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Årsberetning for 

FLIK Bueskyttere 2020 

 

 

Gruppestyrets sammensetning 
Leder, materialforvalter og nasjonal dommer:     Richard Istad  

Nestleder, sekretær og aktivitetsleder:      Anita Elle  

Aktivitetsleder, nasjonal dommer og medlemskontakt: Gerd Irene Istad 

Styremedlem og aktivitetsleder:      Heidi Karine Eilertsen 

 

 

Gruppens arbeid 
Styremøter/møter 
Vi har hatt sporadiske styremøter i etterkant av trening da vi ikke har hatt mange saker å 

diskutere. 

 

 

Spesielle saker og oppgaver 
Gerd Irene Istad er styremedlem for 2 år i styret for Bueskytterregion Sør-Vest. (på valg 

2021) 

Richard Istad er varamedlem for 2 år i styret for valgkommiteen for Bueskytterregionen 

Sør-Vest.(på valg 2022) 

 

 

Aktivitet 
Intet spesielt å melde. 

 

 

 

 

 



 

 

Årsberetning Bueskyting - Side 2 

Farsund og Lista  
Idrettsklubb 

 

 

 

Idrettslige resultater 
På grunn av den pågående Covid-19 pandemien, har det kun blitt arrangert 5 lokale 

stevner mot normalt 8. Vi har dog hatt gode treninger og ungdommen har også deltatt i 

korrespondanseskyting 1 gang i mnd. Dette er ikke stevner, men resultatene blir sendt inn 

til forbundet og lagt inn i en database. Sammenlagt summering for 3 skytinger blir så 

publisert på bueforbundets hjemmeside, og da kan den enkelte skytter gå inn og sjekke 

sammenlagtresultatene og se hvordan en ligger an i forhold til andre skyttere i Norge. En 

slags online-konkurranse der alle blir premiert fra forbundet på slutten av året ☺ 

 

Treninger 
Målet for 2020 var å videreutvikle de skytterne vi har til stabile og trygge stevneskyttere 

med god fokus på egenutvikling, samt nyrekruttering. Vi ser god framgang hos skytterne 

og de har på ingen måte vært preget av den pågående pandemien. De er flinke til å holde 

avstand og holde seg hjemme dersom de ikke er helt i form.  Medlemstallet har gått litt 

ned fra 18 til 16 pr. 30.12.2020. Fordelingen mellom veldig styrt trening på tirsdager og 

fokus på egentrening på fredager fungerer tilfredsstillende. Mål for 2021 vil være det 

samme.. 

 

Andre forhold 
Adgang til Eilertsundt hallen i vinter og fram til februar 2021 har tidvis vært meget 

krevende. Inger Sundt bakken har vært isete og ubrøytet. Det har vært strødd noe sand 1 

gang , men det hjelper lite når det forsvinner ned den bratte bakken og ny snø og is legger 

seg opp på det gamle. Et par treninger har vært avlyst på grunn av dette da vi ikke kan 

risikere liv og lemmer for å komme ned til hallen. Hallen har også vært uten oppvarming i 

den kaldeste perioden.  

Sluttord 
Som normalt er, avholdt vi juleavslutning tirsdag 15 des med ballongskyting og bespisning 

av julegrøt, pepperkaker, saft og kaffi for de voksne. Her var det tilnærmet fullt hus og alle 

storkoste seg. Alle fikk premier for innsatsen som var poser med juleknask. Det var full 

«krig» om å treffe den siste ballongen som til slutt måtte gi tapt etter intens skyting ☺ 
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Idrettsklubb 

 

 

 

 

Ellers har det har vært et stabilt år med bra oppmøte av medlemmene. Nytt av 2020 var at 

vi registrerte alle som kom inn i hallen under treningen. Det være seg foreldre samt 

utenforstående (les vaktmester).  

Vi ser fram til å fortsette med vekst og utvikling av de skytterne vi har. På sikt vil vi trenge 

nytt skyteutstyr til utlån, som betyr komplette buepakker for nybegynnere ,til voksne som 

barn, da mye av klubbens buer "synger på siste verset".  

 

Mvh 

Leder FLIK Bueskyttere 

Richard Istad 

 

 


