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Redaksjonelt:
Dette nummeret ble dessverre et fellesnummer for oktober og november. Håper å komme tilbake
med et fyldigere nummer i desember. Ellers har høsten vært preget av mange internasjonale mesterskap hvor Norge har deltatt. Fikk selv overvære 3D VM i Robion, Frankrike. Flott opplevelse.
Høsten er også en tid da mange støtteordninger tildeles klubber. Et viktig bidrag kan være
LAM-midler som fordeles på hver kommune og hvor Idrettsrådene er den som fordeler.
Her er det viktig at klubbene følger med slik at de får sin rettmessige del.
Det er også spennende ting i vårt forbund. «Nye» koster i viktige posisjoner samt ett spennende
Ting til våren. Her er det viktig at klubbene engasjerer seg. Viktig blir også forbundets strategi på
informasjon til alle medlemmer. Skal innrømme at det er vanskelig å opprettholde et medlemsblad
som et informativt bidrag. Håper på endringer, slik at bladet kan bevares som et trykt medium.

Forsidebilde:
Norges bidrag under 3D VM i den uofisielle Mix-Team konkuransen. Liv Lien fra laugen og
Bjørn Storøien fra Fjordane tok 2. plassen i klassen Instinktiv, kun slått av Sverige.
Foto: Rune Edvardsen

Utgiver:
Norges Bueskytterforbund

Bladet kommer ut med ti nummer

0840 Oslo

Årlig, med unntak av januar og juli

Bankkonto: 5134.06.05997

Utsendelse ca. den 15. i måneden.

Tlf: 21 02 97 85
E-post: bue@nif.idrett.no
Internett: www.bueskyting.no
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Abonnementet er inkludert i
Medlemskapet i forbundets Klubber.
For andre kr. 160,- pr. år.

Annonsesatser for stevner:
1/1-side kr. 350,1/2-side kr. 175,Annen annonsering etter avtale
Redaktør:
Rune Edvardsen
buestikka@bueskyting.no

Presidenten
har ordet.
Oktober

Styret i NBF har tilbudt Jan Roger Skyttesæter stillingen som generalsekretær. Jan Roger har takket
ja til stillingen og vil tiltre 01.03.2018. Gratulerer så mye med stillingen som generalsekretær.
Dette fører til at vi må ansette en ny person i stillingen som utviklingsansvarlig. Dette er en meget
viktig stilling for å utvikle norsk bueskytteridrett videre. Stillingen er utlyst på Finn.no med
søknadsfrist 28.10. Jeg håper at vi får mange gode søkere til stillingen.
Administrasjonen og styret i NBF ønsker en økt deltagelse i Norges-cupen. I 2016-2017 var mange
utøvere misfornøyd med deltageravgiften til forbundet. Hensikten med denne deltageravgiften var
å finansiere premieringen. På siste styremøte ble det vedtatt å kutte ut denne deltageravgiften. På
Tinget i april 2018 vil det bli fremmet et forslag om en litt mer fleksibel løsning på dette området.
Jeg vil videre informere om at det i midten av oktober kommer opp forslag på World Archerykongressen som vil kunne berøre oss. Det fremmes et forslag om å endre compoundskivene til å
ha proporsjonale scoresoner, og dermed skiver i mindre størrelse. Det kommer også opp et forslag
om å erstatte VM innendørs med en slags World Cup. For våre beste skyttere vil dette kunne føre
til 3 til 4 internasjonale konkurranser ekstra, dvs. store merutgifter for vårt forbund. Det er også
WYLOVRPWRPGHWYLOJLVDPPHVWDWXVVRPHWPHVWHUVNDS1%)·VVW\UHKDUGHUIRUYHGWDWWnDUEHLGH
mot en slik løsning.
Med sportslig hilsen
Steinar
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Gold Tip Classic
karbonpiler.
Ny type karbonpil fra
Gold Tip. Dette er skaft
spesielt beregnet for deg
som vil ha tunge og
solide karbonpiler med
mye tyngde foran (FOC).

Veil. pris: 151,-

Bearpaw
sidekogger tube:
Veil. pris: 560,-

Morten B. Wilmann som i begynnelsen av 2018 vil trappe ned etter en årrekke i posisjonen som
Generalsekretær i NBF, kommer nedenfor med en del klargjøringer knyttet til det å være
Generalsekretær.

