etasje på disse.  

2) Om det er mulig å bygge en annen etasje i turnhallen på Marienlyst. Det stilles 

tvil om dette, da han mente bygget er vernet. 



3) Om det er bygg i kommunen som står tomme. Det trenger ikke være bygg som er 

beregnet for idrett, både bordtennisklubben og vi kan bruke andre lokaler, slik 

som kjeller, loft, fabrikkhaller osv. Vi har behov for et visst antall kvadratmeter 

(bordtennis) og en viss lengde (bueskytterne). Det vi har behov for, er et sted 

hvor utstyret vårt kan stå oppe hele tiden. Han skulle prøve å få tak i rette 

vedkommende i Drammen eiendom som har med bygningsmassen å gjøre. Vi 

ønsker å ha denne personen med oss rundt for å se på diverse tomme lokaler. 

4) Drammen Kommune har arvet en tomt på toppen av Fjell. Her er det vei, vann og 

kloakk frem til tomta. Sjekke mulighetetne for å sette opp et rimelig bygg her, f. 

eks i samarbeid med skiklubben. Da får vi tre idretter inn i samme lokale, og 

mulighetene for å få noe til med kommunen er større. 

5) Når det gjelder nytt lokale, er det godt mulig at klubbene våre må enten sponse 

en del selv, eller evt. ta opp gunstig lån hos idrettsforbundene el.l. Om dette blir 

aktuelt, vil det bli kalt inn til ekstraordinær generalforsamling i klubben for å 

behandle dette. Bordtennisklubben har sjekket dette (de har omtrent samme 

antall medlemmer som oss), og de har sjekket med forbundet sitt at det er rom 

for å ta opp et slikt lån på bakgrunn av medlemsmassen. Per dags dato har 

klubben vår en god økonomi. 

f) Velge hvilken bueskytterregion vi skal tilhøre fra 1/1-2020. Geografisk vil vi komme 

under Viken bueskytterregion, med alle klubbene fra Østfold, Akershus, Oslo og 

Buskerud. Vestviken som vi tilhører i dag, er veldig interessert i å beholde oss og de 

tre andre klubbene i Buskerud dette gjelder. Avstemmingen gikk i favør av at 

Drammen Bueskyttere fortsatt skal tilhøre Vestviken bueskytterregion, også fra neste 

år. Det er da sammen med klubber fra Vestfold og Telemark. Begrunnelsen er at 

dette er en mindre region, men med store tunge klubber som vi har god kjennskap 

til. 

10. Fastsette medlemskontingent. Det ble flertall for å beholde dagens nivå. 

11. Budsjettet ble vedtatt. Sekretær/Formann hadde glemt å printe dette ut, men det lå 

på møteinnkallingen. 

12. Valg: 

Bjørn Otto ønsket seg ut av styret. Kristoffer ble valgt inn som nestleder istedenfor BOF.  

Nicholas stod til valg som styremedlem. Han ønsket å fortsette. Det ble foreslått Christian 

og Bjørn OT. Nicholas ble gjenvalgt med flertall.  

Linn Julie sto til valg. Hun ønsket også å fortsette. Lene OT meldte seg som kandidat. Linn 

Julie ble valgt inn på nytt, med flertall. 

Varamedlemmer på valg: Are og Jan Roger. Her ble det foreslått Christian, Lene, Bjørn 

Otto, og Bjørn OT. Christian og Lene ble valgt som varamedlemmer. 

Regnskapsfører for neste år: Ellen Merete sa seg villig til å ta dette. Lene meldte seg som 

reserve. 

 

Med vennlig hilsen 

Gudveig Jacobsen, sekretær 



 


