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Sammanfattning av verksamhetsåret 2020
År 2020 har varit ett år som starkt präglats av pandemin som uppstått till följd av spridningen av
Covid19 och de inskränkningar som det inneburit både för enskilda och samhället i stort. Detta har
såklart påverkat även vår verksamhet då vi inte kunnat träffats, träna eller genomföra tävlingar som
vanligt. Vi har fått ställa in verksamhet och organiserat om vilket påverkat inflödet av medlemmar i
klubben. Trots ett på många sätt utmanade år så vi ändå gjort ett fantastiskt arbete tillsammans för
att utveckla vår verksamhet och har kunnat bocka av, eller vara nära att kunna bocka av, flera av de
punkter vi haft som verksamhetsmål under året. Utöver detta har vi även haft förmånen att det i
Bollnäs skjutits ett godkänt världsrekord under en tävling som Bollnäs Bågskytteklubb organiserat!
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Medlemsantalet var vid årets utgång 81, en reduktion med 23 personer. Covid-19 bär nog hela
skulden och lite till.

Styrelsemöten: Under året har styrelsen sammanträtt två gånger. Därutöver har styrelsen
kommunicerat via telefon och e-post samt via informella kontakter under träningskvällar vid behov.
Träning: Klubbens tider i bågskyttelokalen inomhus i Sporthallen är förlagd till måndagar, onsdagar
och fredagar samt lördagsförmiddagar och söndagseftermiddagar.
På grund av Corona har vi under andra halvåret 2020 endast haft en timmes organiserad
ungdomsträning på måndagar kl. 18-19, detta för att ge våra juniorer möjlighet att träna tillsammans
men samtidigt upprätthålla gällande restriktioner. Tidigare har våra ”Prova på” tillfällen på måndagar
varit välbesökta, dessa fick vi dock ställa in tidigt under året vilket troligtvis påverkat antalet nya
medlemmar under året negativt. Vi har dock samtidigt passat på att utforma ett mer strukturerat
upplägg inför kommande ”prova på” än tidigare.
Under stora delar av året har våra skyttar varit hänvisade till att träna på egen hand då organiserade
träningar och sammankomster av flera personer inte varit lämpligt utifrån risk för smittspridning.
Instruktörs- och skjutledarsysslan har till största del utförts av ett fåtal individer under året då
Corona-restriktionerna inneburit bland annat att personer i riskgrupp inte kunnat medverka i samma
omfattning som tidigare samt då vi alla varit nödgade att begränsa våra sociala kontaktytor.
Utomhus skjuter vi på klubbens bana vid Bollegården. Föreningen har 10-årigt arrendeavtal med
kommun som innebär att vi själva måste ombesörja gräsklippning på närmare 1 ha. Gräsklippning har
under året sköts utmärkt av Anders Turbo Johanson. På Bolle ingår före detta green-fee stugan och
en förrådsbyggnad som rymmer alla våra pilfång. Klubben förfogar dessutom över en förnämlig 202

måls 3D bana och 12-måls jakt- och fältbana i Edstuga som börjar på Gunnar Olnils’ ägor. Under 2020
förlängde vi utomhussäsongen för att möjliggöra bågskytte med mindre risk för smittspridning.
Tävling: 1:a februari 2020 sköt Åke Svensson, BK Fjädern världsrekord med 549 poäng i barebow på
”Bollnäs 25:an”. Allt eftersom nya restriktioner utifrån Corona presenterats under året så har både
SM och andra tävlingar ställts in, vilket tyvärr inneburit bland annat att våra ungdomar inte kom iväg
på junior SM som planerat och därmed tappade några lusten för bågskytte. Under året har några
skyttar från Bollnäs Bågskytteklubb deltagit i Cybertävlingar där bågskyttar genomfört tävlingar på
hemmaplan samtidigt som andra skyttar över hela landet och där resultaten direktrapporterats via
IANSEO.
Håkan Åsentorp ingår IANSEO gruppen som oftast har en finger med i spelet om en tävling
genomföras med flyt! IANSEO är WA’s och nästan alla arrangörers val av resultatsystem.
Rolf Volungholen, som utöver åtagande i föreningen, är kassör i Södra Norrlands BF, ledamot i SBFs
styrelse, och Sveriges ända WA domare; var domare vid World Indoor Series finalerna i Las Vegas
som blev 2020 sista stora WA tävling innan pandemistoppet.
För mer information hänvisas till SBF:s tävlingskalender, resultatdatabas, bästalistor och statistik.
Utbildning: Vi har under året, trots de förutsättningar som varit, genomfört en ledarutbildning där 7
av våra bågskyttar deltog. Utbildningen har sedan inneburit att vi skapat ett nytt koncept där nya
bågskyttar erbjuds att delta i en grundkurs i bågskytte. Målet med grundkursen är att alla nya
bågskyttar får en ordentlig genomgång av grunderna och att de efter avslutad kurs ska vara
tillräckligt självgående för att kunna delta i ordinarie ledarledd träningsverksamhet. Förhoppningen
är att vi ska kunna ta emot nya skyttar på ett bättre och mer strukturerat sätt och att detta samtidigt
leder till att nya skyttar lär sig grunderna ordentligt från start och att alla individer känner sig sedda
och väl emottagna av Bollnäs Bågskytteklubb. Vi hann starta upp en grundkurs som, olyckligtvis, fick
avbrytas efter första tillfället på grund av nya restriktioner. Vi har som målsättning att slutföra denna
så fort smittspridningen tillåter och därefter löpande starta upp nya grundkurser.
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