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Redaksjonelt:  

utgave av Buestikka. Håper den inneholder stoff som er ønskelig. Dette blir ett av mine siste     
utgaver, da jeg har gitt beskjed om skifte i mars 2018. Det er vanskelig å sitte på «sidelinja» å hele 
tiden finne aktuelt stoff. Noen er flinke med bidrag, men ønsker at flere bidro. 

Varierende engasjement går vell igjen i alle organisasjoner. Vi har nok lett for å sitte på gjerdet i 
håp om at andre engasjerer seg. Spennende blir utviklingen innen norsk idrett og organiseringen av 
denne. Noen ymter jo innpå at det burde vært færre forbund innen NIF. 

Vi har lett for å klage på at andre ikke gjør jobben slik vi ønsker, men er vi selv flinke nok til å   
følge opp våre plikter. Intet er bedre enn det svakeste leddet. Derfor er det viktig at alle bidrar til at  
vår idrett får fremgang i 2018. Husk Tinget i 2018. 
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Presidenten  
har ordet. 
 

 

 

 

 

Norges Bueskytterforbund har i lang tid arbeidet med tilsetting av nye medarbeidere. Dette har 
sammenheng med at Morten B. Wilmann skal slutte som generalsekretær den 05.03.2018. Morten 
har da tett innpå 39 år i NBF. Morten har betydd svært mye for norsk bueskyting. Han har vært og 
er fortsatt en forkjemper for at mindre særforbund skal få en rimelig del av den store økonomiske 
kaka som skal deles mellom NIF, idrettskretsene og de 54 særforbundene. For 2018 skal det 
fordeles 710,9 millioner kroner. Vi vet ennå ikke hva som blir NBF sin andel for 2018, men det ser 
ikke ut til at vi skal få noen store overraskelser. 

Som mange av dere sikkert allerede har fanget opp så er Jan Roger Skyttesæter ansatt som ny 
generalsekretær og overtar rorpinnen etter Morten i mars 2018. Det arbeides nå med tilrettelegging 
av alle skriftlige kilder slik at kunnskapsoverføringen kan gjennomføres så greit som mulig. Han 
kan også nytte Morten som en mentor i en overgangsfase. 

Jan Roger er som kjent utviklingsansvarlig i NBF pr. dato. Det har derfor vært nødvendig å lyse ut 
også denne stillingen. Det har vært god interesse for utlysingen. Blant annet var det 3 søkere fra 
bueskyttermiljøet. 4 ble kalt inn til intervju og tilsettingsutvalget gikk enstemmig inn for ansettelse 
av Endre Vik Larsen. Tilsettingsutvalget sendte sin innstilling til styret som den 25.11.17 gjennom 
sitt vedtak bekreftet ansettelsen av Endre. Endre er som mange av dere vet en ung mann på 22 år 
som allerede har bred kunnskap og erfaring fra arbeid i bueskyttermiljøet. Endre har vært sentral i 
etableringen av Kvam Bogeskyttarklubb og Voss Bogeskyttarlaug som begge ble etablert i 
november 2017. Før han da formelt tiltrer stillingen den 13.02.2018 har han bidratt til etablering 
av 2 nye klubber. 

Jeg føler meg trygg på at forbundskontoret vil bli drevet videre på en god måte. 

Vi er i ferd med å legge nok et bueskytterår bak oss. I 2017 er det etablert 8 nye klubber. 
Aktivitetsnivået synes å være meget godt. Jeg vil påpeke hvor viktig det er å få til en korrekt og 
fullstendig idrettsregistrering. Idrettsregistreringen henger nøye sammen med hvilke utbetalinger 
som går fra NIF til klubber og forbund. 

Norsk bueskyting er i godt driv og jeg har god tro på at vi skal utvikle idretten vår til en enda større 
breddeidrett i 2018. 

Når dette leses så står julehøytiden foran oss og jeg vil på vegne av hele forbundsstyret takke for i 
år og ønske dere alle en riktig 

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! 
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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,-  

 

 



Valgkomiteen har startet sitt arbeid med å skaffe kandidater til vervene som skal velges på Tinget 
2018. 

I denne forbindelse ønsker vi svært gjerne innspill fra klubbene/kretsene på aktuelle kandidater til 
de forskjellige vervene som skal velges. 

Nedenfor er alle posisjonene som er på valg samt info om hvem som har innehatt dem siste periode. 

Forbudsstyret 
1. visepresidentEva C. Thesen  velges for 4 år 
Styremedlem  Tommy FIgved  velges for 4 år 
Styremedlem  Jan Askeland  velges for 4 år 
Leder Ungdomsutvalg Endre Vik Larsen velges for 2 år 
Varamedlem  Kristin Hagerupe velges for 2 år 
Varamedlem  Dag Olav Prestegarden velges for 2 år 
Varamedlem  Per Chr. Stensgård velges for 2 år 

Kontrollkomite 
Leder    Vigdis Gjone   velges for 2 år 
Medlem    Svein O. Sjøtun   velges for 2 år 
Varamedlem   Anette S. Andersen  velges for 2 år 
Varamedlem  Helge Møller   velges for 2 år 

Lovutvalg 
Leder   Sissel Storelv   velges for 2 år 
Medlem  Paul H. Paulsen  velges for 2 år 
Medlem  Tove M. Michaelsen  velges for 2 år 
Valter Kristiansen ble oppnevnt som ny leder fom mars 2017 

Valgkomite 
Leder   Gunnar Fykse  velges for 2 år 
Medem   Eva T. Width  velges for 2 år 
Medlem  Ragnhild Nordmelan  velges for 2 år 
Varamedlem  Jon Arne Storelv  velges for 2 år 

Ungdomsutvalg 
Leder   Endre Vik-Larsen Velges gjennom valg av styre 
Medlem  Sander Roth  velges for 2 år 
Medlem  Hanne Husdal    velges for 2 år 

 

Forslag kan sendes til : 

Gunnar Fykse: gunnar@fykse.no 

Eva Therese Width: eva.width@gmail.com 

Ragnhild Nordmeland: ragnhild.nordmelan@ramboll.no 

Jon Arne Storelv: jon-arne@storelv.no 
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Rent særforbund 

Nå har nok flere av dere etter hvert hørt begrepet «Rent Særforbund» som i hovedsak går ut på  at forbundet skal 
arbeide for å bekjempe doping.   Bakgrunnen for ønsket om å involvere seg i dette arbeidet dukket opp i lys av 
Johaug-saken, da man ville unngå at utøvere i vår idrett skulle bli rammet av bestemmelsene på grunn av 
tilfeldigheter eller liten påpasselighet. 
Vi startet derfor tidlig med krav om at alle våre representasjonsutøvere måtte gjennomgå et nettbasert «kurs» i 
regi av NIF  og sende inn kursbeviset. 
 
Utøvere uten dette kurset, får ikke anledning til å delta på våre representasjonslag !  
 
Etter hvert bestemte NIF at særforbund som ikke var et «Rent Særforbund», ville få en reduksjon i tilskuddet.   Vi 
satte derfor ned en prosjektgruppe med Jan Askeland, Eva Thesen, Endre Vik-Larsen og Jan R. Skyttesæter som har 
gjennomført et «startmøte» med Linda Olsen i Antidoping Norge, 
hvoretter prosjektgruppa diskuterte hvilke tiltak som kunne være aktuelle for vårt forbund for å bli sertifisert som 
et «Rent Særforbund». 
For å lette jobben kontaktet vi Norges Triatlonforbund og fikk tilgang til deres tilsvarende prosjekt som vi brukte 
som konsept. 
 
I sitt seneste møte (november) ble det orientert om prosjektet og det ble gitt aksept for å gå videre med dette og 
det arbeides nå med en beredskapsplan og en handlingsplan i sakens anledning  før man oversender et forslag til 
Antidoping Norge.   Man håper å «komme i mål» i løpet av 2018. 
 
Nedenfor følger utkastet til Handlingsplan 
 

HANDLINGSPLAN 
ANTIDOPING 

 
Innholdsfortegnelse 

Bakgrunn    3 
Modell for implementering 4 
Mål og tiltak   5 
Landslag   5  
Stevneskyttere, breddeutøvere 5 
Arrangement   5 
Ansatte, styre og utvalg  6 
Klubb    6 
Samlinger   7  
Kommunikasjon  7 

Bakgrunn 
Ren idrett = Ren idrettsglede 
Norges Bueskytterforbund har nulltoleranse for doping og skal være et Rent Særforbund i 
tråd med Antidoping Norge og World Archerys linje om Ren bueskytteridrett. 

Vi skal være Rent Særforbund i løpet av 2018. 
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Modell for implementering 
 
Norges Bueskytterforbund favner mange områder. Vi dekker bredden og toppen, fra barn til 
eldre og fra aktive breddeutøvere til olympiske utøvere. 

Vi har definert følgende grupper i vårt antidopingarbeid: 

 Landslag 
 Stevneskyttere, breddeutøvere 
 Arrangement 
 Ansatte, styre og utvalg 
 Klubb 
 Samlinger 
 Kommunikasjon 

 

Mål og tiltak 
Tiltak er viktige for at vårt antidopingarbeid skal gå fra holdning til handling. 
 
Landslag 

Våre landslag er ambassadører for idretten som helhet og skal være gode forbilder med 
tydelige verdier. 

Tiltak for å oppnå dette: 

 Alle landslagsutøvere skal ha gjennomført e-læringen Ren Utøver. 
 Nulltoleranse for doping skal inn i landslagskontraktene. 
 Våre eliteutøvere kan brukes i holdningsarbeidet til organisasjonen. 
 Antidoping skal alltid være på agendaen under samlinger i forbundets regi. 
 Alle som reiser med våre landslagsutøvere skal ha gjennomført antidopingseminar 

for støtteapparat. 

Forbundet forplikter seg til å gjennomføre minst ett foredrag årlig for sine utøvere på 
landslagsnivå, der forbundet inviterer Antidoping Norge til gjennomføring av foredraget. 

 
Stevneskyttere, breddeutøvere 

Alle utøvere skal være klar over og skal ha respekt for Rent Særforbund. 

Ren idrett = Ren idrettsglede, skal være godt kjent og synlig i miljøet. 

Tiltak for å oppnå dette: 
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 Alle stevner i regi av forbundet skal synliggjøre antidoping og arbeidet for å hindre 
doping i norsk bueskyting. 

 Vi skal informere om vårt antidopingarbeid i våre medier for medlemmer. 
 Det skal komme tydelig frem på aktiviteter for breddeutøvere i forbundets regi at vi 

har en antidopingvisjon. 

Vi skal oppfordre alle utøvere, uansett nivå, til å gjennomføre Ren Utøver. 

 
Arrangement 

Alle arrangement skal tydelig kommunisere og markedsføre at de er RENE arrangement og 
at det er nulltoleranse for doping. 

Tiltak for å oppnå dette: 

 Vi vil kun inngå samarbeid med arrangører som har tilsluttet seg 
antidopingbestemmelsene. 

 Alle arrangement på terminlisten skal informere om antidoping. 
 Det skal komme tydelig frem på konkurransenes nettsider at de samarbeider med 

Antidoping Norge, ved bruk av logo. 
 Antidoping Norge skal med på neste forbundsting. 
 NM-Arrangører skal være Rent Idrettslag. 

 

Ansatte, styre og utvalg 

Ansatte, styre og personer som sitter i utvalg i Norges Bueskytterforbund er rollemodeller 
for bueskytteridretten og må være kjent med idrettens lover og regler knyttet til doping. Det 
skal sitte i ryggmargen hos ansatte at idretten vår er naturlig og ekte. 

Tiltak for å oppnå dette: 

 Antidoping skal være et tema ved nyansattelser og på agendaen under alle 
medarbeidersamtaler. 

 Alle ansatte, samt styret og utvalg skal ha tatt Ren Utøver og vite hva Ren Utøver 
innebærer. 

 Implementere antidopingpolicy i utvalg og alle møter skal starte med våre verdier og 
vår antidopingvisjon. 

 Forbundskontoret skal ha Ren Utøver plakater på kontoret. 
 Alt tilknyttet personell i støtteapparatene tilknyttet landslag skal være medlemmer i 

idrettslag og dermed underlagt NIFs lovverk. Egne avtaler gjøres med utenlandske 
trenere/støttepersonell. 

 Forbundet skal ha definert en antidopingansvarlig person. 
 Alle i forbundets støtteapparatet er medlemmer av idrettslag tilsluttet forbundet. 

