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1 Godkjenne de stemmeberettigede
2 Godkjenne innkallinga
3 Godkjenne sakslista
4 Godkjenne forretningsorden
5 Valg av dirigent
6 Valg av referent
7 Valg av protokollkomité
8 Årsberetning
8.1 Administrasjon
Styret har i 2017 bestått av følgende personer:
Leder:

Hege Rasmussen

Nestleder:

Ole-Henrik Iversen

Styremedlemmer:

Arne Vading
Gyda W. Lorås
Tormod Ness

Varamedlem:

Alida Kvammen

Barnerepresentant:

Gyda W. Lorås

Kasserer:

Cathrine Holm

Revisor:

Gunnar Sundsfjord

Valgkomité:

Willy Sandbakk
Gaute Dale

Vi har ikke hatt ungdomsrepresentant i perioden.
Det har vært avholdt 5 styremøter i perioden.
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8.2 BBFs representasjon
Bodø idrettsråds årsmøte: Hege og Gaute
Nordland bueskytterkrets årsmøte: Ole-Henrik og Hege

8.3 Stevnearrangementer
14. januar
18. februar
16. mars
25. mars
20. mai
1. juli
2. juli
3. september
28.oktober
5. desember
16. desember

Nasjonalt stevne
Nasjonalt stevne
Internt kveldsstevne
Nasjonalt stevne
Nasjonalt stevne
Nord-Norgesmesterskap
Nasjonalt stevne
Internasjonalt mesterskap
Nasjonalt stevne
Internet kveldsstevne
Nasjonalt stevne

60 piler/18 meter
60 piler/18 meter
30 piler/18 meter
60 piler/18 meter m finaler
720-runde
720-runde m finaler
3D-stevne
720-runde m finaler
60 piler/18 meter
30 piler/18 meter
60 piler/18 meter

20 deltakere (13 eksterne)
17 deltakere (8 eksterne)
14 deltakere
19 deltakere (4 eksterne)
14 deltakere (9 eksterne)
12 deltakere (8 eksterne)
9 deltakere (7 eksterne)
23 deltakere (20 eksterne)
26 deltakere (13 eksterne)
14 deltakere
21 deltakere (8 eksterne)

8.4 Inntektsbringende aktiviteter
Sentrum bingo er fortsatt en god inntekstkilde, men det kan se ut som om dette gir noe mindre
avkastning etter hvert. Vi må være forberedt på at dette er en inntektskilde som kan bli redusert i
årene som kommer.
Gjennomføring av aktivitetsledelse på Valnesfjord Helsesportsenter fungerer godt. Valnesfjord
idrettslag har nå opprettet ei bueskyttergruppe, og det er ikke utenkelig at de på litt sikt kan fatte
interesse for dette.
Grasrotandelen gir en beskjeden avkastning. Her er det potensial for å kunne få inn mer. Vi vil få
trykket opp materiell for å verve flere tippere.
Medlemskontingenten ligger fortsatt stabilt.
Det har vært god oppslutning på stevner den siste sesongen. Dette er ikke en stor inntektskilde, men
vi går jevnt over i pluss.
Vi deltok lørdagen på Villmarksdagan i Beiarn, der vi arrangerte en konkurranse for publikum. Dette
må kunne sies å være en stor suksess. Selv om vi sto noe bortgjemt på området og hadde minimalt
med markedsføring, fant publikum frem til oss og det var stort sett kø for å få skyte hele dagen. Vi
sitter igjen med drøye kr 4000,- i overskudd.
Vi har deltatt som instruktører på Basecamp Salten. Dette ga en inntekt på kr 7200,- til klubben.