GENERALSEKRETÆR
Jeg har registrert ved flere tilfeller gjennom årene, og kanskje særlig de siste årene (som kanskje
skyldes større engasjement blant medlemmene) at folk har forskjellige oppfatninger om hva en
Generalsekretær gjør, skal gjøre eller bør gjøre.
Først og fremst er han (eller hun) en ansatt på visse vilkår og med definerte arbeidsoppgaver,
herunder vil han være styrets buffer mot en rekke spørsmål, slik at Styret ikke blir forelagt en
rekke saker som enkelt kan avklares, basert på direktiver fra Ting og Styret (nåværende eller
tidligere).
Dette vil spare Styret fra å bruke verdifull tid som kan benyttes på en bedre måte; Styret har jo
sine egne oppgaver ² og det vil dessuten være mer effektivt (gå raskere).
Innenfor sine arbeidsoppgaver har Generalsekretæren en viss «frihet», men kan selvsagt heller
ikke aksjonere utenfor de rammer som foreligger. I så måte er Generalsekretærens «makt» svært
begrenset. Tinget er vårt øverste organ og Styret er ansvarlig i perioden mellom Tingene.
Men har ikke personen i denne rollen en stor påvirkningskraft? Han har akkurat så stor
påvirkning som Forbundspresidenten og Styret gir ham ² i den forstand at han kan fremme
synspunkter og forslag i saker som legges fram eller som dukker opp, men Styret kan også si «nei»
fordi man mener andre løsninger er bedre. Dette har da også skjedd oftere enn det
medlemmene blir gjort kjent med.
Bryter man det hele ned litt, kan man si at Generalsekretærens viktigste rolle er råd og veiledning;
og med en viss sans for å se konsekvenser av vedtak (før de fattes) vil han være en god
samarbeids-partner for President og Styret.
Som Generalsekretær i Norges Bueskytterforbund ² et av norsk idretts mindre særforbund ² har
man også en annen, svært viktig rolle. Man må arbeide «knallhardt» innenfor NIF-systemet, og
gjerne i samarbeid med andre forbund, for å gjøre seg gjeldende og bli oppfattet som
representant for et proaktivt forbund «med orden i sysakene». NIF øver i stadig større grad
press, gjennom sine mange ansatte, på forbundene for å gjennomføre «strategier» som er vedtatt
på høyere hold, men som knapt er tilpasset forbund av vår størrelse.
Dette gir seg utslag i en formidabel møtefrekvens og mye unødig rapportering (sett fra vårt
synspunkt). I denne jungelen av perifere saker må vi tilpasse oss gjennom nødvendig
medvirkning på områder som ikke minst sikrer vår økonomi. Men der vi må være ytterligere
påpasselig gjelder til-delingskriteriene; det har gjennom årene vært gjort flere forsøk på en
omfordeling som gir de minste forbundene mindre tilskudd ² til gode for de større ² og som
nærmest ville rasere de minste forbundenes grunnlag for drift.
Dette er et arbeidsområde som ikke bør undervurderes og som medlemmene knapt kjenner til
eller får vite om. Jeg tror også at det er viktig, både på dette området og på andre områder, at
man i denne rollen ikke er historieløs i forhold til norsk bueskyting.
Når man dermed måtte ha ² på det ene eller annet grunnlag ² visse forventninger til en ny
Generalsekretær, er det viktig at man kjenner «rammebetingelsene» for den jobben som skal
gjøres.
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Reisebrev
Som turist under årets VM i 3D
I det fruen ble uttatt til å representere, ble det aktuelt for meg å reise ned som tilskuer eller som
supporter som mange vil kalle det.
Provance i Frankrike ligger jo kommunikasjonsmessig gunstig til med muligheter for alternative
reisemåter.
Valget mitt ble det norske lavprisselskapet Norwegian (en liten kopp Nescafe kr. 30) til Nice, noe
som passet best. Avreise tirsdag ettermiddag. Avhenting av leiebil hos Budget gikk greit med en
fantastisk hyggelig betjening. Så var det bare å legge i vei ut på A8 med den lille «raske» italiener.
Med 1,4 liter og 95 hester under panseret var kjøreopplevelsen minimal.
Etter en overnatting i Brignoles, ankom jeg Robion og stevneområdet tidlig onsdag morgen.
Morgenen var kjølig men en god kopp kaffe hjalp. Ventetiden til utøverne kom ble kort, godt
hjulpet av hyggelig prat med noen av de franske arrangørene. Bussen med den norske troppen kom
sist, men gleden var stor da man endelig kunne se noen kjente (og et kjært) fjes. Onsdagen var jo
siste dag for kvalifisering og som publikum var det lite å
se av løypene. Det var litt synd.
Av de tre løypene som var satt var det kun noen mål på
den ene som var på begge sider av tilførselsveien mot
treningsfeltet og utgangsområdet som var tilgjengelig.
Resultatene innledende var nok ikke slik man hadde
håpet, men vi hadde tre skyttere med til 1. eliminering.

