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Styre og utvalg

Styrets sammensetning
Leder: Hilde Haldorhamn

Nestleder: Christian Amble

Styremedlemmer og varamedlemmer:

Ellen-Merete Amble (økonomi), Jan Roger Jerpåsen (3D), Hilde Rolfsnes (sekretær), Tore W. Stokka

(vara), Nicholas Amundsen (vara).

Valgkomité: Eirik Russel-Roberts (leder), Ingeborg Bruun Ødegård, Kristoffer Andersen (vara)

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

Kontrollkomité: Jonny Løe (leder), Tina Helene Lernons Tufte, Lajla Kalås Findebotten (vara)

Utvalg og andre roller
Dommere: Eirik Russel-Roberts, Christian Amble

Trener: Morten Bøe, innleid

Trenere under utdannelse: Aksel Granum, Knut Neergaard, Kristoffer Andersen, Hilde Haldorhamn.

Aktivitetsledere: Eirik Russel-Roberts, Kristoffer Andersen, Tina Helen Lernons Tufte, Jørn Hovland,

Bjørn Otto Fjeldheim, Jan Roger Jerpåsen, Nicholas Hegg, Tore W. Stokka, Christian Amble, Lajla Kalås

Findebotten, Knut Neergaard, Hilde Haldorhamn.

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 6 styremøter hvor 51saker 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.

Det ble også sendt delegater til deltakelse på årsmøtet i region Vestviken 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.
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Klubben har  lokaler for innendørs trening to dager i uka av Drammen tennisklubb. Treningen har

foregått i Tennishallen på Berskaug i Drammen.

Aktivitet
Januar startet med nedstengning men åpnet for juniortrening 1 februar. Vi fikk i, midten av februar,

mulighet til å booke strøtimer i hallen for de voksne, i tillegg til juniortreningene, med maks 4

skyttere per time og fikk gjennomført dette noen ganger. Den 15 mars stengte vi ned igjen, men

åpnet for juniortreninger den 25 April.

5 Mai var siste innetrening for vintersesongen og vi flyttet ut til Konnerud. Aktivitetsledere Christian

Amble og Tore Stokka var ansvarlig på treningene for at vi ikke skulle stille med for mange voksne. De

hadde også egne barn som deltok på treningene og de andre aktivitetslederne stilte seg til rådighet

om det ble sykdom.

Det stilte i gjennomsnitt bare ca 4 skyttere per trening.

1.mai 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.

Sommerstevnet som var approbert til 12. og 13. juni ble avlyst som følge av at Drammen kommune

ikke ville komme med anbefalinger, men ba oss vente til 8. juni med å se hvilke restriksjoner som ville

foreligge på dato for stevnet. Styret vurderte dette for usikkert og stevnet ble avlyst.

Fra  mai til september ble det satt opp elleve treningskvelder med Morten Bøe,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.

Introduksjonskurs
Det ble holdt to introduksjonskurs i løpet av utendørssesongen.

Det første kurset ble holdt 29 og 30 mai, hvor aktivitetsledere holdt kurset, med god hjelp fra flere i

styret som hjalp til med å desinfisere utstyr før bruk. De som var kursstab var: Christian, Lajla, Knut,

Tore, Hilde, Ellen-Merete, mfl.

25. og 26. September ble det andre introduksjonskurset holdt over to dager, på Konnerud.

På grunn av strengere tiltak som gikk på antall tilstede på treninger, valgte styret å kjøre et kurs på

slutten av utendørssesongen hvor alle 20 som stod på venteliste fikk mulighet til å melde seg på.

Samfunnet åpnet for fullt 25. september og det var ingen antallsbegrensning utendørs.

Av alle 20 som fikk tilbud, var det 17 som  som deltok. 14  av disse ønsket å fortsette og meldte seg

inn i klubben. Det har vært et par stykker som har falt fra i løpet av høsten.
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Høstens innendørstrening
Fra 1. oktober startet innendørstreningen i Tennishallen på Berskaug 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 nye stativ til matter og

flere av mattene med stativ ble hentet ned fra Konnerud.

15. desember ble det arrangert juleavslutning. Dette var også siste treningsdag før jul. Tennisklubben

stengte ned hallen på bakgrunn av regjeringens nye restriksjoner.

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

Årsberetning fra dommerteamet i Drammen Bueskyttere

Det ble ikke gjennomført noe stevner fra januar som dommerne i Drammen har vært en del av.

Klubben avlyste det planlagte sommerstevne 3D i juni, hvor planen var å stille som hoveddommere.

I august 2021 var Både Christian og Eirik involvert med dømming under skive-NM utendørs.

Høsten kom og med det startet Hvalserien opp i Sandefjord. Christian har dømt Hvalserien frem til

det stengte ned igjen.

Eirik har også vært dommer under et 3D stevne på Solør på høsten 2021.

Christian var med som dommer under Skive-NM innendørs i Tønsberg i November.