8.5 Medlemsutvikling
Medlemsmassen er fortsatt relativt stabil. Også det siste året har noen falt fra, men rekrutteringa av
nye medlemmer har vært god.
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Det har heller ikke i 2017 vært gjennomført aktive rekrutteringstiltak. Klubben blir jevnlig kontaktet
av interesserte. Noen kommer bare innom på ei trening for å prøve bueskyting, men det har kommet
til seks nye skyttere som fortsatt skyter jevnlig.
I utesesongen kom det til et titalls barn i alderen 8 – 13 år. Fire av disse inngår i gruppa av nye
skyttere som fortsatt er aktive. Det må sies å være svært positivt for klubben å få rekruttert yngre
skyttere.
Vi ønsker å ta imot nye medlemmer. Potensialet er imidlertid noe begrenset. Vi mangler for tiden
lokaliteter med kapasitet til særlig flere skyttere og opplegg for aktiv oppfølging. Vi kan spekulere i at
for en del av de som faller fra, så kan dette skyldes at det er trangt om plassen på treninger og
eventuelt manglende organisering av treninger.

8.6 Aktivitet på trening
De fleste skytterne er mest aktive i innesesongen. Spesielt tirsdager kan det være trangt om plassen,
og vi har delt inn i to puljer ved behov. Det var en noe langsom start på innesesonen høsten 2017,
noe som trolig har sammenheng med fint vær. Det var lysforholdene, fremfor været, som gjorde at
utesesongen måtte avsluttes i midten av september. Ettersom det varme været passerte har også
aktiviteten tatt seg opp på innetreningene, og det må sies å være god aktivitet.
Sommeren 2017 har det vært god aktivitet på Breiva. Det har nok også sammenheng med at noen
skyttere trente til Barents Summer Games. Spesielt gruppa med barn var aktive tidlig i sesongen,
men en del var falt fra etter ferieavviklinga.

8.7 Treningstider
Treningstidene på tirsdager og torsdager ser fortsatt ut til å fungere bra. Tirsdager er fortsatt dagen
med best oppmøte på treninger. I høstsesongen har det også vært god oppslutning på torsdager
sammenliknet med året før.

8.8 Konkurranser
Det har vært god deltakelse fra klubben på konkurranser det siste året. Vi har deltatt på til sammen
16 stevner i 2017, inkl 2 interne 30-pilstevner (mot 10 stevner i 2016), og hele 27 skyttere har deltatt
på stevner i 2017 (21 i 2016). Flere av disse er skyttere som ikke har konkurrert tidligere.
Gledelig, har det også i 2017 vært god oppslutning på våre egne stevner, både fra egne og eksterne
skyttere.
Vi kan fortsatt bli flinkere til å besøke eksterne stevner – spesielt hos de klubbene som ”alltid” tar
turen til våre stevner. Bare 5 av stevnene vi har deltatt på det siste året har vært eksterne, og til
sammen 7 skyttere har deltatt på disse.
Vi vil fortsette å arrangere uformelle interne stevner for å gi uerfarne skytterne opplæring i
stevnedeltakelse i trygge, hjemlige omgivelser. Det skal ikke være noe press om å konkurrere for de
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som ikke ønsker det. Vi vil likevel forsøke å ufarliggjøre stevnedeltakelse. I tillegg til at det er en sosial
aktivitet, er det en god måte å se hvordan man utvikler seg selv som skytter, og vi vil arbeide for å
senke terskelen for de som ikke deltar fordi de føler seg utrygge på hva dette innebærer.
8.8.1 Barents Summer Games
Bodø var vertskap for Barents Summer Games 2017. Se www.barentssports.com. Dette er et
mesterskap for ungdom (15 – 25 år) i Barentsregionen. Det ble arrangert konkurranser i 15 idretter,
og det var til sammen i overkant av 1000 deltakere.
BBF var teknisk arrangør for bueskytinga. Her stilte det 22 deltakere fra Finland, Norge og Sverige.
Arrangementet må kunne sies å ha vært en suksess, og vi fikk gode tilbakemeldinger både fra
deltakere og arrangørene.
3 av våre skyttere hadde kvalifisert seg til lekene. Henrik skjøt til sølv i klassen recurve herrer junior,
Alida fikk bronse i klassen recurve damer senior og Tormod fikk fjerdeplass i klassen recurve herrer
senior. Vi må si oss godt fornøyd med dette resultatet, spesielt tatt i betraktning det høye nivået på
de finske og svenske skytterne.