Norske skyttere klare for utmarsj.

Det som overrasket meg noe var den fantastisk gode
sosiale atmosfæren som var bland alle.
Praten gikk livlig, og en følte seg nesten som
hjemme under et NM.
Forbrødring Norge ʹ New Zealand

Så var det på tide å sette kursen for nytt hotell og innsjekking. Valget
var byen Cavaillon som lå greit til mellom Robion og finalestedet
Avignon.
Etter en god biffmiddag som også ble anbefalt til noen fra USAteamet var veien kort til en god natts søvn.
t

På torsdag under elimineringsrunden ble også deler av en annen
løype åpnet. Fulgte de norske så godt som mulig. Dessverre ble alle
slått ut denne gang.

Cavaillon
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Har ved flere anledninger hørt om deltagere/team som bruker ufine
triks eller jukser under mesterskap av denne art, men at det skjer så
åpenlyst og uten at noen reagerer er forunderlig.
At internasjonale dommere fra WA kan se gjennom fingrene på
laglederes bruk av laser i løypene, med dertil kommunikasjon på

morsmålet til skyttere i aksjon. Skyttere fra samme land i forskjellige grupper under elimineringen
snakke sammen, når dommere følger hver sin gruppe rundt.
Et eksempel er: Et lands skytter skyter sin pil. I stedet for å ta med buen fram til målet som ville
være naturlig da løypa fortsetter videre, lar han buen stå ved standplass. I neste gruppe er det også
en fra samme team. Når den første går for å hente buen, snakker disse to sammen. Avstand?
Dommeren står bare å ser på.
Bruken av kikkerter ble også et tema. Hvor godt ble de sjekket mot for eksempel innebygget
lasermåler/merker. Et team sto åpenlyst å sjekket kikkert mot annen lasermåler.
Lagskytingen på fredag ble en minnerik opplevelse. Her var det lagt
til rette for at publikum kunne følge hele løypa. Mange spennende
mål/dyr på lange avstander. Lange avstander var for øvrig noe som
gikk igjen på alle løyper.
Her har vi nok en utfordring her hjemme. Hvor skal lista legges.
Etter den offisielle lagskytingen ble det testet ut mixteam i hver
buetype. Her stilte Liv og Bjørn opp i instinkt med finaleplass og
sølv som resultat. Tapte dessverre finalen mot Sverige.

Fredag ettermiddag gikk med til litt
sightseeing i regionen. Her var det mange
flotte steder som en kunne tenke seg tilbake til.

Byen Gordes med slottet fra 1031

Lørdagen var den store finaledagen på Palais des Papes i Avignon.
En artig sak under oppvarmingen. Selv om arrangøren hadde stengt av området under natten og
morgenen, hadde en BMW greid å parkere i banen. Oppgitte arrangører som fortvilet prøvde å
spore opp eieren, med det resultat at oppvarmingen
startet med bilen parkert.
Oppfordring fra TD var å plassere defekte piler i
eksosrørene til stor latter.
Semifinalene individuelt gikk i parken, mens finalene
gikk på selve plassen. Godt og varmt, samt stor jubel
blant tilhørerne. Etter lagfinalene måtte jeg dessverre
sette kursen tilbake mot Nice og flyet hjem.
Denne gang i en Dreamliner.
Sitter igjen med mange gode minner. Ble kjent med mange personer, bl.a. representanter fra
Canada som jo skal arrangere neste VM i 2019 i Lac la Biche, Alberta.
Det frister i alle fall til gjentagelse, men må innrømme at jeg savnet buen.
Takk til det norske teamet som lot meg være tilstede. Ros skal også de norske lederne Tove Mette
og June ha for iherdig innsats overfor arrangøren og det fraværet av informasjon om transport o.l.
Tekst/foto: Rune Edvardsen
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Adelskalenderen
forts. fra forrige nummer

