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8 Årsberetning 

8.1 Administrasjon 
Styret har i 2018 bestått av følgende personer: 

Leder:    Hege Rasmussen 

Nestleder:   Gyda W. Lorås 

Styremedlemmer:  Arne Vading 

Ole-Henrik Iversen 

   Tormod Ness 

Varamedlem:   Marte Asphaug   

 

Barnerepresentant:  Gyda W. Lorås 

Ungdomsrepresentant: Marte Asphaug 

Kasserer:   Cathrine Holm 

Revisor:   vi har ikke hatt revisor i perioden   

Valgkomité:   Willy Sandbakk 

   Gaute Dale 

Det har vært avholdt 3 styremøter i perioden. 
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8.2 BBFs representasjon 
Norges Bueskytterforbunds Ting: Hege 

Bodø idrettsråds årsmøte: Ole-Henrik  

Nordland idrettskrets årsmøte: Gaute og Hege 

Nordland bueskytterkrets årsmøte: Ole-Henrik og Hege 

 

8.3 Stevnearrangementer 
27. januar 
15. februar  
14. april  
26. mai  
20. oktober 
15. desember  

Nasjonalt stevne 
Lokalt stevne 
Nasjonalt stevne 
Nasjonalt stevne 
Nasjonalt stevne 
Nasjonalt stevne 

60 piler 18/12 meter 
30 piler 18/12 meter 
60 piler 18/12 meter 
720-runde 
60 piler 18/12 meter 
60 piler 18/12 meter 

20 deltakere (13 eksterne) 
14 deltakere 
20 deltakere (11 eksterne) 
10 deltakere (5 eksterne) 
15 deltakere (11 eksterne) 
30 deltakere (24 eksterne) 
 

8.4 Inntektsbringende aktiviteter 
Sentrum bingo er fortsatt en god inntektskilde, 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. Hexagon Bingo, som klubben har vært tilknyttet, ble avviklet sommeren 2018, 

og vi har signert ny avtale med Bingoland Bodø. De krever noe høyere egenandel, men så lenge det 

gir en positiv inntekt til klubben opprettholder vi medlemskapet. 

Gjennomføring av aktivitetsledelse på Valnesfjord Helsesportsenter fungerer godt. Det har imidlertid 

ikke vært aktivitet etter sommeren 2018 pga oppussingsarbeider ved Helsesportsenteret. 

Grasrotandelen gir etter hvert en god avkastning, som er økende. Her er det potensial for å kunne få 

inn mer. Vi har trykket opp materiell for å verve flere tippere. Vi har hengt opp plakater på Breiva, 

noe som ga en beskjeden økning (2 tippere). Her bør vi kunne markedsføre klubben bedre. 

 

Medlemskontingenten ligger fortsatt stabilt. Det har vært noe nedgang som i hovedsak skyldes at 

passive medlemmer har meldt seg ut. 
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Det har vært god oppslutning på stevner den siste sesongen. Dette er ikke en stor inntektskilde, men 

vi går jevnt over i pluss, til tross for at vi har tatt kostnaden med å leie haller til større stevner nå. 

 

8.5 Medlemsutvikling 
Medlemsmassen er fortsatt relativt stabil. Det har vært et frafall på et titalls medlemmer, som i 

hovedsak skyldes at passive medlemmer har meldt seg ut. Rekrutteringa av nye medlemmer har vært 

god, og flere av disse er fortsatt stabile medlemmer.  

Det har heller ikke i 2018 vært gjennomført aktive rekrutteringstiltak, og vi har ikke gjennomført 

nybegynnerkurs. Klubben blir jevnlig kontaktet av interesserte. Noen kommer bare innom på ei 

trening for å prøve bueskyting, men det har kommet til fire nye skyttere som fortsatt skyter jevnlig. 

Det er positivt at vi nå har ei lita, men stabil gruppe med 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. Vi har nå fått på plass trener 1, og vi har konkrete 

planer for tettere oppføling av nye skyttere, som vi håper kan bidra til at flere fortsetter å skyte. 

 

8.6 Aktivitet på trening 
De fleste skytterne er mest aktive i innesesongen. Spesielt tirsdager kan det være trangt om plassen. 

