VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR BÅGSKYTTARNA KIL
VERKSAMHETSÅRET 2016-2017
Under verksamhetsåret har styrelsen haft följande utseende:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
1:e Suppleant
2:e Suppleant
Revisor
Revisorssuppleant
Valberedning
Materialförvaltare

Ingmar Johansson
Maria Willman
Leif Malm
Anders Elneborg
Eddie Öyen
Dan Södersten
Malin Johansson
Kurt Lundgren
Maria Skinnargård
Björn Johansson (Sammankallande)
Gunnar Olsson
Anders Ekman

MEDLEMMAR

31 st

MÖTEN
Under verksamhetsåret har föreningen haft ett styrelsemöte, samt ett medlemsmöte.
TRÄNINGSVERKSAMHET
Träningsverksamheten har som vanligt varit förlagd till Skjuthallen under innesäsongen, och
Anneberg under utesäsongen.
Även under detta verksamhetsår har vi haft gemensam klubbträning tisdagar och torsdagar
och söndagar.
Nybörjarträningen ligger som vanligt på torsdagar mellan kl 18.00 – 19.00. För närvarande
känns inte aktuellt att utöka denna tid.
UNGDOMSVERKSAMHET
Under året har vi haft några ungdomar som tränat regelbundet. Dock skulle det vara önskvärt
med fler ungdomar, när vi nu har så fina träningsmöjligheter
SKJUTHALLEN
Skjuthallen fungerar bra som träningslokal. Den nya skjutväggen fungerar till full belåtenhet.
Slitaget på skjutväggen är inte speciellt högt för tillfället. Det är få klubbskyttar som sliter på
materialet. Samarbetet med kils jakt och sportskytteförening som disponerar Skjuthallen på
onsdagar har fungerat bra.
ANNEBERG
Klubbstugans tak är i relativt dåligt skick. Trots påstötningar på kommunens
fastighetsavdelning har inga besked lämnats. Vi får avvakta kommande besked. Under
sommaren har dock en upprensning skett av de diken som omger skjutbanan. Förhoppningsvis
leder detta till att det blir torrare och kanske även till att det blir lite mindre med mygg.
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Dessvärre råkade vår förening ut för ett inbrott vid Anneberg under verksamhetsåret. Vid
inbrottet tillgreps de flesta av klubbens bågar. Det blev även den del skador på vår container,
och klubbstugan, i samband med inbrottet. Dessvärre visade det sig att vi inte hade någon
gällande försäkring. Som en räddare i nöden ställde dock Svenska bågskytte förbundet upp
med en större summa pengar för nyanskaffning av bågar. Ett stort tack till förbundet.
KLUBBARRANGEMANG
Föreningen har varit ansvarig för Värmlandsseriens deltävlingar som skjutits i Fageråshallen,
samt sommarserien ute vid Anneberg. Under augusti arrangerade vi även DM- tavla ute.
Arrangemanget blev bra, och gav även ett välkommet tillskott i kassan.
LANDSLAGSUPPDRAG
I år har vi haft landslagsuppdrag för våra beridna bågskyttar. Jan Strömberg som deltog i EM i
Frankrike placerade sig tillsammans med lagkamrater på en 3:e plats. Likaså placerade sig
Daniel Håkans på en 3:e plats med juniorlaget. Ett stort grattis till era prestationer.
Vår Eddie Öyen har deltagit med det norska landslaget i 3-D VM i Frankrike. Han placerade
sig på en 20:e plats. Dessutom deltog Eddie i NM (norska mästerskapen) i 3D där har segrade
och blev mästare. En mycket bra prestation.
Föreningens Anders Malm har från 2017 åtagit sig att vara grenansvarig för tavla compound i
landslaget.
KLASSIKERN
Kravet för att erhålla Bågskytteklassikern är att skytten deltar i minst fyra SM under året.
Från föreningen har Birgitta Lundgren erövrat klassikern.
TÄVLINGSVERKSAMHET (SM-tävlingar)

Senior SM-Inne
Årets första SM-tävling var inne-SM. Tävlingen Arrangerades för andra året i rad av klubbar i Dalarna
och tävlingen genomfördes i Falun.
Placeringar som nedan:
Compound Master Herrar
Dan Södersten 5:a
Leif Malm 6:a
Anders Ekman 7:a
Recurve Veteran Damer
Birgitta Lundgren 3:a
Föreningen deltog med ett lag i compoundklassen Laget nådde inte till prispallen.

Fält-SM
Från vår förening deltog två skyttar i tävlingen. Placering som nedan
Compound Master Herrar
Leif Malm 3:a
Recurve Veteran
Birgitta Lundgren 4:a
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Tavel-SM Ute
Tävlingen arrangerades av klubbar i Östergötland, och tävlingsplatsen var Fålehagen i Motala
Individuellt placerades sig våra skyttar som nedan:
Compound Master Herrar
Leif Malm 2:a
Recurve Veteran Damer
Birgitta Lundgren 4:a
3D-SM
3D-SM Arrangerades i Strängnäs Från vår klubb deltog 1 skytt i tävlingen
Placering som nedan:
Damer Recurve Elit
Birgitta Lundgren 9:a
Jakt-SM
Årets jakt-SM arrangerades av Lindome bågskytte klubb.
Våra skyttar placerade sig som nedan:
Herrar Compound Elit
Eddie Öyen 7:a
Damer Recurve 60
Birgitta Lundgren 1:a
SM – Beridet Bågskytte
Ett nytt återkommande inslag i denna redovisning är det beridna bågskyttet. Deltagarna var
Jan Strömberg, och Daniel Strömberg. I tävlingen placerade de sig som nedan:
Ungersk gren (senior klass)
Jan Strömberg 3:a
Koreansk gren (seniorklass)
Jan Strömberg 2:a, Daniel Håkans 3:a
Totalt i tävlingen
Jan Strömberg 3:a
I juniorklassen placerade sig Daniel Håkans:
1:a Koreansk gren
2:a Jaktbanan
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…………………………………………
Ingmar Johansson
Ordförande

…………………………………………..
Leif Malm
Sekreterare

………………………………………..
Maria Willman
Kassör

…………………………………………..
Anders Elneborg
Ledamot

…………………………………………
Eddie Öyen
Ledamot
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