ĂŵĞƌ͕ƚƌĂĚŝƐũŽŶĞůů
EĂǀŶ͗
ϭ ŶŝƚĂ>ŝĞŶ
Ϯ ^ŝƐƐĞůƌĂŶŐĞ
ϯ ^ŝƐƐĞů^ƚŽƌĞůǀ
ϰ /ŶŐĞƌĚǀĂƌĚƐĞŶ
ϱ /ƌƵŶ͘ůǀĞƌƵŵ
ϲ DŽŶĂ,ŽůƚĞ
ϳ DĂƌŝƚ,ĂƵŐƐĞƚŚ
ϴ ĞƌŝƚTŐĂĂƌĚ
ϵ >ĂŝůĂ>ƆŬŬĞďĞƌŐƆĞŶ
ϭϬ /ĚĂ,ĞůĞŶĞƐƉĞŶĞƐ
ϭϭ ĞƌŝƚŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ
ϭϮ DĂƌŝĂŶŶĞ>ŝŶĚĂƵ
ϭϯ ĂƌďƌŽ>ƵŶĚ
ϭϰ dŽŶĞ'ƵŶĚŚƵƐ
ϭϱ ůůĞŶ-,ĞŝĚŝďƌĂŚĂŵƐĞŶ
ϭϲ DĂƌŝƚtĞŐŶĞƌ
ϭϳ ZƵƚŚ<͘,ŽůƚĞ
ϭϴ ůŝŶƌŬŝŶŚĂƌũƵ

dŝŶĚĞŶ<
dŝŶĚĞŶ<
dŝŶĚĞŶ<
,ǀĂůĞƌ/>
EŽƌƐŬ>͘>͘
,ǀĂůĞƌ/>
/>zƌũĂƌ
,ǀĂůƐƚĂĚ^
ƌĂŵŵĞŶ^
,ĂƌƐƚĂĚ^
>ĂƌǀŝŬ^
ĞƌŐĞŶ^
,ǀĂůĞƌ/>
DŽƐƐ^
,ǀĂůĞƌ/>
,ĂƌƐƚĂĚ^
,ǀĂůĞƌ/>
ĞƌŐĞŶ^

WŽĞŶŐ͗
ϭϮϲϰ
ϭϮϱϳ
ϭϮϱϲ
ϭϮϯϯ
ϭϭϴϯ
ϭϭϱϲ
ϭϭϯϭ
ϭϬϱϭ
ϭϬϯϰ
ϭϬϯϮ
ϵϵϭ
ϵϲϲ
ϵϲϱ
ϵϱϬ
ϵϬϬ
ϴϱϰ
ϲϲϲ
ϲϱϱ

ƌ͗
ϮϬϭϭ
ϮϬϬϴ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϯ
ϮϬϬϵ
ϮϬϬϴ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϬ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϬ
ϮϬϬϴ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ
ϮϬϬϲ
ϮϬϭϰ

Damene som leder hver sin
«sikteløse» klasse:

Anita Lien (øverst)
Inger F. Edvardsen (nederst)

ĂŵĞƌ͕ďĂƌĞďŽǁ
EĂǀŶ͗
ϭ /ŶŐĞƌ&͘ĚǀĂƌĚƐĞŶ
Ϯ <ĂƌŽůŝŶĂĞƌĞŶƚ
ϯ EŝŶĂZŝī'ƵŶĚĞƌƐĞŶ
ϰ ŵŵǇ^ĐŚǁŝƚĂů
ϱ ŚƌŝƐƟŶĂĞƌŐĂŶ
ϲ ,ĞŝĚŝŝůĞƌƚƐĞŶ

,ǀĂůĞƌ/>^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
>ĂƌǀŝŬ^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
&ĂƌƐƵŶĚ/>

