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Styre og utvalg

Styrets sammensetning
Leder: Hilde Haldorhamn

Nestleder: Aksel Granum

Styremedlemmer og varamedlemmer:

Sander G. Østvold (økonomi),Tore W. Stokka (Konnerudbanen), Tina Helene Tufte (sekretær),

Kristoffer Andersen (vara),  Jan Roger Jerpåsen (vara).

Valgkomité: Kristoffer Andersen (vara)

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

Kontrollkomité: Jonny Løe (leder),

Utvalg og andre roller
Dommere: Xiuzi

Trener: Aksel Granum, Kristoffer Andersen, Hilde Haldorhamn. Knut Neergaard var aktiv frem til han

ble syk i slutten av januar.

Aktivitetsledere: Tina Helene Lernons Tufte, Jørn Hovland,  Bjørn Otto Fjeldheim, Jan Roger

Jerpåsen, Nicholas Hegg, Tore W. Stokka, Lajla Kalås Findebotten.

Styrets arbeid

Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter hvor 70 saker er behandlet.

Spesielle oppgaver
Vi deltok på årsmøtet i region Vestviken og klubbledersamling, Christian Amble, Tina Helene Lernons

Tufte og Torgeir Finnerud stilte på dette.

Forbundstinget ble avholdt 23-24 april, og her deltok Tina Helene Lernons Tufte og Hilde

Haldorhamn.

Klubben har gjennomført en re-registrering som rent idrettslag og oppfordret medlemmene til å

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

I første halvår hadde klubben avtale om leie av treningslokaler for innendørs trening to dager i uka av

Drammen tennisklubb. Treningen har foregått i Tennishallen på Berskaug i Drammen. Fra 1. oktober

fikk klubben nye treningslokaler i Galterudhallen på Galterud ungdomsskole tirsdag, onsdag og

lørdag. Det var i starten veldig ugunstige treningstider, men etter samtaler med andre lag som trente

i hallen før oss, fikk vi avklart at det skulle være mulighet for å flytte treningstidene til litt tidligere på

kvelden.
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Tore W. Stokka deltok på flere møter i regi av idrettsrådet, idrettskretsen og kommunen. Blant annet

informasjonsmøte om anlegg og anleggsdrift i regi av Drammen idrettsråd og Drammen kommune.

Det var også et informasjonsmøte om søknadsportalen og søknadsmuligheter.

Det har blitt sendt inn søknader på mange ulike støtteordninger, blant annet:

Sparebankstiftelsen, Drammen kommune, Drammen Idrettsråd, Gjensidigestiftelsen, Sparebanken

Øst, Zuccarellostiftelsen, Coops drakt kampanje. Det var bare Draktkampanjen som gav uttelling

Flere av klubbens medlemmer var også med på stands og aktiviteter i forbindelse med

Konneruddagen 7 .mai og Mjøndalsdagene 17. september.

Aktivitet
Januar startet igjen med restriksjoner om trening for barn og voksne. 17 januar var første oppstart

med trening i Tennishallen. De nyutdannede trenerne hadde hver sin økt i hallen. Knut Neergaard og

Kristoffer hadde ansvaret mandager og Aksel Granum og Hilde Haldorhamn hadde ansvaret for

onsdagene.

Det var hele våren så bart i skogen i 3D banen at den var åpen fra januar og frem til stevnet i juni.

Juniorserien ble startet opp i januar og det var Kristoffer Andersen som tok ansvaret for å

gjennomføre dette for ungdommene.

Mange av klubbens medlemmer tok også oppfordringen om E-læring for Ren utøver.

I februar åpnet det for trening for alle både barn og voksne og vi forsøkte sakte men sikkert å komme

tilbake til normal hverdag. Det ble gradering i klubbens regi og det ble satt opp introduksjonskurs for

foreldre og søsken til medlemmer som startet høsten 2021.

Vestviken bueskytterregion holdt samlinger for skytter 12 og 28 februar, 12 og 26 mars. Med stevne i

Hvalserien påfølgende søndag. Vi hadde mange skyttere med på disse samlingene og på stevnene.

Her var det flere som satte norske rekorder utover våren.

Allerede tidlig i mars var det mange medlemmer som fant veien ut i 3D løypa.

Siste innendørstrening var 26. april og nå startet utesesongen i Skoger.

Konnerudbanen var full av utstyr fra Skisprinten og Klubben gikk i forhandlinger med Konnerud IL og

Drammen kommune om et nytt utendørsområde på Konnerud. Vallersbanen.

Etter mye arbeid med å få på plass en avtale, ble det klart at Vallersbanen kunne brukes av Drammen

Bueskyttere, vi fikk på plass en 5 års avtale om bruksrett.

7. mai deltok vi på Konneruddagen sammen med andre lag og foreninger. Kristoffer Andersen hadde

hovedansvaret for arrangementet på vegne av Drammen bueskyttere. Det var mange av klubbens

nye medlemmer som stilte opp som hjelpere på dette arrangementet.
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Resten av mai og starten på juni ble all trening lagt til Skoger. Det ble både dugnad og trening denne

måneden.

11.-12. juni ble det avholdt sommerstevne.

Tirsdag 13. juni var det klart for første trening på Vallersbanen. Et stort område med potensielle

muligheter for å kunne skyte på mange ulike avstander.

Det var varierende oppmøte på banen gjennom sommeren, men det ble

Høstens innendørstrening
Fra 1. oktober startet innendørstreningen i Galterudhallen som ligger i tilknytning til Galterud

ungdomsskole på Fjell. Det ble gjennomført et introduksjonskurs den første helgen.

Igjen ble det endring i treningstider. Tirsdag fra kl. 20.00-22.00, onsdag 19.00-20.30 og fredag fra kl.

20.00-22.00. Dette ga noen utfordringer i starten. Med en økning i medlemmer under 15 år var

tidspunktene ganske håpløse.

Etter å startet opp ble det klart at det ikke var noen i hallen før oss tirsdager fra kl. 18.00-20.00. En

telefon og noe epost korrespondanse resulterte i endringer av treningstidene fra 18.00-20.00 tirsdag,

vi beholdt de oppsatte treningstider på onsdag og fikk flyttet treningstidene på fredag til lørdag fra

kl. 10.00-13.00. Dette ga rom for å holde kurs og tilpasse treningene til de yngste medlemmene.

Det ble holdt enda et introduksjonskurs - denne gangen i november.

13. desember ble det arrangert juleavslutning. Lørdag 17 desember var siste treningsdag før jul.

Hallen ble stengt for all aktivitet fra tirsdag 20. desember, og var stengt hele romjula frem til 3. januar

2023.

Introduksjonskurs
Klubben har holdt fire introduksjonskurs i 2022. Siden det var ingen samfunns restriksjoner når disse

kursene ble holdt kunne disse gjennomføres uten hindringer.

Det første kurset ble holdt over flere treningsdager i februar for foreldre og søsken til medlemmer.

Det andre kurset ble holdt i mai, på den gamle Konnerudbanen, med godt oppmøte.

Det tredje kurset ble holdt i Galterudhallen 1 og 2 Oktober 5 påmeldte. Kurset ble ledet av Aksel

Granum. Kristoffer og Hilde var med som trenere. Vilhelm, Solveig, Gunn Heidi og Edith var gode

hjelpere for dette.

Det fjerde kurset ble holdt 26 og 29 November med 6 påmeldte. Det var en bra suksess for klubben,

vi beholdt flere av de påmeldte, disse har integrert seg bra inn i klubben. Kurset ble ledet av Aksel

Granum. var med som trenere. Vilhelm og Anette var med som hjelpere. Kurset ble holdt samtidig

som klubben hadde dugnads telling.
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Tok avskjed med Knut
I slutten av januar ble klubbens trener Knut Neergaard alvorlig syk, hans tilstand ble dessverre ikke

bedre og 12 februar døde han som følge av sykdommen. Flere av klubbens medlemmer stilte i

bisettelsen og dannet en æresborg med buer som en siste hilsen til Knut.

Anlegg

Konnerudbanen
I 2022 flyttet klubben utebane treningene til Vallersbanen på Konnerud. Vallersbanen ligger i

ytterkanten av Konnerud Idrettspark og er mer praktisk utformet for bue idrett enn klubbens forrige

utebane, som også ligger i Idrettsparken. Banen har vært brukt til diverse formål over årene. Da

klubben tok over var den i bruk til lite mer enn som lagringsplass.

Våren 2022 startet arbeidet på banen for å tilpasse den klubbens aktiviteter. Området var flatt og

overgrodd av ugress. Først og fremst måtte banen gjøres skyteklar. Med masser fra skogkanten ble

det bygget to 5 meter høye voller. En for kortsiden, og en for langsiden. Vollene er en

sikkerhetsbarriere ved uhell, og er avgjørende for å kunne drive bue idrett på banen. En

parkeringsplass med innkjøring fra gangstien ble laget. Bakken på banen ble skrapt over og pakket for

å fjerne vegetasjon og ujevnheter. Klubbens utstyrscontainer, utebenker og skaphenger ble flyttet fra

den gamle utebanen og parkert ved siden av skytelinjen.

Over sesongen startet klubben å parkere på parkeringsplassen til den nærliggende barnehagen.

Vallersbanen er fortsatt i utvikling og vil se videre oppgraderinger neste ute sesong

Banen åpnet i juni..

Skoger/3D banen

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.

Det ble holdt to introduksjonskurs utendørs i løpet av sommersesongen. Den første i mai og den siste

i september.
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Sommerstevnet 11.-12. juni 2022
Det ble som vanlig kiosk, men denne gangen var Campingvogna fjernet og det ble satt opp to store

telt for å kunne huse kiosk og sitteplasser.

Nytt av året var salg av pommes frites - noe som var et godt tilskudd på menyen. Dette falt i smak

hos mange skyttere.

Aktiviteten i kiosken var størst før start og når skytterne kom i mål. Det var en god gjeng foreldre og

skyttere som hadde ansvaret for kiosken og området rundt.

Line Løe og Hilde Haldorhamn hadde ansvaret for å sette opp stevnet i IANSEO og å fylle inn

resultater og publisere dette på resultatbasen. Line Løe tok hovedansvaret for dette og gjorde en god

jobb.

Jan Roger Jerpåsen hadde tatt grep for å planlegge 3D løypa sammen med Hilde Haldorhamn. Alle

klubbens medlemmer deltok i dugnaden med å få på plass banen både før og under konkurransen.

Klubbens egen dommer Xiuzhi Zhang var hoveddommer under konkurransen, hun inspiserte løypa

onsdag formiddag før stevnet og sjekket oppsettet og satte påler fredag før konkurransestart. Både

lørdag og søndag hadde hun hjelp av Jarl Alexander Løkkebergøen, Sandefjord Bueskyttere. Lørdag

kveld ble det satt ut nye påler og hele løypa ble justert med nye skyteretninger. Dette foregikk under

et kraftig regnvær og mange av klubbens foreldre deltok i dette arbeidet. Nick Poulson fra Sandefjord

Bueskyttere var dommer søndag.

Aktivitet og stevnedeltakelse i perioden

Stevnedeltakelse 2022
De periodene det var mulig å arrangere stevner i 2022, var det flere av klubbens medlemmer som

oppnådde gode resultater.

NM skive Lillestrøm
Lillestrøm & Omegn Bueskyttere arrangerte NM Inne helgen 01.-03. april 2022. Drammen

bueskyttere stilte med 8 skyttere. Langbueskytterne deltok også i lagskyting og endte på en

fjerdeplass.

Tre av våre utøvere ble Norgesmestere og totalt fire av klubbens medlemmer var blant de tre beste i

sin klasse.

23 Kristoffer Andersen, compound, 19 Jonny Løe, barebow 50+, 22 Sander Gjertsen Østvold,

barebow, 1 Nelly Linnea Gjertsen Østvold, barebow, 2 Solveig Nilsen, tradisjonell, 14 Aksel Granum,

langbue, 1 Line Løe, langbue DU18, 1 Vilhelm Henningsen, langbue, H u18.

NM skive ute Sandefjord
Solveig Nilsen, Kristoffer Andersen, Vilhelm Henningsen og Edith Johanne Freithag deltok på NM

skive, som ble arrangert av Sandefjord Bueskyttere 4.-6. august.
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Vilhelm Henningsen ble norgesmester i langbue, rekrutt gutter, Edith Johanne Freithag slo Solveig

Nilsen, og de tok dermed hjem både første og andreplassen.  Gratulerer med vel gjennomført også

for Kristoffer Andersen. Takk for at du laget til en fin base for klubbens medlemmer og takk til alle

som heiet skytterne frem mot fine plasseringer.

NM 3D Land bueskytterklubb
Vilhelm Henningsen, Edith Johanne Freithag, Aksel Granum og Hilde Haldorhamn deltok her.

Vi fikk en norgesmester i klubben: Vilhelm kom på 1. plass i klassen langbue herrer U18. Edith kom

på 2. plass i klassen tradisjonell damer U18. Hilde kom på 3. plass i klassen tradisjonell damer Elite og

Aksel kom på 8. plass langbue herrer.

Det var ingen fra klubben som deltok under Felt.

Internasjonale konkurranser

NUM Nordisk ungdomsmesterskap
Edith Johanne Freithag og Solveig Nilsen deltok på NUM for første gang. Finland var vertsland for

dette arrangementet og det foregikk i Kemi i Finland.

De fikk skutt både som lag og konkurrerte mot hverandre i klassen tradisjonell. Solveig Nilsen hadde

høyest poengsum innledende runder med 478, mens Edith Johanne Freithag hadd 458 poeng, og slo

Solveig i finalen.

De konkurrerte mot ungdommer fra alle de nordiske landene

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.

Trenere
Klubben hadde fire aktive trenere i starten av året, og avsluttet med tre aktive trenere. Aksel Granum

var leder for trenergruppen, han har i 2022 tatt trener 2 kurs og hatt ansvaret for trenergruppa, som

bestod av Hilde Haldorhamn og Kristoffer Andersen, begge godkjente med trener 1 kurs.

Aksel Granum startet trener 2 i mai og leverte inn den skriftlige oppgaven som ble godkjent  av

Norges Bueskytterforbund i løpet av høsten 2022.

Klubbens trening har per i dag en uniform struktur som sikrer god og stabil progresjon for alle

klubbens medlemmer.
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Medlemstall

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

eldre

Totalt

Kvinner 1 0 11 0 13 25

Menn 0 3 11 1 29 44

Totalt 1 3 22 1 42 69

Til tross for nedstenging i starten av året 2022 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. 31.12.2022 var 69 medlemmer, 19 flere enn året før, hvor det var 50 medlemmer pr 31.12.2021

Årsregnskap
Se eget vedlegg for regnskap og budsjett.

Regnskapet for 2022 viser et overskudd på kr. 26.293,30,- noe som gir en egenkapital på kr.

422.440,30

Klubben har i 2022 fått kr. 57.721,40,- i støtte, tilsvarende stønad var i 2021 på  kr. 77 867,-

Det har vært en liten økning i medlemstallet og i 2022 viser medlemsavgiften totalt kr. 37 863,94,-

mens den i 2021 var på kr. 45 114,-. Nedgangen skyldes at mange av de nyeste medlemmene startet

andre halvår og hadde redusert kontingent.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Drammen bueskyttere har idag mål om å være en sosial arena for alle og gi alle en mulighet til å

utvikle seg innenfor bueskyting.

Vi har en aktive gruppe med barn som viser god progresjon, disse er også aktive i konkurranser både

i skive og 3D. De representerer klubben på en god måte. voksne som skyter og som ikke skyter, disse

er aktivt involvert i klubben og er en sterk ressurs for klubben både under trening og utenfor trening.

CoVID restriksjonene har endelig lettet, noe som har gjort trening lettere for klubben, og

gjennomføring av klubbens aktiviteter har gått uten større hindringer. Konkurranser har smått åpnet

igjen.
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