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Styret 

 
Styret i 2019 har bestått av: 

 

Leder:   Wiggo Nordskag 

Nestleder:  Steinar Risinggård 

Styremedlemmer: Elise Stray, Anne Marit Strøm, Egil Sæterlid og Berit Nordskag  

 

Varamedlemmer til styret: Magne Andersen, Kjetil Danevad 

 

Varamedlemmene deltar i møtene. 

 

Regnskap 

 
Regnskapet for 2019 viser et overskudd på kr. 1.752,79. Budsjettert resultat for 2019 viser et 

overskudd på kr. 18.600,-. Avviket mellom resultat og budsjett kan forklares med: 

 

 Svikt i inntektene på til sammen ca. kr. 24.000,-. De største avvikene er: 

o Inntekter grasrotandelen, mer enn doblet, merinntekt på  ca. kr.   8.000,- 

o Medlemskontingent viser svikt på      ca. kr. 12.000,- 

o Kurskontingent viser merinntekt på    ca. kr. 18.000,- 

o Stevneinntekter viser svikt på    ca. kr. 23.000,- 

o Andre tilskudd viser svikt på     ca. kr. 14.000,- 

 

Sum største inntektsavvik            kr. 23.000,- 

 

 

 Redusert kostnader på til sammen ca. kr. 6.000,-. De største avvikene er: 

o Oppgavepliktig diett og bilgodtgjørelse viser innsparing på     kr.  6.000,- 

o Innkjøp utstyr, internt bruk viser innsparing på  ca. kr.  5.000,-  

o Innkjøp elektronisk utstyr viser innsparing på       kr.   3.000,- 

o Kostnader «egne» lokaler viser innsparing på       kr.   5.000,- 

o Hall-leie viser innsparing på     ca. kr.  7.000,- 

o Pokaler viser innsparing på     ca. kr.  5.000,- 

o Styret viser innsparing på     ca. kr.  4.000,-  

o Stevnestøtte viser merkostnad på    ca. kr.10.000,- 

o Kursutgifter viser merkostnad på    ca. kr.  8.000,- 

o Sosiale arrangementer viser merkostnad på   ca. kr.10.000,-  

 

Sum største utgiftsavvik      ca. kr.  7.000,- 

    

 Resultatavvik        ca. kr. 16.000,-  

 

Overskuddet på kr. 1.752,79 foreslås tilført egenkapitalen. 
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Tillitsvalgte i krets og forbund 

 
Bueskytterregion Sør-Vest:  Steinar Risinggård Styremedlem 

      

Norges Bueskytterforbund:  Steinar Risinggård President 

 

Karl Johansen ble i løpet av 2011 oppnevnt som æresmedlem i Kristiansand Bueskyttere. 

 

Nettside og Facebookgruppe 

Både nettsida vår http://www.kristiansandbue.org/ 

og Facebookgruppa (https://www.facebook.com/groups/364122277077877/) har nå vært i 

drift i fire år. Begge deler fungerer utmerket til å gi informasjon og dele stort og smått innen 

bueskytingen. Særlig er det mange aktive på Facebooksida.

http://www.kristiansandbue.org/
https://www.facebook.com/groups/364122277077877/
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Sportslig beretning Kristiansand Bueskyttere 2019 

 
Generelt 
2019 har vært et godt år for klubben. Bredden er stor både i recurve og tradisjonell. I 

compounddivisjonen har det vært en positiv utvikling og vi har nå ei gruppe på 6-7 skyttere 

som skyter compound. Vi har gjennomført 2 nybegynnerkurs med til sammen ca 10 deltakere. 

Hovedansvarlig for kursene har vært Wiggo Nordskag med hjelp fra blant andre Elise, Berit, 

Kjetil og Egil. Høy aktivitet gjenspeiler seg også i deltakelse i norske mesterskap. Vi hadde 

totalt 35 deltakere på NM Inne, NM Skive og NM 3D, og klubben markerte seg ved å bli nest 

beste klubb under NM skive 2019, klubbens beste resultat noensinne. Vi toppet statistikken, 

mesterstatistikken, med 4 norgesmestre. 