WŽĞŶŐ͗
ϭϭϲϯ
ϭϭϱϭ
ϭϭϰϯ
ϵϱϴ
ϲϵϴ
ϲϳϵ

ƌ͗
ϮϬϭϲ
ϮϬϭϲ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϰ
ϮϬϬϵ
ϮϬϬϵ

9

,ĞƌƌĞƌ͕ŽŵƉŽƵŶĚ
EĂǀŶ͗

ϭ EũĊů ŵĊƐ
Ϯ DŽƌƚĞŶƆĞ
ϯ KĚĚŵƵŶĚdũĞŶƚůĂŶĚ
ϰ ĂƚŽŝĚĞ
ϱ DĂƚƐ,ĂƵŐƐĞƚŚ
ϱ DĂƚƐ/ŶŐĞ^ŵƆƌĚĂůƌŝĐƐƐŽŶ
ϳ >ĂƵƌŝƵƐůŝƐĂƵƐŬĂƐ
ϴ dĞƌũĞƆĞ
ϵ WĂƵůKůĞ,ĂŐĞŶ
ϭϬ ŝǀŝŶĚ>ŝĞ
ϭϭ ^ŝŐŵƵŶĚ:ŽŚĂŶƐĞŶ
ϭϮ dƌǇŵ/ƐŶĞƐ
ϭϯ ƌŶĞ<ũčƌůĂŶĚ
ϭϯ ƌŶŐĞŝƌǇŶŐĞŶ
ϭϱ sĞŐĂƌĚDǇƌǀĂŶŐ
ϭϱ <ĞŶŶĞƚŚ^ƆƌĊƐ
ϭϳ dŚŽŵĂƐ^ĂŶĚďĞƌŐ
ϭϴ dĞƌũĞZƆƐƚĂĚ
ϭϵ ZŽďŝŶ,ĂƵŐƐĞƚŚ
ϮϬ ,ƵŐŽĞĞƌ:ŽŚĂŶƐĞŶ
Ϯϭ dŚŽŵĂƐ^ƚĞŶǀŽůů
Ϯϭ 'ĞŝƌtĂĂŐĞŶ
Ϯϯ KĚĚŐĞŝƌEĞƐĞ
Ϯϰ DĂƌŝƵƐ<͘,ĂƐůĞƐƚĂĚ
Ϯϰ ZĂŐŶĂƌǀĞŶƐĞŶ
Ϯϰ :ŽŶKůĂǀ^ƚƌĂŶĚĞŶ
Ϯϳ ^ǀĞŝŶtĞƐƚŐĊƌĚ
Ϯϴ >ĂƐƐĞƆĞ
Ϯϵ &ƌĞĚĚǇŽƌŐĞƌƐĞŶ
Ϯϵ 'ƆƌĂŶůďƌŝŐƐƚĞŶ
ϯϭ :ƆƌŐĞŶDǇƌǀĂŶŐ
ϯϮ ũƆƌŶKŵŚŽůƚ
ϯϮ ZŽŐĞƌ:ŽĞŶƐĞŶ
ϯϰ KůĞ:͘,ŽůƚŚĞ
ϯϱ <ŽůďũƆƌŶ&ůĊ
ϯϱ 'ƵŶŶĂƌ&ǇŬƐĞ
ϯϳ ĞŶƚEƆĚůĂŶĚ
ϯϳ dŽŵŵǇ&ŝŐǀĞĚ
ϯϵ dŽŵsĂŶŐĞŶ
ϯϵ dŽƌ^ŽůǀĞdƌĞƩůŝ
ϰϭ ƚůĞƌǀĞƐĞŶ
ϰϭ :ŽŵĂƌ>ĂŶŐŶĞƐ
ϰϯ KĚĚDĂƌƟŶDƆƌŬ
ϰϯ WĞƩĞƌ,ũĞůůĞ
ϰϱ :ŽŚŶKůĂǀ:ŽŚĂŶƐĞŶ
ϰϱ ZŽŐĞƌŝůĞƌƚƐĞŶ
ϰϱ ZŽŐĞƌ:ĂƌŶƐƚĞĚƚ
ϰϱ <ĂŝWĞĚĞƌƐĞŶ
ϰϵ dŽƌDŝĚƚůƵŶĚ
ϱϬ :ĂŶƌŝŬ,ƵŵůĞŬũčƌ
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<ůĞƉƉ^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
<ůĞƉƉ^
,ŽƌƚĞŶ^
/>zƌũĂƌ
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
WŽƌƐŐƌƵŶŶ^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
ůǀĞƌƵŵ^
^<sŝĚĂƌ
/>zƌũĂƌ
dƆŶƐďĞƌŐΘK
<ůĞƉƉ^
^ƚŽƌĚ^
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
^ǀĞƌƌĞƐďŽƌŐ^
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
/>zƌũĂƌ
/>zƌũĂƌ
TƌŶĞƐ<
'ĂƵůĚĂůƐƉŝůǭŶ^
^ǀĞƌƌĞƐďŽƌŐ^
<ůĞƉƉ^
čƌƵŵΘK
dƆŶƐďĞƌŐΘK
/>zƌũĂƌ
/>zƌũĂƌ
^ĂŶĚĞłŽƌĚ^
dƆŶƐďĞƌŐΘK
dƆŶƐďĞƌŐΘK
>ĂƌǀŝŬ^
>ĂƌǀŝŬ^
&ĂƵƐŬĞ,^>
ĞƌŐĞŶ^
'ĂƵůĚĂůƐƉŝůǭŶ^
<ůĞƉƉ^
<ůĞƉƉ<&hD
<ůĞƉƉ^
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
^ǀĞƌƌĞƐďŽƌŐ^
>ŝůůĞƐƚƌƆŵΘK
/>zƌũĂƌ
>ŽĞŶ/>
&ƌĞĚƌŝŬƐƚĂĚ͘^
&ƌĞĚƌŝŬƐƚĂĚ,/>
^<sŝĚĂƌ
WŽƌƐŐƌƵŶŶ^
dƆŶƐďĞƌŐΘK
,ĂŵĂƌΘK
&ƌĞĚƌŝŬƐƚĂĚ^