8.9 Anlegg
8.9.1 Breiva
Beliggenheten til banen er svært god. Den er godt skjermet for vær og vind og tilgjengelig for den
som vil skyte 24 timer i døgnet hele uka.
Vi gjennomførte en dugnad med skikkelig opprydding da vi avsluttet utesesongen for høsten. Bua og
hytta fremstår nå betraktelig mer ryddig og oversiktlig enn før. Containeren gjenstår, og vil tas ved
oppstart av utesesongen til våren.
Det er kjøpt inn nytt toalett, som er mer moderne og innbydende enn det gamle.
Banen trenger noe opprusting, spesielt med tanke på tilrettelegging for funksjonshemmede. Det vil
da være nødvendig med ny adkomst – en port eller bom som det er mulig å passere med rullestol,
opparbeidet standplass og vei ut til mattene. Det bør også settes opp et toalett som er tilgjengelig
med rullestol. Klubbhytta bør også gis universell utforming. Containeren og lagerbua trenger ikke å
være tilgjengelig for alle medlemmene (inntil videre).
Det finnes flere støtteordninger for idrettsanlegg som opprustes med tanke på tilrettelegging for
bevegelseshemmede. Vi får jevnlig informasjon fra Bueskytterforbundet og Idrettsforbundet om
muligheter til å søke midler. Vi bør derfor legge planer for hvordan vi vil at anlegget skal være slik at
vi er klare til å søke om midler når disse anledningene byr seg.
Vi har i dag en svært gunstig leieavtale på Breiva. Grunneier er en eldre dame. Det er knyttet en
usikkerhet til hva arvingene hennes ønsker ut av området den dagen hun går bort. Vi må derfor også
tenke på investeringer på dette anlegget i sammenheng med dette. Det kan være aktuelt å kjøpe
grunnen, dersom prisen er riktig, hvis det er dette som må til for å gi oss den forutsigbarheten vi
trenger fremover.
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8.9.2 Hunstad barneskole
Her er det ingen større forandringer. Vi samarbeider fortsatt godt med pistolklubben De gangene vi
har gjennomført stevner og kurs har det også vært velvilje fra skolens side.
Det er tidligere gjort avtale med pistolklubben om at vi skal ta oss av gulvet. Gulvet begynner å bli
noe slitt og vil nok trenge et nytt strøk maling om ikke lenge. Da dette er vår ”husleie” og eneste
utgift til lokalet så er det viktig at vi ser på dette som en investering i goodwill overfor pistolklubben.
Vi må også være påpasselig med søppelhåndtering, og bidra til å tømme innholdet i søppelboksene
når vi ser at de er fulle.
8.9.3 Eksterne lokaler
Vi har i større grad leid plass i idrettshaller for gjennomføring av stevner i senere tid. Det har vært
god oppslutning på stevnene vi har arrangert i høst, og det ville vært vanskelig å få plass på Hunstad
barneskole. Vi valgte også bort dette alternativet for å skape en mer positiv opplevelse for de yngre
skytterne som deltok i sine første stevner, for å unngå at de ble ”forvist” til gymnastikksalen, avskåret
fra hovedaktiviteten.
Mørkvedhallen har en gunstig beliggenhet, men er noe kostbar å leie. Vi har gjort forsøk på å benytte
Nordstrandahallen i Løpsmarka, som er et rimeligere alternativ. Dette fungerte bra.
Dette er en ”luksus” vi vil fortsette å benytte oss av.
8.9.4 Arbeidet med nye lokaler
Vi arbeider videre med å finne treningslokaler som er bedre tilpasset aktiviteten vår, som kan gi oss
mulighet til mer tilrettelagt og målrettet trening, og ikke minst som har plass til at vi kan utvikle
medlemsmassen. I tillegg er det et mål å få lokaler med universell utforming sånn at vi kan ha et
tilbud til funksjonshemmede.
Klubben har over flere år hatt dialog med Bratten Aktivitetspark om en etablering der – noe som har
vært ønsket fra begge sider. Det er imidlertid usikkert om og når det eventuelt vil bli realisert en ny
hall her og vi ser på andre alternativer.
En ny flerbrukshall i Rønvika og en ny hall i Mørkvedlia er interessante alternativer. Det fremstår som
mindre aktuelt nå å gå inn på et prosjekt med nybygging av en egen hall. Etter råd fra
bueskytterforbundet bør dette være en kommunal oppgave, og vi bør arbeide for å få lokaler og
treningstider i en offentlig hall. Det vil fortsatt være aktuelt å investere i tilrettelegging i en slik hall.
Dersom det blir aktuelt med en investering inneværende år tas dette opp i et ekstraordinært årsmøte.

