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Årsberetning 2016
Styret 2016:
George Refseth

leder og sekretær

Per Erik Syverstad

materialforvalter

Eirin Susann Beenberg

nestleder

Lisa Bocchetti

styremedlem

Nicolai Andreas Eckhoff

kasserer

Leif-Boye Erichsen

varamedlem

Økonomi:
Inntekter; Vi har 159 medlemmer registrert ved idrettsrapporteringen i 2016 (altså per 31/12-15) som gir tilskudd fra det offentlige for de under 26
år. Treningsavgift er blitt innkrevd for 2015 etter gjennomgang av oppmøteprotokoll. Vi har kjørt inkluderingsprosjekt i vinterferien og høstferien med
støtte fra Kulturdepartementet via Oslo Idrettskrets. Grasrotandel i 2016: 4 140,76 kr, (3 119,23). Bingo har ikke gitt inntekter. Tilskudd fra det
offentlige for medlemmer under 26 år fra Oslo Kommune og under 20 år fra tippemidler (LAM). Noen få eventer i løpet av året har holdt oss noe inntekter. Et til to begynnerkurs i måneden med opptil 18 deltakere har vært en vesentlig tilgang til nye medlemmer og inntekter for klubben.
Utgifter; Oppjustering av utlånsutstyr, innkjøp av piler, tabber, pilhyller, etafoammatter, nett og skiver. Leie av gymsal. Utgifter ved dugnad.

Aktiviteter bane:
Det har vært utført dugnad på våren, på sommeren og på høsten, de som har deltatt har fått ettergitt treningsavgift. Banen er ytterligere ryddet for trær,
og en del ved har blitt kløyvd og stablet og litt kjørt bort. Nye permanente matter er satt opp i retning nord, to feltmatter er satt opp.

Trening:
Det har vært god aktivitet utendørs, mange nye som har blitt introdusert til bueskyting og blitt med videre, og en god gruppe etablerte skyttere som
sikrer kontinuitet. Flere skyttere benytter banen også utenom fellestreningene både i sommersesongen og høst-vår. Treningen innendørs har vært på
Slemdal på våren, Ris på høsten og på Ellingsrudåsen vår og høst.

Stevner:
16 (11) skyttere har stilt på stevner for klubben. Både 3D, utendørs og innendørs skive. 100 (82) stevnedeltakelser på 35 (30) forskjellige stevner. Tall
for 2015 i parentes. Syv skyttere stilte på NM, 4 på 3D og 3 på skive utendørs.

Klubbsamarbeid:
Vi har avsluttet samarbeidet med Nordmarka Ryttersportsklubb, og etablert et nytt med Elveli Kjøre- og Rideklubb og fortsetter ryttertreninger for
skyttere med Maren Kinn som instruktør. Vi har også et samarbeid på banen med Oslo Kyudo Kyokai.

Medlemmer:
159 medlemmer per 31/12-2015, 276 medlemmer per 31/12-2016.

Oslo Bueskyttere, 26. februar 2017,

George Refseth, leder.
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