WŽĞŶŐ͗
ϭϰϭϯ
ϭϰϭϮ
ϭϯϵϬ
ϭϯϴϲ
ϭϯϴϬ
ϭϯϴϬ
ϭϯϳϵ
ϭϯϳϴ
ϭϯϳϲ
ϭϯϳϯ
ϭϯϳϬ
ϭϯϲϯ
ϭϯϲϭ
ϭϯϲϭ
ϭϯϲϬ
ϭϯϲϬ
ϭϯϱϵ
ϭϯϱϴ
ϭϯϱϳ
ϭϯϱϱ
ϭϯϱϰ
ϭϯϱϰ
ϭϯϱϮ
ϭϯϱϭ
ϭϯϱϭ
ϭϯϱϭ
ϭϯϱϬ
ϭϯϰϵ
ϭϯϰϴ
ϭϯϰϴ
ϭϯϰϳ
ϭϯϰϲ
ϭϯϰϲ
ϭϯϰϱ
ϭϯϰϰ
ϭϯϰϰ
ϭϯϰϯ
ϭϯϰϯ
ϭϯϰϮ
ϭϯϰϮ
ϭϯϯϵ
ϭϯϯϵ
ϭϯϯϴ
ϭϯϯϴ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϳ
ϭϯϯϱ
ϭϯϯϰ

ƌ͗
ϮϬϭϰ
ϮϬϬϳ
ϮϬϭϯ

Her har vi gutta i teten som
ligger litt foran de andre og bare
ett poeng skiller.

ϮϬϭϯ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϮ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϳ

ϮϬϭϰ
ϮϬϬϵ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϭ

Njål Åmås

ϮϬϭϱ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϰ
ϮϬϭϱ
ϮϬϬϴ
ϮϬϬϲ
ϮϬϭϬ
ϮϬϭϭ

ϮϬϭϳ
ϮϬϭϯ
ϮϬϭϭ
ϮϬϭϱ
ϮϬϭϭ
ϮϬϬϵ
ϮϬϬϵ

ϮϬϬϵ
ϮϬϭϱ

Morten Bøe

CATOS BUESPORT
Shrewd Archery

- Lave priser og gode tilbud
- God service
- Tilgjengelig hver dag Mandag–Fredag 0900 - 1700

Organisasjonsnr.
NO 977 325 323

Postadresse
Rustadgt. 45
3187 HORTEN
NORWAY

Telefon
Mobil
Tlf./fax

920 19 645
33 04 53 63

Bank
9710 61 00644

E-mail

caeide@online.no

Internett
www.pilogbue.com

DELTAKERTOPPEN
UTE 2017
Lillestrøm & OB
Vigra IL
Ullensaker BK
Drammen BS
Sandefjord BS
Kristiansand BS
Bergen BS
Klepp BS
Laugen BK
Harøy BL
Tinden BK
Larvik BS
HEG IL
Rana BK
Fana BS
Lillehammer BK
Fredrikstad BS
Harstad BS
Hamar & OB
Hardanger BK
Moss BS
Sverresborg BS
Stavanger BS
Sarpsborg BS
Skreia IL
IL Yrjar
Oslo BS
Tustna IL
Sortland BK
Tønsberg & OB
SK Vidar
==========================
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22
21
20
20
20
19
16
16
16
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
10
10
10
9
8
8
8
8
8
7
7
7

