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Styrets sammensetning 
 

Leder: Hilde Haldorhamn  

Nestleder: Jan Roger Jerpåsen 

Styremedlem(mer) og varamedlemmer: 

Kristoffer Andersen, Nicholas Amundsen, Ellen-Merete Amble,  Christian Amble, Tore W. Stokka 

Valgkomité: Rune Nyhaug Karlsen, Bjørn Otto Fjeldhaug 

Revisorer: Klubben er ikke pliktig til å ha egen revisor etter den nye lovnormen til NIF 

Kontrollkomité: Jonny Løe, Tina Helene Lernons Tufte 

Styrets arbeid 

Styremøter 
 

Det er avholdt 7 styremøter hvor 89 saker er behandlet. 

Spesielle oppgaver 
 

Det har vært mye ekstra i forbindelse med Covid-19. Det har vært tett dialog med 

bueskytterforbundet, generalsekretæren og styret, Kommunelegen og idrettsrådet for å kunne 

gjennomføre sommerstevnet etter retningslinjer gitt i forbindelse med dette. 

Styret har som følge av nedstengingen deltatt på flere digitale kurs. Det har vært kurs i 

klubbutvikling, medlemssystemet, fakturering via medlemssystemet, styrearbeid, ianseo m.m.  

Det ble også sendt delegater til deltakelse på årsmøtet i region Vestviken, bueskyttertinget og 

klubbledersamling,  

Klubben har gjennomført registrering og mottatt materiell som rent idrettslag og oppfordret 

medlemmene til å gjennomføre digitalt kurs for ren idrettsutøver. Målet er å få alle til å gjennomføre 

dette. 

Klubben har byttet lokaler for innendørs trening to ganger i løpet av året. Første gang i januar. 

Flyttet ut av lokalene i kjelleren på Drammensbadet og til Sjåstad samfunnshus i Lier. Andre gang var 

i oktober. Da flyttet klubben fra Sjåstad samfunnshus i Lier til Drammen tennisklubb, Tennishallen på 

Berskaug i Drammen. 
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Aktivitet 
Januar var klubben på vei ut av lokalene i Drammensbadet og flyttet til samfunnshuset på Sjåstad i 

Lier. Det ble innkalt til dugnad for å snekre nye rammer til mattene, slik at de skulle få riktig høyde i  

forhold til reglementet til WA.  

Treningsforholdene på Sjåstad var ikke optimale, men det fungerte likevel greit.  

Fra å holde trening på Drammensbadet tirsdag, torsdag, halve lørdag og halve søndag, ble dette 

endret når klubben flyttet til Sjåstad. Treningsdagene ble endret til tirsdag og fredag. 

Endringen førte til at mange av medlemmene ikke deltok fredager.  

Norge på vent 
12 mars stengte hele Norge ned og det ble forbudt å møtes som følge av korona utbruddet. Dette 

rammet også klubben, som hadde siste trening samme uke. Frem til påske var det ingen aktivitet. 

Det var noe aktivitet i april, men ingen organisert trening. Medlemmene fikk tilbud om å benytte seg 

av 3Dløypa i Skoger, og Kristoffer laget en rebus, som Hilde byttet ut hver dag i påskeuka. 

Påskerebusen var ment å skulle motivere medlemmene til å komme seg ut i skogen. 

18 april ble mattene satt ut på banen på Konnerud, og det ble mulig å benytte seg av 

treningsmulighetene der på eget initiativ. Fra mai var det igjen lov å trene. Det ble mulighet for å 

trene tirsdag og torsdag som tidligere. 

Tirsdag var det organisert på Konnerud og torsdager i Skoger.  

Det var også denne måneden det var størst aktivitet i forbindelse med forberedelser til 

sommerstevnet i Skoger. 6. juni var hele klubben innkalt til dugnad for å forberede sommerstevnet 

13 og 14. juni. Godt oppmøte med god innsats fra de aller fleste medlemmene. 

Stevnekomiteen og styret la ned et omfattende arbeid i å planlegge arrangementet. For å kunne 

gjennomføre stevnet  i henhold til smittevern restriksjoner knyttet til korona. 