Vårsesongen 2018 var det jevnt godt oppmøte på treninger. Det har vært varierende oppmøte siden 

starten på innesesongen høsten 2018. Flere ganger har det vært rundt 5 skyttere tilstede, men det 

har også vært treninger der det har vært trangt om plassen. Det kan se ut til å ha tatt seg noe opp 

etter årsskiftet. 

Sommeren 2018 har det vært liten aktivitet på Breiva, med bare et par skyttere som har trenet 

jevnlig.  

 

8.7 Treningstider 
Treningstidene på tirsdager og torsdager ser fortsatt ut til å fungere bra. Tirsdager er fortsatt dagen 

med best oppmøte på treninger.  

Vi har også tilgang til skytebanen lørdager og søndager frem til kl 16.00. Dette har flere skyttere 

benyttet seg av det siste året. 

 

8.8 Konkurranser 
Det har vært god deltakelse fra klubben på konkurranser det siste året, om enn noe avtakende i 

høstsesongen. Vi har deltatt på til sammen 16 stevner i 2018, inkl. ett internt 30-pilstevne (samme 

totalantall som i 2017), og totalt 22 skyttere har deltatt på stevner i 2017 (mot 27 i 2017).  En skytter 

deltok på NM Innendørs i Førde. 
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Gledelig, har det i 2018 vært god oppslutning på våre egne stevner fra eksterne skyttere. Vi er glade 

for at vi har hatt godt besøk nordfra så langt i den inneværende innesesongen. 

Vi kan fortsatt bli flinkere til å besøke eksterne stevner – spesielt hos de klubbene som ”alltid” tar 

turen til våre stevner. 7 av stevnene vi har deltatt på det siste året har vært eksterne (inkl Storjord), 

og til sammen 11 skyttere har deltatt på disse. Deltakerantallet skyldes i hovedsak god oppslutning 

fra klubben på Ranas stevne i mars og Storjordstevnet, de øvrige stevnene er det bare 2 skyttere som 

har deltatt på.  

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 

som ikke ønsker det. Vi vil likevel forsøke å ufarliggjøre stevnedeltakelse. I tillegg til at det er en sosial 

aktivitet der man blir kjent med skyttere fra andre klubber, er det en god måte å se hvordan man 

utvikler seg selv som skytter, og vi vil fortsette å arbeide for å senke terskelen for de som ikke deltar 

fordi de føler seg utrygge på hva dette innebærer. 

 

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 ved oppstart av utesesongen, for å ta det vi ikke rakk på 

avslutningsdugnaden høsten 2017. Oppmøtet var dessverre heller dårlig, og mye nødvendig arbeid 

måtte være ugjort. “Gammelgutta” tok en skikkelig opprydding i containeren høsten 2018, og nå er 

dermed alle bygningene gjennomgått. Det som gjenstår er å beise stativene som står ute slik at de 

blir mer værbestandige. 

Banen trenger noe opprusting, spesielt med tanke på tilrettelegging for funksjonshemmede, men 

også for å drenere vann bedre. For å tilrettelegge for funksjonshemmede vil det 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 og kan forbli uendret (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 lage konkrete prosjektplaner 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. Vi bør uansett sørge for å få på plass en formell langsiktig leieavtale. 
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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 de siste par årene. Det har 

vært god oppslutning på stevnene vi har arrangert i vinter, og det ville vært vanskelig å få plass på 

Hunstad barneskole.  

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. Imidlertid er det 

noe kostbart å leie kafelokalet i tillegg (dette leies fra Løpsmarka skole), og prismessig kommer det 

da ut på omtrent det samme som Mørkvedhallen. Det avgjørende blir dermed hvor det er ledig plass. 

8.9.4 Arbeidet med nye lokaler 

Vi arbeider fortsatt 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.  

Det har ikke vært større aktivitet på dette området i 2018, men vi har arbeidet med å posisjonere oss 

og synliggjøre klubben bedre for å komme høyere på prioritetslista. Blant annet er Gaute valgt inn i 

styret i Nordland Idrettskrets, og vi har vært aktive i de møtepunktene som har vært med Bodø 

idrettsråd og Nordland Idrettskrets. 

Dersom det blir aktuelt med en investering inneværende år tas dette opp i et ekstraordinært årsmøte. 