Så runder vi av utendørssesongen for i år, og ikke helt
uventet så sto Lillestrøm & OB
på toppen også ved avsluttet
konkurranse.
Riktig nok kom et par NMarrangører sterkere mot
slutten, men det holdt likevel
ikke til en plassering helt i
toppen.
Det er god geografisk spredning
på oversikten vår ± dog legger
vi likevel merke til at midtNorge sin tradisjonelle «spydspiss» på deltakertoppen,
Tustna IL, har hatt en mindre
aktiv sesong enn det vi har
vært vant til.
Men nå står innendørssesongen
på trappene, og vanligvis
medfører dette et oppsving i
deltakelsen.
Så får vi se...

Ragnhild Nordmelan
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Presidenten
har ordet.
November

Vi i Norges Bueskytterforbund skrev 23.02.2016 en høringsuttalelse til Kulturdepartementet
vedrørende tilleggsarealer i idrettshaller. Vi har lenge vært klar over problemet med tilgang til
nødvendig treningstid for mange av dere ute i bueskytterklubbene.
Vi skrev bl.a. «kapasiteten ved eksisterende idrettshaller bør utvides. Dette bør gjøres ved bygging av tilleggsarealer
for flere idretter gjennom nye bestemmelser i kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og
fysisk aktivitet, V-0732b. Dette bør gjøres ved at det fastsettes noe høyere tilskuddssatser enn ved bygging av nye
idrettshaller. Dette for å stimulere til utvidelse av eksisterende haller for å gi mindre idretter muligheter for
treningsfasiliteter. Det er utvilsomt et stort udekket behov for denne type tilleggsarealer og kanskje kan dette bidra
til å jevne ut noe av de ekstreme forskjellene i tilskudd til idrettene. Bueskyting som er en av de olympiske
sommeridrettene har store problemer med tilstrekkelige treningstider rundt om i det ganske land.
Når det gjelder nye idrettshaller mener Norges Bueskytterforbund at det i V-0732b fra kulturdepartementet bør
tas inn regler om at alle nye idrettshaller skal inneholde aktivitetssaler, se V-0732b pkt. 2.6.5. Arealet bør økes
fra dagens 150 kvm til 500 kvm.»
I bestemmelsene, V-0732-b, for tildelinger i 2018 er vårt forslag tatt inn uten endringer.
Bueskytteranlegg er nå et begrep i tilskuddsbestemmelsene, side 33 i bestemmelsene. Angitte
tilbygg kan etter departementets bestemmelser være min. 150 m², min. 250 m² eller min. 500 m².
For 500 m² eller mer gis det kr. 2.400.000,- i tilskudd. Takhøyden må ifølge tilskuddsbestemmelsene
være 4 meter eller mer. Kan dere klare å begrense takhøyden til 4 eller 5 meter så er ikke arealet
egnet for ballspill.
For de av dere som har dårlige treningsfasiliteter kan jeg derfor anbefale at dere nå tar kontakt med
deres kommune for å diskutere mulighetene for å få bygget en aktivitetssal i tilknytning til den
lokale idrettshallen. Aktivitetssalen kan sannsynligvis benytte toaletter og garderobefasiliteter som
er i eksisterende hall. Dette tilsier relativt billige kvadratmeter.
Stå på. Her har dere muligheten for bedre treningsfasiliteter.
Med sportslig hilsen
Steinar
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GigaScan™
Scan-Based Inspection Systems
Vi har utviklet et spesielt kamera-basert system for
geometrisk måling og skanning av fri form.
Systemet er ofte både bedre og langt billigere enn
andre systemer for 3D måling og 3D skanning .
Egner seg like godt for store ting man ikke får inn i
en målamaskin, som små ting med avansert geometri.
Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software ,
men er ikke låst til den...
Ta kontakt for demo og tilbud .

Precitech AS
per-e.bolstad@precitech.no
Ås, NORWAY : +47 93 40 42 50
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Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo

