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Angelica Sekobon
Bogdan Bojanic
Elisabeth Öberg
Erik Persson och Tobias Ljungqvist
Robin Palmino, Johan Holmberg

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten under 2019. Samt en samling som inte
protokollförts där styrelsen genomförde ”Vaccinera klubben mot doping” en ny
antidopingpolicy kommer att finnas tillgänglig på klubbens hemsida.
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid slutet av år 2019 102 st., jämfört med 90 st vid föregående
årets slut. Könsfördelningen i klubben är 29 % kvinnor och 71 % män och medelåldern är
35 år.
Klubbverksamhet
Hallen i Kevingeskolan har varit bokad tisdagar kl. 17-21, torsdagar kl. 18-21 och lördagar
kl. 15-18. Träningen på lördagar är avsedd för tävlande medlemmar.
Klubben har haft 5 bågskytteskolan tillfällen för nya medlemmar under året. Då föregående
år hade en kölista som växte snabbare än vi han arrangera prova på tillfällen, var årets
ambition att tömma kölistan. Styrelsen beslutade 2018 att återgå till drop-in (efter att
personerna på befintlig kölista fått gå bågskytteskolan). Nästa år blir det därför drop-in
igen i mån av plats.
På arbetsdagen 13/4 gjordes en allmän rensning runt inskjutningsbanan och stugan.
Under nästa arbetsdag kommer en större insats behövas då flera buttar rasat ihop under
hösten. Tack till alla medlemmar som hjälpte till!
Klubbens 3D-tävling gick av stapeln den 19:e maj, med 89 startande skyttar. Tävlingen
blev lyckad och vi fick positiv feedback för arrangemanget. Stort tack till alla medlemmar
som ställde upp inför, under och efter arrangemanget. Ingen ansökan för att arrangera
tävling under 2020 har lämnats in, istället kommer klubben fokusera på att rusta upp fältbanan med förhoppning om en fält-tävling 2021.
Under året utbildades två nya tränare, Niki och Elisabeth som blev klara med sin utbildning
efter att det assisterat som tränare på ungdomsträningen och gått steg 1 utbildningen hos
distriktet. De mer erfarna ledarna fick också chansen att utveckla sig, på förbundets steg 2
utbildning skickades Bogdan, Patrik och Angelica.
Elisabeth blev även utnämnd till årets unga ledare av bågskytteförbundet.

Ett bokföringsprogram har införskaffats och medlemsregistret har setts över.
Tävlingsverksamhet
Flera av våra skyttar har med stor goda framsteg deltagit i olika tävlingar,
armborstskyttarna har precis som tidigare år kammat hem internationella framgångar. Se
lista över medaljer och världsrekord nedan. Även våra yngre medlemmar har visat
framfötterna, i år hade vi sex deltagare på Juniorkorren utomhus och 8 deltagare på
Juniorkorren inomhus, vilket är en markant ökning. I bågskytteförbundets juniortävling
Yngre Junior trofén placerade sig klubben på en 17e plats.
Bågskytte
JSM 3D, Brons, Niki Dennius
JSM Fält, Guld, Niki Dennius
JSM Tavla, Guld, Niki Dennius
SM Fält, Guld, Patrik Ljungqvist
Niki Dennius har även blivit rankad 1a i Sverige 2019 i sin klass med högsta poäng de
senaste 5 åren.
Armborst
Inomhus-SM (18m)
SM-brons, Anders Tarukoski
SM-brons i lag, Anders Tarukoski och Marika Källsen
SM BPR (70m bänkskytte)
SM-brons, Anders Tarukoski
SM-guld i lag, Anders Tarukoski, Marika Källsen och Johan Holmberg
VM i Tyskland, tavla utomhus (55m, 45m och 35m)
VM-guld, Marika Källsen (sporting freestyle, damer)
VM-silver i lag, Anders Tarukoski och Marika Källsen
Nytt världsrekord, 45m, Marika Källsen, 179p (sporting freestyle, damer)
3D SM
SM-brons, Anders Tarukoski
SM-guld i lag, Anders Tarukoski, Johan Holmberg och Marika Källsen
Finansiellt tävlingsstöd
Skyttar som är uttagna till landslaget och är tvungna att betala en egenavgift för att få åka
på ett internationellt mästerskap har möjlighet att ansöka om finansiellt stöd för
egenavgiften. Ansökan kan beviljas av BK Danapilens styrelse under förutsättning att:
1.
2.
3.
4.
5.

Skytten är uttagen till ett landslag av ett förbund (exempelvis SBF eller SAU).
Skytten är medlem i och tävlar för BK Danapilen under aktuell säsong.
Skytten skickar en kopia för fakturan med egenavgiften till klubbens kassör.
Klubbens ekonomi tillåter en sådan utgift.
Skytten bidrar med sin erfarenhet och kunskap inom klubben och/eller bidrar med
att göra bra reklam för BK Danapilen.

Den exakta summan beslutar i varje enskilt fall av styrelsen, men får åtminstone inte
överstiga 50% av den totala egenavgiften.
Under 2019 har inga ansökningar inkommit.

Anläggningar och materiel
Klubben har under året köpt in 10st Eleven-buttar med insats. De har visat sig vara mycket
bra och enkla att underhålla. Till 3D- tävlingen köptes 1 stubbe med uggla och en med
ekorrar, 2st getingar och en liggande Ibex.
2 vänstertabbar och 10 koger till juniorverksamheten har köpts in. Jultavlor köptes in till
julavslutningen, dessa räcker även till nästa årsavslutning. Inför 2020 planeras inköp av
högertabbar och nya strängar till några av lånebågarna, samt tavlor vid behov.
En inventarielista har skapats och kommer under våren 2020 att färdigställas, att inventera
på träningstid när alla skjuter är inte optimalt i inomhushallen.
Framtidsplaner
Klubbben har kontaktat både Therese från Bågskytteförbundet och Stina från RFSISU
Stockholm, förhoppningen är att de ska kunna hjälpa oss att formulera stöddokument,
måldokument och en utvecklingsplan som kan underlätta framtida arbete och trycka på
kommunen i arbetet kring att hitta en bättre inomhuslokal till föreningen.