I sommerferien ble det satt opp syv treningskvelder med Morten Bøe, tidligere landslagstrener. 

Tiltaket var for å få opp motivasjon og litt aktivitet i en ellers stille periode. Og for å kompensere for 

tapt treningsmulighet som følge av restriksjoner i forbindelse med koronaen. Alle voksne over 20 år 

betalte en egenandel på kroner 500,- for å få oppfølging. 

I august ble det organisert treninger på Konnerud tirsdager. 

September ble det holdt to åpne dager på Konnerud, formålet var å gi en smakebit på bueskyting og 

rekruttere til introduksjonskurs. Det var mange som satte seg på liste for å delta på kurs. 

Fra 1. oktober startet innendørstreningen i Tennishallen på Berskaug. Klubben inngikk en leieavtale 

for  treningstid hos Drammen Tennisklubb.  

Igjen ble det endring i treningstider. Mandag 17.00-20.00 og onsdag 18.00-21.00, med mulighet for å 

leie ekstra tid ved behov. Bane 1 ble sikret med nett og igjen ble det tilpasset stativ til matter.  
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Introduksjonskurs ble arrangert tredje helgen i oktober. Fire deltakere var påmeldt og seks 

aktivitetsledere var med på å holde kurset. Kurset ble konsentrert rundt de to første fjærene og det 

ble gradering som en avslutning av kursdagene. Alle fire fortsatte som medlemmer i klubben etter 

gjennomført kurs.  

Det ble en kortvarig glede med nye treningslokaler. 9. november ble vi igjen rammet av restriksjoner. 

Det ble forbudt med organisert trening for alle over 20 år. Bare medlemmer mellom 13 og 19 år fikk 

mulighet til å trene innendørs.  

3D banen ble gått over og mange av medlemmene bidro med å rydde inn alle de nye dyrene for 

vinteren. Eirik gikk over og justerte løypa slik at det fremdeles var mulig å trene der. 

Fra desember ble også de yngste medlemmene rammet av nedstengning. All organisert trening 

stoppet opp. For å gi alle en mulighet til egentrening, ble alle matter som var på lager i Skoger utlånt.  

Året sluttet med fullstendig nedstenging og forbud mot all organisert aktivitet.  

Totalt fikk klubben fire måneder med trening innendørs, mot seks til åtte i et normalår. 

Anlegg 

Konnerudbanen 
Kristoffer Andersen har vært leder for Konnerudgruppa. 

Formålet med gruppa har vært å vedlikeholde banen og utstyret der.  

18 april ble mattene satt ut på banen på Konnerud, og det ble faste treninger der tirsdager. 

Konnerudgruppa har gjennomført dugnader i form av klippelister og en del små dugnader fordelt 

gjennom hele sesongen.   

Konnerudbanen ble ryddet inn før 1. oktober. 

3D banen 
Jan Roger Jerpåsen har hatt hovedansvaret for 3D oppfølging, Eirik Russel-Roberts har hatt 

hovedansvaret for 3Dbanen og skogsløypa, mens Bjørn Otto Fjeldheim har hatt hovedansvaret for 

løypa på beiteområdene. 

24 mars ble treningsbanen klargjort. Det ble foretatt en del utbedringer frem til 21. april, hvor den 

ble stående uendret frem mot stevnehelgen. 

Det ble faste treninger i Skoger og 3D banen på torsdager. 

Det var en god del aktivitet i løypen på våren, også blant juniorene. Det kan ha en sammenheng med 

at Kristoffer og Hilde satte ut en påskerebus i løypa, som ble oppdatert hver dag. 

Det ble ryddet og felt en god del trær, og gjennomført fire store dugnader før stevnehelgen.  
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Det var ikke satt av budsjettmidler til innkjøp av dyr til 3D løypa i 2020. Men med støtte fra 

Spirefondet i Sparebanken Øst på kroner 24000,- som var øremerket 3D dyr ble det en stor 

oppgradering av banen til stevnet. 