 

9 Regnskap 
Se vedlegg. 

Vi oppdaget at postboksen var en uforholdsmessig stor utgift for klubben i forhold til hvor mye den 

er i bruk. Den er nå sagt opp. Klubbens nye postadresse vil være c/o leder. 

 

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

10.1 NM Inne 
Orientering: BBF har søkt om NM Inne i 2021, eventuelt 2022. Klubben arrangerte NM sist i 2011. 

 

10.2 Deltakelse på dugnader 
BBF er en klubb med svært liten dugnadsbelastning på medlemmene. Likevel har vi sett svært dårlig 

oppmøte når det er behov for å gjøre en jobb, og det er alltid de samme 4 – 6 personene som stiller 

opp. Det blir dermed uforholdsmessig stor belastning på noen få, mens resten er gratispassasjerer. 

Klubben drives på frivillig basis, og alle må bidra for å opprettholde aktivitetene. Vi viser til 

informasjonen som deles ut til nye medlemmer, der det fremgår at dette er en av pliktene som 

medlem i klubben. 

Det er i hovedsak 3 anledninger vi trenger folk til å gjøre en innsats. 

1. Rigging til stevner 

2. Klargjøring til sommer-/vintersesong og vedlikehold på Breiva 

3. Golvvask på Hunstad 

Det mest kritiske denne sesongen har vært rigging til stevner. Vi forventer at skyttere/foresatte til 

unge skyttere som er påmeldt til stevnet møter opp for å hjelpe til med rigging og nedrigging. I tillegg 

vil det ofte være behov for at også andre stiller opp. Slik det har vært i det siste har det møtt opp ca 5 

personer (deriblant samtlige av klubbens eldste medlemmer), noe som gjør at rigginga har tatt 

uforholdsmessig lang tid, da det blir mye jobbing på noen få. 

For ettertida ser vi oss nødt til å sette opp ei arbeidsliste der det går på rundgang hvem som har 

“vakt” ved det enkelte stevnet. 

Vi vil også opprette ei arbeidsgruppe for å ta seg av den praktiske delen av stevnearrangementet, slik 

at ikke all jobben faller på leder. 

 

10.3 Kjøp av skaptilhenger eller lastebil 
De gangene vi har arrangert stevner utenfor Hunstad barneskole eller Breiva, har Arne velvillig stilt 

opp med lastebilen sin. Noe som har gjort transport av utstyr betraktelig enklere enn det kunne ha 

vært enn om vi måtte stille opp med mindre tilhengere eller frakte utstyr i privatbiler. Arne har 

signalisert at han vil kvitte seg med bilen etter dette året.  

Vi har diskutert å investere i en større, brukt skaptilhenger, der vi kan ha matter, stativer og 

nødvendig stevneutstyr lagret – slik at det er bare å ta denne med seg til den hallen vi skal være i. 

Arne har også foreslått at klubben kan kjøpe lastebilen hans for en rimelig sum. 

Innstilling: Vi setter av inntil kr 50 000,- på årets budsjett for kjøp av tilhenger eller eventuelt lastebil. 
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11 Medlemskontingent 
Det er ikke foreslått å gjøre endringer på medlemskontingenten. Den opprettholdes som i dag.  

Innstilling: Medlemskontingenten holdes uforandret kommende år. 

12 Valg 

12.1 Verv i BBF 
Innstilling fra valgkomiteen. 

 

12.2 Representant til Bodø Idrettsråds årsmøte 
Årsmøtet ble gjennomført 19. mars 2019. 

Klubber med inntil 500 medlemmer kan møte med to representanter.   

Da dette årsmøtet ble avholdt før vårt årsmøte, presenteres saken som en orienteringssak. Leder 

hadde ikke anledning til å delta, og Ole-Henrik representerte klubben på Bodø Idrettsråds årsmøte. 

 

13 Ferdighetsmerker 
Følgende har bestått kravet til NBFs ferdighetsmerker siden forrige årsmøte: 

   
Sølv:                    Gyda 

Hilde 
Roberts 
Andreas 
Torbjørn 
Mathias 
Alida (jakt/felt) 
 

Bronse:               Torbjørn 
Andreas 
Roberts 
Hege (jakt/felt)         