11



 Forbundet gjennomfører årlig et møte med Antidoping Norge. 
 

Klubb 

Alle klubber skal ha et bevisst forhold til antidoping og Rent Særforbund. Våre idrettslag skal 
vite hva det innebærer å være Rent Idrettslag. Alle klubber bør være Rent Idrettslag. 

Tiltak for å oppnå dette: 

 Antidoping skal inn som fast punkt i klubbveiledningen. 
 Vi skal synliggjøre forbundets holdning til antidoping. Informasjon om dette skal inn i 

våre nyhetsbrev til klubb. Det skal også være tydelig hva vi forventer av klubbene 
våre og hva det betyr for klubben å ha et antidopingarbeid. 

 Vi vil oppfordre alle klubber til å gjennomføre Rent Idrettslag. 

 

Samlinger 

Samlinger samler mange utøvere. Her skal vi synliggjøre forbundets holdninger til antidoping 
på alle samlinger, uansett nivå. 

Tiltak for å oppnå dette:  

Gjennomføre holdningsskapende arbeid knyttet til antidoping.  
Vi skal legge til rette for at det gjennomføres informasjonsforedrag om etikk og 
moral, herunder også kosthold og antidopingarbeid. 
 
Antidoping skal være et naturlig tema på alle samlinger i regi av forbundet. 

 
Kommunikasjon 
 
Det skal komme tydelig frem i kommunikasjon fra forbundet at vi har et antidopingarbeid 
med respekt for, Ren idrett = Ren idrettsglede. Det skal være lett å finne informasjon om 
antidoping, Rent Særforbund, Rent Idrettslag og Ren Utøver. 

Tiltak for å oppnå dette: 

 Norges Bueskytterforbund har nulltoleranse for doping og kommuniserer dette i alle 
ledd. 

 Det skal utarbeides en beredskapsplan som ivaretar organisasjonens handling i tilfelle 
en positiv dopingsak. 

 Vi skal informere om antidopingarbeidet i våre nyhetsbrev, på vår nettside og jevnlig 
informere om våre tiltak. Vi skal formidle at vi er et Rent Særforbund og hva det 
innebærer. 
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 Vi skal oppfordre klubber og arrangører til å bli Rent Idrettslag. 
 Lage videosnutter med våre to beste utøvere til holdningskampanje. 
 Informere om våre samarbeid med sportsernæring/kosttilskudd. 
 Forbundet utvikler en antidopingpolicy med en beredskapsplan for håndtering av 

positive prøver. 
 Forbundet linker til Antidoping Norge på sine nettsider. 
 Vi skal jobbe for å heve antidopingarbeidet også internasjonalt ved å ta dette opp i 

møter med WAE og WA. 
 
                                                    ############# 

 
 
Trakassering og overgrep 
 
Trakassering og overgrep tas på alvor 
Følgende retningslinjer gjelder i hele norsk idrett: 
 
1.       - Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for kommunikasjon, handling eller 
behandling som kan oppleves som krenkende. 
2.       - Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. 
3.       - Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt ladet. 
4.       - Unngå uttrykk, vitser og meninger som omhandler utøveres kjønn eller seksuelle 
orientering på en negativ måte. 
5.       - Tilstrebe å ha begge kjønn representert i støtteapparatet. 
6.       - Unngå kontakt med utøvere i private rom uten at det er flere til stede eller det er avtalt 
med foresatte eller idrettsledelsen. 
7.       - Vise respekt for utøverens, trenerens og lederens privatliv. 
8.       - Unngå doble relasjoner. Dersom et gjensidig forhold etableres bør situasjonen tas opp og 
avklares åpent i miljøet. 
9.       - Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente seksuelle tjenester 
i retur. 
10.   - 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. 
 
Hele artikkelen finner du på linken https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/alle-i-norsk-idrett-
har-et-ansvar-for-a-gjore-idrettens-retningslinjer-mot-seksuell-trakassering-og-overgrep-kjent/ 
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     CATOS BUESPORT 
 
 

Organisasjonsnr. Postadresse Telefon  Bank E-mail 
NO 977 325 323 Rustadgt. 45 Mobil 920 19 645 9710 61 00644 caeide@online.no 
 3187 HORTEN Tlf./fax 33 04 53 63  Internett 
 NORWAY    www.pilogbue.com 
 

 

Shrewd Archery 

 
 

 

   
 
 

 
 

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



 
 
Regelverk, endring 
 
Ihht vedtak gjort på Tinget 2016 vil teksten vedr bruk av triangulær trippel-skive justeres noe. 
Regelverk B, art 102 B), ny tekst: 
"Triangulær 40cm skive godkjennes også som trippelskiver, samt erstatning for full 40cm, og kan 
benyttes under ordinære innendørsstevner". 
 
Merk: 
Dette betyr at de som ønsker å skyte på en slik skive må informere/be om dette ved påmelding. 
Det vil allikevel være opp til arrangør å benytte vertikal trippel, dersom de ikke har triangulær 
trippel tilgjengelig, og om dette er praktisk mulig med tanke på matteoppsett. 
--  
 
Mvh 
 
Per Christian Stensgård 
NBF dommerutvikling og regelverk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Historien om Darrel Pace   (Verdens beste skytter i 1980-årene, med en skyteteknikk som fortsatt 
holder mål). 
Fra VM i Beijing 2001 der Norge tok gullmedalje i lagskyting. 
Andre historiske perler finnes også på lager.  Ta kontakt. 
 
Du kan også få møte Muhammed Ali i et intervju med undertegnede. 
 

- pr.stk.   Overskuddet vil tilfalle unge lovende 
norske skyttere. 

Trond Amundsen, mobil/sms  416 60 165 
 
Ps:   Er du interessert i å være med til Las Vegas (innendørs V-cup) i februar.  Gi beskjed. 
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  DELTAKERTOPPEN  
     2017/2018    

Fana BK 25 
Vigra IL 22 
Harstad BS    19 
Tinden BK    15 
Bergen BS 
Rana BK 

   15 
14 

Larvik BS                                   14 
Kristiansand BS 
Bodø BF 
Sarpsborg BS 
Ullensaker BK 
Moss BS 
Sandefjord BS 
Førde BS 

   14 
   13 
   13 
   13 
   13   
   13 
   12 

Klepp BS    12 
Stavanger BS    12 
Grenland BS 
Skreia IL          

   11 
   10 

Askim BS 9 
Tønsberg & OB 9 
Vestnes BS 8 
Sverresborg BS 8 
IL Yrjar 8 
Finstadbru BS 7 
Lillestrøm & OB 7 
Tustna IL 7 
Farsund IL 6 
Solør BS 6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dette er en uformell «konkur-
ranse» som beskriver hvor mange 
skyttere en klubb stiller med 
på samme stevnet. 
 
Antallet er hentet fra innkomne 
resultatlister pr. november og 
er derfor ikke nødvendigvis 
helt korrekt, men det sier 
likevel litt om stevne-
aktiviteten. 
 
          ___________ 
 
Som kommentarer til tabellen, 
ser vi nå at Fana og Vigra har 
startet vintersesongen sterkt. 
Det skal bli spennende å se om 
noen klubber kan matche disse 
tallene i løpet av vinteren.  
Vi forventer i det minste at 
Lillestrøm, Ullensaker og 
Tinden har kapasiteten som skal 
til, og kanskje også Vestfold-
klubbene Larvik og Sandefjord 
kommer sterkt etter hvert.  
 
Med dette har vi startet opp 
vår uhøytidelige konkurranse 
for innendørssesongen, og håper 
på mange nye skyttere i tillegg 
til våre gamle «travere», noe 
som også kan gi oss noen over-
raskelser på lista.  
Så får vi se om klubbene er 
flinke til å mobilisere for 
stevneaktivitet i det som for-
håpentligvis blir en strålende 
vintersesong. 
 
Lykke til. 
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Adelskalenderen  
forts. fra forrige nummer 
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Martinius Grov i 1/32 finalen i  
OL  Atlanta 1996. 

Rekorden hadde 20 års jubileum i 
år. Blir den noen gang slått ? 
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Norges Bueskytter Forbund  
Ønsker deg hjertelig velkommen til 

 

PARA  weekend! 
26-28 Januar 

 
 
 

Helgen finner sted i Fredrikstad 
 
 
 

Vi kommer til å lage et program som inneholder: øvelser, 
skyting, foredrag og latter å skøy.  

 
 

Det vil bli sendt ut et skriv om priser og program etter hvert.  
Så alle som er interessert i og være deltakere kan sende mail 
til para ansvarlige så vil dere få oppdatert informasjon når 

det nærmer seg.  
(priser, plass, program og osv.) 

 
 
 
 
 

Vennligst svar innen 10. Januar til  
Para ansvarlige i NBF: 

Anette B. Taksdal 
anette-bjoer@hotmail.com.no eller  

tlf. 94 80 85 46. 
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NBF går nye veier innenfor Paraseksjonen 
 

Som kjent får vi øremerkede midler fra NIF til satsingen på integrering, som hos oss sentralt 
har handlet om funksjonshemmede. 

Vi har en lang historie som en idrett velegnet for denne gruppen, og dette har da også 
bidratt til at vi har fått betydelige midler gjennom årene.   Vi har også hatt flere gode 
skyttere som har fått anledning til å delta i Paralympics. 

Vi ser imidlertid at vi får lite utav «jippo-samlinger» i regi av idrettskretsene som arrangerer 
multisportsamlinger for funksjonshemmede, som sikkert er koselig og inspirerende for 
mange, men som ikke gir noe vekstpotensial for vår idrett eller våre klubber. 

Derfor tar vi nå utgangspunkt i de funksjonshemmede som faktisk skyter med bue og som er 
medlemmer i en av våre klubber.   Flere av dem er «enslige svaler» i sitt miljø og nå satser vi 
på en felles samling for disse bueskytterne den 26-28. januar 2018.   Se innbydelse på klubb-
mailen (bueklubb.no). 

Den enkelte kan selv melde seg på, men vi ber også klubbene om å oppfordre sine 
funksjonshemmede til å delta.   Det er ingen krav til poeng eller kvalitet for å være med. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Ansettelse av ny utviklingsansvarlig med tiltredelse 13.02.2018 

Endre Vik Larsen er ansatt som ny utviklingsansvarlig med tiltredelse 13.02.2018.  

Endre er ansatt i fast stilling. Styret sluttet enstemmig (én blank stemme) opp om innstillingen fra 
AU. Vi gratulerer Endre med ansettelsen.  

 

Med vennlig hilsen  

Norges Bueskytterforbund 

  

Steinar Risinggård  

President 
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Statistikk over starter i inneværende sesong 

Ved - Jan Erik Ellingsen 

 
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

Denne statistikken er utarbeidet fra innsendte 
stevnerapporter/resultatlister. 

Hvis ikke skyttere/klubber har meldt inn 
andre starter, feks i utlandet er ikke disse med. 
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Tilskudd til utstyr 2017 
Vi har nå mottatt tilskuddet fra NIF for 2017  

I alt kr. 304.789,- som fordeles slik: 

Akkerhaugen BSK 11200,- 
Askim BK           3935,- 
Bergen BS                       3935,- 
Bodø BF  11230,- 
Drammen BS  22550,- 
Fana BK    8000,- 
Fredrikstad BS              35525,- 
Grenland BS  11110,- 
Hamar OB    5520,- 
Harstad BS  12500,- 
Harøy BL    2920,- 
IF Fløya    2320,- 
Kristiansand BS  15025,- 
Larvik BS  27340,- 
Laugen BK                       6425,- 
Moss BS                          5380,- 
Sortland BS    2530,- 
Stavanger BS    4870,- 
Sørumsand IF  26160,- 
Ullensaker BK         31250,- 
Vestnes BK    3240,- 
Vigra IL  45159,- 
Yrjar IL     6665,- 
 

For å få utbetalt tilskuddet må det sendes inn kopier av kvitteringer for 3x tilskuddsbeløpet, 
og kopiene må gjelde skytematter/3D-dyr, pilfangernett, øvingsbuer, timer-utstyr og/eller 
resultatanvisningsplater. 

Andre kvitteringer godkjennes ikke. 

Frist for innsending:   15. januar 2018 
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Scan-Based Inspection Systems

GigaScan™ 

!"#$
!"!#$%#&'()*+,-.-/0)1

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

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 ge-
ometri.

Vi foretrekker 3D systems ulike Geomagic software , 
men er ikke låst til den...

Ta kontakt for demo og tilbud .
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Returadresse
Norges Bueskytterforbund
0840 Oslo