 

Utdanning/Kompetanseheving 
Vi trenger stadig nye tillitsvalgte i klubben og vi håper at nye eller «gamle» medlemmer ønsker 

å delta på Aktivitetslederkurs, trenerkurs eller dommerkurs. Utgiftene dekkes av klubben etter 

avtale. 

 

Stevner 
Kristiansand bueskyttere har arrangert 4 utestevner på Deponiet samt 8 innendørsstevner i 2019. 

I 2019 arrangerte vi ikke Kristiansand Open, men hadde 2 dagers stevne i Odderøyahallen. 

 

Kveldsstevnene på Mesaninen har nå blitt populære og skytelinjen er fylt hver gang.  

 

Stevnedeltakelse 
Kristiansand bueskyttere har vært representert under følgende norske mesterskap: 

NM- inne:    13 deltakere 

NM skive:   17 deltakere 

NM 3D:   6 deltakere 

Internasjonal deltakelse:  1 deltaker 

 

Klubben har som vanlig støttet deltakerne ved å betale startkontingent i NM-inne og NM-skive. 

I år som foregående to år, dekket klubben også 1 middag til alle som deltok på turene, både 

skyttere og foreldre. Eneste krav for å få dekket middag er at en blir igjen på finaledagen og 

heier på klubbens skyttere til alle klubbens skyttere har skutt ferdig. Klubben støttet også 

hel/halv kontingent til NM 3D, her vil støtten kunne økes til tilsvarende øvrige NM når dette 

blir en ordinær aktivitet i Kristiansand bueskyttere. Klubben støttet også Rolf Inge Bryne med 

et beløp tilsvarende startkontingenten under VM 3D. 

 

 

Følgende topp 6 plasseringer er tatt i Norske mesterskap i 2019 
 

 

NM Inne Førde: 

 

Individuelt 

Norgesmester Compound damer 50:  Berit Nordskag 

Bronse Recurve Damer 50  Elise B Stray 

5. plass Recurve damer:   Kaia H Sæterlid 
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4. plass Recurve Herrer 50   Egil Sæterlid 

6. plass Recurve Kadett Jenter  Sara Stray 

 

 

NM Skive Sandefjord: 

 

Individuelt 

Norgesmester Recurve Damer:  Kaia H Sæterlid 

Norgesmester Recurve Damer 50+:  Elise B Stray 

Norgesmester Compound Damer 50  Berit Nordskag 

Norgesmester Instinktiv Herrer  Rolf Inge Bryne  

Sølv Recurve Kadett Jenter:   Sara Stray 

4.plass Recurve Herrer Junior:  Magnus Wangsvik   

5.plass Langbue Herrer:   Magne Andersen 

5.plass Instinktiv Damer:   Kirsi Danevad 

5.plass Instinktiv Herrer:    Kjetil A Danevad 

 

Lag 

Sølv Recurve 60m;  Elise B Stray, Egil Sæterlid, Wiggo Nordskag 

Bronse Instinktiv:    Erik Nybro, Kjetil A Danevad og Rolf I Bryne 

 

NM 3D Kvinnherad 

 

Individuelt 

4.plass Herrer Instinktiv:   Rolf I Bryne 

 

Internasjonal Deltakelse 
Rolf Inge Bryne oppnådde 21. plass i VM 3D som ble arrangert i Canada. 

Klubben gratulerer med flott innsats. 

 

Norgesrekorder i 2019 
Det er satt mange norske rekorder av klubbens medlemmer i 2019. Vi gratulerer alle med 

rekordene. 

 

Trening 
Fast treningskveld er tirsdager. Stadig flere bruker også Mesaninen andre dager enn tirsdag. 

Alle som har vært medlemmer i et år får tilgang til denne.  

Treningsbanen ute på Deponiet er tilgjengelig for alle. Mattene står ute mellom hver 

fellestrening. Dette fungerer utmerket, og alle medlemmer har derfor tilgang til 

treningsfasiliteter hele døgnet om sommeren. 

 

 