9 Regnskap
Se vedlegg.
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10 Innkomne saker
Det er ikke meldt inn saker fra medlemmene.
Styret legger frem følgende saker:

10.1 Skyteledersystem for utebruk
Det ble kjøpt inn nytt skyteledersystem for utebruk i forbindelse med Barents Summer Games. Det
var intensjonen at dette skulle finansieres fra Nordland bueskytterkrets, og at det skal være felles for
klubbene i kretsen. Erfaringsmessig blir ikke utstyr tatt vare på og vedlikeholdt hvis ingen føler
eierskap til det. Styret foreslår derfor at vi legger frem for kretsen at BBF overtar dette utstyret. Vi
frafaller dermed kravet om at kretsen dekker kostnadene ved innkjøpet.
Innstilling: BBF legger frem for Nordland idrettskrets overtakelse av skyteledersystem for utebruk

10.2 NM Inne
BBF arrangerte sist NM i 2011. Før der ble det arrangert i 2002 og 1995. Vi tenker at det kan være
aktuelt at vi søker om et slikt arrangement igjen i 2019 eller 2020. Evt kan det gjennomføres i
samarbeid med en eller flere av de andre klubbene i kretsen.
Bueskytterforbundet vil stå for mye av administrasjonen ved et slikt arrangement, mens vår oppgave
blir i hovedsak praktisk tilrettelegging og å stille med funksjonærer – ca 25 stk. Et slikt arrangement
vil gi en god inntekt for klubben.
Innstilling: Vi søker om NM inne i 2019 eller 2020. Vi legger frem for klubbene i Nordland
bueskytterkrets om det er interesse for å samarbeide om arrangementet.

10.3 Dopingmidler
Orientering fra Norges idrettsforbund: Bueskytterforbundet, og derigjennom BBF, er underlagt
Antidoping Norges regelverk. Som alle kjenner til er det ikke tillatt å bruke prestasjonsfremmende og
stimulerende midler verken under trening eller i konkurranser.
Noen stoffer fra forbudslista som vi kan være oppmerksomme på:
•
•
•
•
•

Efedrin
Hydrokortison
Kortison
Betablokkere
Insulin

En komplett oversikt finnes på http://antidoping.no
Det kan søkes om medisinsk fritak for utøvere som har en diagnose som gjør det nødvendig å bruke
preparater som står på dopinglista. Noen stoffer (som f.eks insulin) er tillatt å bruke for ”vanlige”
utøvere, mens toppidrettsutøvere må søke om fritak.
Noen stoffer fra overvåkingslista er koffein, nikotin og kodein.
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10.4 Idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep
Orientering fra Norges idrettsforbund: Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller
behandling som kan oppleves som krenkende.
Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.
Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet.
Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle orientering
på en negativ måte.
Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet.
Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt med
foresatte eller idrettsledelsen.
Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv.
Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og
avklares åpent i miljøet.
Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester i
retur.
Gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på disse retningslinjene. Støtteapparatet
(trenere, ledere, tillitsvalgte, funksjonærer, dommere, foreldre mfl.) har hovedansvar for at
retningslinjene gjøres kjent og overholdes i organisasjonen/idrettsmiljøet.