Etter dette er det ikke arrangert noe som har hatt behov for dommerbistand.

Begge to er med i dommerforum som gjør at de til enhver tid har tilgang på siste oppdaterte

regelverk og vedtekter fra WA Norge.

Anlegg

Konnerudbanen

Sen oppstart grunnet mye snø og sen snøsmelting, førte til at det ble satt opp en dugnad den første

helgen i mai.  Banen ble målt opp mattene som var i orden ble satt ut

Det har ikke vært gjort store forandring på matter og utstyr beholdningen som er knyttet til banen,

bortsett fra at klipperen nå har fått en etterlengtet service.

Nedstengning og opprydding av banen ble gjort på dugnad siste uke i september og gikk raskt og de

som hjalp til med å pakke bort utstyret fikk servert pizza og brus.

Det har vært aktivitet på banen gjennom hele sommeren, med gjennomføring av graderinger og

treninger hvor Morten Bøe har vært innleid som trener. Dette har ført til at motivasjonen og

innsatsen har vært stor for alle som har deltatt på treninger.
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Det ble holdt to introduksjonskurs utendørs i løpet av sommersesongen. Den første i mai og den siste

i september.

Oversikt over utstyr og forslag til forbedringer

Det er flere matter som er i deler med delvis intakte eller har ødelagte stativ, og som trenger en

overhaling. Alle stativ bør barduneres for å ikke blåse over ende, dette har skjedd flere ganger i løpet

av høsten og ført til at det trengs noen reparasjoner.

Inne i containeren bør det lages et nytt og stødigere stativ til å henge opp buer for utlån og

introduksjonskursene. Det er også ønske om å oppgradere bordene som står utenfor containeren.

Selve containeren er i god stand men har noen rustflekker som bør sjekkes når banen åpnes på

våren. Det er også ønsket en ny markise for å bytte ut den som er ødelagt.

Nye oppdaterte skilt som sier litt om eierforhold og hvem man skal kontakte for å få vite mer om

klubben.

Sette opp en vedlikehold gruppe som kan ta seg av klipping og annet vedlikehold som matter og

stativ slik at det ikke blir alt for mye på en person. Måle opp og markere banen.

Baneansvarlig har et ønske om å få til et lite bueverksted i tilknytning til conatineren. Småverktøy

som kan ligge i containeren som drill med bits og bor.

3D banen
Vinteren 2021 ble det gjort en stor endring i skogsområdet hvor 3D løypa er plassert. Det ble gjort en

stor flatehogst på området lengst nord, og det ble fjernet mange trær som var i dårlig forfatning.

Dette gjorde sitt til at området enkelte steder ble totalforandret.

Eirik Russel-Roberts og Jan Roger Jerpåsen var hovedansvarlig for utsettelse av ny løype. Målet var å

få til en treningsløype med 24 mål som skulle være enkel å holde vedlike gjennom sesongen.

Det ble også lagt en plan for forenkle omgjøringen av løypa i forbindelse med det planlagte stevne 12

og 13 juni.

Utfordringene stod i kø og etter gjentatte forsøk på å sette opp en løype gjennom skogen og

beiteområde, holdt de nesten på å gi opp. Det ble til slutt gjort en avtale med grunneiere som brukte

det nordlige område til hundelufting og leietakere av beiteområdet nordvest slik at vi fikk til en

passasje mellom noen av målene og dermed endte opp i en rundløype.

Flere klubber inviterte til “Corona-cup” hvor Drammen hadde som mål å melde inn 3D løypa som en

av flere i cupen. Men usikkerheten rundt vedlikehold og avtaler med grunneiere ble for stor og det

var derfor bare klubbens egne medlemmer som benyttet seg av treningsmulighetene.
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Forespørsler fra andre aktører
Klubben fikk en forespørsel om å delta på dugnad for Sykkelrittet Ladies tour of Norway. Det var flere

av klubbens medlemmer som bidro og det ble inntekter til klubbkassa.

Aktivitet og stevnedeltakelse i perioden

Stevnedeltakelse 2021
De periodene det var mulig å arrangere stevner i 2021, var det flere av klubbens medlemmer som

oppnådde gode resultater.

NM skive i Sandefjord 6.-8. august

Alexander Amble, Line Løe og Knut Nergaard deltok. Christian Amble og Eirik Russel-Roberts var

dommere under konkurransene.

Vi fikk en norgesmester i klubben: Alexander tok en flott 1. plass og Line en 3. plass. begge i klassen

recurve under NM for juniorer. Knut kom på 6. plass, langbue i senior NM.

NM 3D Kvinnherad

Eirik Russel-Roberts, Aksel Granum og Hilde Haldorhamn deltok her.

Vi fikk en norgesmester i klubben: Hilde kom på 1. plass i klassen instinkt damer. Erik tok en flott 2.

plass i klassen barebow herrer og Aksel kom på 8. plass langbue herrer.

Det var ingen fra klubben som deltok under Felt.

NM skive

Solveig Nilsen, Line Løe, Jonny Løe og Knut Neergaard deltok på NM skive innendørs, som ble

arrangert 27. november. Her var også to av klubbens skyttere som hadde meldt overgang til andre

klubber, Eirik Russel-Roberts og Alexander Amble. Solveig ble norgesmester i klassen instinkt rekrutt

jenter. Det var to deltakere i klassen og Solveig vant finaleskytingen og kapret førsteplassen. Line tok

en fin 5. plass i klassen RKJ, Jonny havnet på 19 plass i klassen BBH og  Knut endte på 7. plass  klassen

LBH. Eirik kom på 7 plass i klassen barebow herrer. Alexander endte på en 4. plass i klassen recurve

gutter.

Internasjonale konkurranser

NUM Nordisk ungdomsmesterskap

Alexander Amble deltok på NUM for første gang. Han konkurrerte mot ungdommer fra alle de

nordiske landene og endte til slutt på en flott 3. plass.

Europamesterskap 3D i Slovenia

Hilde Haldorhamn fra Drammen bueskyttere var tatt ut til landslaget som reiste for å delta i EM i

Slovenia i månedsskiftet august/september.

Hun lå på 10. plass dag 1, 16. plass dag 2 og tapte første duell i elimineringen og endte på 16. plass

totalt. Norge fikk en Europamester i dette mesterskapet  i herreklassen instinkt Terje Bakke fra

Kvinnherad.
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Landslag

Alexander Amble søkte om opptak til ungdomslandslaget og fikk i september beskjed om at han

hadde fått en plass på ungdoms landslaget. Han har en drøm om en gang å få delta i OL, og dette er

første steget på veien dit. Han fikk også tildelt stipend fra Buens væpnere under NM skive i

november. Alexander er den i Drammen bueskyttere som har oppnådd mange av de målene han har

satt seg i 2021. Vi gratulerer.

Arrangement og konkurranser i bueskytterregionen
Drammen Bueskyttere er medlem av Vestviken bueskytterregion og det har blitt arrangert samlinger

i Sandefjord for både barn, ungdom og voksne.

Tiltaket har vært for å støtte klubber i regionen som mangler trenere eller har hatt få tildelte timer

med innendørstrening. Samlingene har vært for å skape et bedre miljø i regionen og for å tilby

trenerhjelp og trenerseminar.  Flere av klubbens medlemmer har deltatt på disse samlingene.

Korrespondanseskyting
2020/2021, ledet av Kristoffer

Deltakere: Line recurve kadett jenter, Alexander i recurve kadett gutter.

Medlemstall

0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og

eldre

Totalt

Kvinner 0 0 8 0 9 17

Menn 0 3 7 1 22 33

Totalt 0 3 15 1 30 50

Til tross for nedstenging, avlysninger av stevner og restriksjoner i forbindelse med pandemien, har

klubben hatt stor pågang av forespørsler om medlemskap.

Det har likevel vært en god medlemsutvikling det siste året. Hvor det både har kommet flere yngre

medlemmer og  andelen kvinner har økt. Pr 31.12.2021 var det 50 medlemmer, 9 flere enn året før

hvor det var 41 medlemmer 31.12.2020. Et par “gamle” medlemmer har også funnet tilbake til

klubben.
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Årsregnskap
Se eget vedlegg for regnskap og budsjett.

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kr. 76 345,- noe som gir en egenkapital på kr. 396 147,-.

Klubben har i 2021 fått kr. 77 867,- i støtte, tilsvarende stønad var i 2020 på kr. 228 578,-

Det har vært en liten økning i medlemstallet og i 2021 viser medlemsavgiften totalt kr. 45 114,- mens

den i 2020 var på kr. 32 950,-.

Dugnad Heidenreich ga en inntekt på kr.18.000.

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

om å jobbe med. Men til tross for dette har klubben klart å gjennomføre to introduksjonskurs

utendørs. Begge kursene har hatt deltakere hvor det har vært lange ventelister.

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere har vært positive og nesten alle aktivitetslederne har bidratt til

god gjennomføring.

Trenere
I løpet av sommersesongen har Morten Bøe vært innleid som trener. Alle som har hatt ønske om

oppfølging har fått mulighet til dette. Morten startet med oppfølgingen tirsdager  i mai og avslutte i

september.

I oktober kom det invitasjon til trener1 kurs. Fra Drammen Bueskyttere deltok det fem medlemmer.

Knut Neergaard, Kristoffer Andersen, Aksel Granum, Hilde Haldorhamn og Christian Amble sistnevnte

delt på på kurset som medlem av Oslo Bueskyttere.

Etter kurset ble Aksel oppnevnt til å lede trenerteamet. Det ble organiserte treninger hvor

oppvarming, og styrke ble vektlagt. Samtidig som det ble fokus på riktig teknikk.
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