Støtten dekket kjøp av fire dyr i kategori 2 som er nest størst, fire dyr i kategori 3, og ett sett med 

røyskatter i fire dyr i kategori 4, som er de minste dyrene. 

Det ble skader på flere av dyrene som ble satt ut på området med hester på beite før stevne, spesielt 

tigeren fikk større skader. 

14. november ble det organisert en dugnad for å rydde inn dyr som skal vernes for vinteren. 

 Beholdning 3D dyr 

Klubben har ved sesongavslutning ca 40 dyr som har en eller flere scoringssoner egnet for stevne. 

Rundt 25 dyr er kun egnet for trening/innskyting. 

Det vil være behov for ett til to dyr i alle fire kategorier til sesongen 2021 for å kunne rullere på de 

beste dyrene til neste stevnearrangement. Noen av dyrene vil i løpet av sesongen bli rene 

treningsdyr. 

En god del dyr på innskytingsbanen må pensjoneres. Som igjen betyr at treningsdyr må tas ut av 

skogen. 

Takk for all hjelp til Morten som har klipt gress i hele sommer, både på innskytingsbanen og ned 

langs bekken, Eirik som har hatt hovedansvaret for løypeplanlegging inne i skogen. Og til Jan Roger, 

BOF, Christian, May, Line, Hilde, Hilde, Morten, Alexander, Solveig, Ina Kristin, Ellen-Merete, Jørn, 

Tina, Tore, Emil, Helen, Agnar, Jonas, Knut, Jonny, Lajla, Lars-Petter, Sander, Gunhild, Cecilie, William 

for innsats før og under og etter stevnet. 

Spesiell situasjon med corona, men tungt og alt for lange dager med to puljer. Til det er det for lite 

folk å bruke, spesielt når personell som skulle vært brukt til oppgaver på stedet også blir trukket ut i 

løypa.  

Stevnekomiteen 

Ved flyttingen fra Drammensbadet ble flere skap og materialer flyttet til Skoger. Eirik, Solveig og 

Hilde bygget om et av skapene, slik at den øverste halvdelen kunne kobles av og brukes som disk for 

kiosken. Resten av skapet ble organisert slik at alt inventaret til kiosken ble oppbevart her.  

Stevnehelg 13-14. juni 
Siste forberedelser med kiosk, ianseo og premier, og endelig utsetting av løype ble gjort 12.juni. 

Løypa ble også bygget om mellom stevnedagene, som forbundet har satt krav om. Deler av løype i 

beiteområdene ble ryddet inn rett etter stevne 13.juni. 

Det var tungt og vanskelig å bygge løype over så stort område på kort tid. Hestene som beitet på 

flere av dyrene, noe som medførte ekstra arbeid. Her må det gjøres en avtale med hesteeier om 

flytting av dyr tidligere, området bør være fritt for beitedyr uken før stevnet.  
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Det er et stort område som skal bearbeides og det ble for kort tid for dugnadsgruppa å få dette på 

plass. 

Tilbakemeldinger fra deltakere, var positiv, morsom, men krevende løype. Det at man kan bo på 

samme sted som konkurransen bidrar også til at flere deltar. I år var alle som overnattet spredt i 

kohorter rundt på området. 

IANSEO 

Stevneoppsett i Ianseo ble satt opp på to pcer, og Hilde og Ina Kristin hadde ansvar for oppsett og 

resultat for hvert sitt stevne. Ulempen ved dette ble stor da stevnedagen dro ut lenger enn forventet 

og det ikke ble mulig å legge inn resultater før alle hadde kommet inn den første dagen.  

Det er ikke mulig å logge seg på forskjellige pcer for å gjøre endringer, noe som er en svakhet i 

IANSEO, dette meldes inn til utvikler. 

Kiosken 

Det var for få i kiosken denne gangen, og mye skyldes den ekstra lange dagen. Ved et normalår er 

det 7-8 timers åpning i kiosken hver stevnedag, men denne gangen ble det rundt 10 timer, på grunn 

av delingen av konkurransen i to hver av dagene. Her må flere av klubbens medlemmer bidra. 