Vi kan orientere medlemmene om at BBF forholder seg til idrettens regler om kjønnsfordeling i
ledelsen av klubben. Videre vil vi at alle medlemmene skal være trygge på at de skal kunne si ifra
eller ta opp med hvilket som helst av styremedlemmene dersom de opplever hendelser som de føler
er trakasserende eller ubehagelig.
Vi skal være en klubb der alle medlemmene finner et trygt og godt miljø. Vi skal også ha takhøyde for
at vi skal kunne ha en løssluppet tone, men huske på at vi også har mindreårige medlemmer og ha
respekt for hverandres grenser. Kort og godt – vanlig folkeskikk gjelder!

10.5 Behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet
Orientering fra Norges idrettsforbund: Idrettsstyret vedtok en ny norm for behandling av
personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten. Dette er et ledd i å imøtekomme ny
personvernlov som trer i kraft 25. mai 2018.
Dette innebærer i korte trekk at personopplysninger skal oppbevares slik at uvedkommende ikke har
tilgang til dem. Klubben skal heller ikke oppbevare personopplysninger uten at vi har et begrunnet
behov for det.
BBF benytter idrettens sentrale dataløsninger. De pålagte sikkerhetskravene ivaretas her.
Medlemmene har selv tilgang til å redigere opplysningene om seg selv ved å logge inn på
Minidrett.no.
Ut over dette oppbevares lister over stevneresultater og scorekort, samt leieavtaler for buer i den
perioden som er nødvendig mtp leieforholdet. I tillegg har leder en kopi av medlemsregistret for å
lette arbeidet med administrasjon.
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Alle medlemmer har rett til å få tilgang til opplysninger om er lagret om seg selv. Ut over
stevneresultater og scorekort (som dere kan få kopi av ved henvendelse til leder) har dere innsyn i
dette på www.minidrett.no og http://nor.service.ianseo.no.

11 Medlemskontingent
Det er ikke forseslått å gjøre endringer på medlemskontingenten. Den opprettholdes som i dag.
Styret foreslår en justering. I henhold til et tidligere vedtak betales medlemskontingent som senior
ifra fylte 17 år. Man skyter imidlertid som junior ut det året man fyller 20. Vi foreslår derfor at
medlemskontingent for jr betales til og med 20 år, for å skape samsvar med dette. Med dagens
medlemssituasjon vil dette utgjøre kr 300,- mindre per år i inntekt for klubben.
Innstilling: Medlemskontingent som junior betales til og med det året man fyller 20.

12 Valg
12.1 Verv i BBF
Innstilling fra valgkomiteen.

12.2 Representant til Norges Bueskytterforbunds ting 21. april
Vi innstiller at leder stiller som representant for klubben.

12.3 Representant til Nordland Idrettskrets ting 14. april
Klubber med inntil 250 medlemmer har rett til å stille med leder, evt nestleder eller annet
styremedlem, som stemmeberettiget deltaker. Det innstilles derfor at leder stiller som representant
for klubben.
Gaute er meldt inn som kandidat til styreverv fra oss.

12.4 Representant til Bodø Idrettsråds årsmøte
Årsmøtet er berammet i april, men dato er ikke satt.
Klubber med inntil 500 medlemmer kan møte med to representanter. Vi innstiller at leder stiller som
representant for klubben.
Gaute er meldt inn som kandidat til styreverv fra oss. Vi innstiller derfor også på at han stiller på
årsmøtet.
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13 Ferdighetsmerker
Følgende har bestått kravet til NBFs ferdighetsmerker siden forrige årsmøte:
Gull:

Arne Vading (347 p, Sommerjakta, Bodø)

Sølv:

Cathrine Holm (498 p, Vaffelpila, Bodø)
Ole Jakob Johansen (509 p, Høstpila, Bodø)
Michael Johansen (477 p, Høstpila, Bodø)
Noah M. Vaag ( 445 p, Fenalårstevnet, Bodø)

Bronse:

Hilde Karstensen (421 p, Fenalårstevnet, Bodø)
Markus M. Håvik (370 p, Høstpila, Bodø)
Sandra R. Vrybloed (211 p, 30-pilstevne, Bodø)
Elise W. Johansen (411 p, Vaffelpila, Bodø)
Mathias Utsi (470 p, Januarpila, Bodø)
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