Innkjøp til kiosken ordnet klubben selv. Bagetter ble kjøpt ferdigsmurt fra Toget til en avtalt pris, 

dette ble gjort som en del av smittevernhensyn. Flest mulige produkter pakket i porsjonspakker på 

forhånd. Bagetter en suksess, men dette kan også smøres på stedet. Fortjenesten vil også bli noe 

høyere om vi gjør dette selv. 

Bakst; det holder fortsatt med en til to langpannekaker, dette selger lite av dette. Kan sterk vurderes 

å kuttes ut da det ikke går så mye av i varmen, gjærbakst har tidligere vært mer populært.  

Kiosken tjener bedre på å ligge nærmere selve løypa, men dette kan vurderes på en annen måte om 

smittesituasjonen er annerledes til neste år.  

Oppsett av telt, kiosk ol gikk bra.  

Sanitærforhold og parkering 

Toalett, parkering og camping fungerte bra, klubben hadde en fantastisk vaskeansvarlig som 

oppretthold hygiene gjennom hele stevnet. 

Innslipp og registrering 

Konkurransen var delt i to på hvert stevne og det var delt inn i klare skiller mellom gruppe 1 og 

gruppe 2 for å unngå nærkontkakt og for store kohorter.   

Det var satt opp telt hvor deltakerne regsitrerte seg ved ankomst, dette lå helt inntil veien for å sikre 

at de som reiste frem og tilbake på stevnedagen ikke kom i kontakt med gruppa som overnattet.  
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Ved innskytingsbanen var det også satt opp nummerskilt for puljene og her kunne man sette fra seg 

personlig utstyr. Det var bare 3 skyttere i hver pulje og på innskytingsbanene var det bare 12 stk som 

fikk skyte samtidig.  

Dommerne tok inn skyttere til teknisk inspeksjon i enkeltgrupper for å hindre at det ble for tett. Alt 

av utstyr som ble brukt under inspeksjonen ble desinfisert. Selve inspeksjonen gikk greit og dette 

hindret lange køer.  

Det er sendt inn egen rapport fra Dommerne til Bueskytterforbundet.  

Forespørsler fra andre aktører 

Noproblemo 

Klubben fikk en henvendelse fra rekvisitørfirma Noprobleme om utlån av matter og utstyr til 

innspilling av en reklamefilm for Toyota RAVHYB4.  Alexander og Hilde bistod med opplæring og 

tilrettelegging på Lier stadion. Denne innspillingen skjedde 24. september. 

Eikholt, nasjonalt ressurssenter for døvblinde 
I august fikk klubben en henvendelse fra senterets Cathrine Timm Sundin, Rådgiver Kommunikasjon. 

Det var en forespørsel om lån av matter og bistand til å gjennomføre to aktivitetsdager i regi av 

døvblindesenteret. Para Landslagsutøver Annette Londal fra Oslo Bueskyttere holdt et kurs i bli kjent 

med bueskyting og fikk bistand fra Hilde H. Det var et praktisk kurs som ble gjennomført inne i 

Konnerud kirke. Dette er et ledd i NBFs mål om å rekruttere parautøvere til idretten. 

Aktivitet og stevnedeltakelse i perioden 

Stevnedeltakelse 2020 
Mange av våre skyttere har vært aktive det siste året, blant annet på Norgesrunden, Hvalserien, 

Granscup og diverse 3D stevner, og Regionsmesterskap arrangert i Midt Norge i sommerferien.  

 

Det ble ikke arrangert noen nasjonale mesterskap i 2020, da dette ikke var mulig i henhold til 

smittevernforskriftene.  

Et par av skytterne deltok også på digitalt mesterskap; Indoor World Series Terms, som ble arrangert 

av World archery, hvor flere tusen skyttere konkurrerte om å bli best i sin klasse. I romjula fulgte 

Norges bueskytterforbund opp med et digitalt romjulsstevne, også har var klubben representert. 

 

16 skyttere har deltatt på approberte stevner dette året.  

4 skyttere har deltatt på mer enn ti stevner 

4 skyttere har deltatt på kun et stevne 

8 skyttere har deltatt på tre eller flere stevner 

 

Mange av skytterne har i tillegg hatt gode resultatet og oppnådd pallplassering og flere av de unge 

skytterne har blitt lagt merke til for progresjon og imponerende resultater. 
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Alexander og Line satte norsk rekord på Norgesrunden 30 meter for recurve rekrutt mix-2 lag med 

1118 poeng. 

Korrespondanseskyting 
2019/2020, ledet av Kristoffer 

Deltakere; Alexander, Tristan, Line og Gabriel i recurveklassen. Og Emil i barebow klassen.l 

Det har kommet premie til disse i posten. 

 

2020/2021 

Deltakere: Leon, Line og Alexander i recurveklassen. Emil og Lisa deltok i barebowklassen.  

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 
Restriksjoner knyttet til Covid-19 har begrenset mange av ideene og planene det nye styret hadde 

ønske om å jobbe med.  

Klubbutvikling, rekruttering og inspirasjonstur ble avlyst.  

Sommerstevnet stod også i fare for å bli avlyst, med en øvre grense på 50 deltakere var det mye som 

måtte planlegges.  

Det var stor interesse for stevnet og med antall påmeldte over den tillatte deltakerbegrensningen, 

ble det holdt to konkurransen hver stevnedag. Første gruppe brukte veldig lang tid ute i løypa, noe 

som medførte en forsinket start som også medførte en veldig sen innkomst. Det ble en veldig lang 

dag for stevnekomiteen og 3D gruppa som skulle gjøre om løypa før neste dag. 

Stevnedag to gikk noe lettere, med færre deltakere men med samme gjennomføring.  

Premieutdelingen ble noe forenklet og flere premier ble overrakt ved klubbens deltakelse på andre 

stevner. 

Dommere 
I perioden har vi fått to nye dommere, Christian Amble og Eirik Russel-Roberts. Begge var dommere 

på sommerstevnet. De har også stilt som dommere i skivekonkurranser, for blant annet Sandefjord 

bueskytterklubb. 

Aktivitetsledere 
Det er utdannet fem nye aktivitetsledere gjennom et aktivitetslederkurs som foregikk digitalt i april 

og mai, og en praktisk dag i juni og oktober. Fire av disse bidro i forbindelse med introduksjonskurset 

i oktober. 
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Medlemstall 
 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 

eldre 

Totalt 

Kvinner 0  0 6 0 10 16 

Menn 0 2  4 2 17 25 

Totalt 0 2 10 2 27 41 

 

Klubben mistet en del medlemmer i forbindelse med flytting av treningslokale i januar, men fikk syv 

nye medlemmer i løpet av året. Tre av disse meldte seg inn i klubben før utgangen av august, mens 

de fire siste ble medlem når de deltok på introduksjonskurset. 

Det ble også foretatt en gjennomgang av medlemslista for klubben i februar og mars. Flere av de 

som stod oppført som medlemmer i min idrett, var ikke lenger aktive og hadde heller ikke betalt 

medlemskontingent. Styreleder kontaktet alle som ikke hadde sendt skriftlig utmelding og hvor 

innbetaling var uteblitt. Dette medførte at vi slettet mange fra medlemslista i min idrett og fikk 

etablert kontakt med noen som ikke hadde vært aktive på en god stund.  

Årsregnskap  
Se eget vedlegg for regnskap og budsjett. 

Regnskapet for 2020 viser et overskudd på kroner 57.934,- noe som gir en egenkapital på kroner 

.318.302,-. 

Klubben har jobbet systematisk med å søke støtte fra fond og stiftelser og Tore W. Stokka har vært 

søknadsansvarlig. Med hjelp fra flere av styremedlemmene har klubben fått støtte til flere 

prosjekter.  

Klubben har i 2020 fått kroner 228.578,- i støtte, tilsvarende stønad var i 2019 på  kroner 39.765,- 

Det har vært en nedgang i medlemstallet og i 2020 viser medlemsavgiften totalt kroner 32.950,- 

mens den i 2019 var på kroner 56.470,-. 

Dugnad Heidenreich ga en inntekt på kr.18.000,- 


