Södra Norrlands Bågskytteförbunds Verksamhetsberättelse 2014
SNBF har under 2014 utgjorts av 10 föreningar med 660 (477) individuella medlemmar. En
ökning på 38 %. En förening har nystartats: Ljusdal Archery Club
Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av följande personer:
Ordförande
Rolf Volungholen
Vice ordförande
Helena Pettersson
Sekreterare
Ove Grundwall
Kassör
Lena Kristoffersson
Ledamot
Andreas Hedvall
Ledamot
Robert Antman
Ledamot
Viola Antman
Vald revisor:
Lina Björklund
Vald revisorssuppleant: Alexandre Göransson
Valberedning: Kent Björklund, sammankallande, Håkan Åsentorp och Ulla Domeij.
Andreas Hedvall är utsedd till distriktstränare av Gullimar, och vill besöka olika föreningars
träningskvällar i mån av tid.
Förutom kommunikation vid tävlingar, via telefon och e-post har styrelsen under
verksamhetsåret haft två protokollförda styrelsemöten varav ett konstituerande möte.
Ett styrelsemöte fokuserade enbart på mentorskap, lokaliserades till Ljusdal, där vi under en
träningskväll deltog i ett medlemsmöte för att utreda föreningslivets ABC.
Styrelsens arbete är kittet mellan förening och förbund och verksamheten är reglerat av
stadgarna. SNBF är utbildningsansvarig och för föreningarnas talan gentemot SBF.
Det har inte varit någon domarutbildning i SNBF:s regi då vi inte hade någon godkänd
domarinstruktör under 2014.
Distriktsförbundets verksamhetsstöd är ändrat till ett grundbelopp och ett verksamhets/projektbidrag från 2015. För 2015 blev vi beviljat SDF Bidrag-Projektstöd med 5000 kronor,
som skall användas till att premiera ungdomarna i distriktet.
SNBF har varit representerat vid;
Hälsinglands Idrottsförbund – SISUs årsmöte i Ljusdal. Ombud: Lina Björklund
Gästriklands Idrottsförbund – SISUs årsmöte 7 april i Gävle. Ombud: Ove Grundwall
SBF:s årsstämma i Falun: Rolf Volungholen och Helena Pettersson
Vår policy har varit att göra bågskyttarnas röst hörd: Vi har under 2014 haft Viola Antman
som ledamot i Gästriklands Idrottsförbund – SISU och Lena Kristoffersson som ledamot
Hälsinglands Idrottsförbund – SISU. Distrikten kommer att gå samman från 2016 och blir då
till ytan Gävleborgs län, precis som SNBF. Helena Pettersson och Rolf Volungholen är
dessutom invalda i valberedningen för Hälsingland/SISU.
Under året har två DM-arrangemang genomförts:

Hudikträffen, WA 70/50m + DM
BSK Hudik
Balderpilen, WA 18m/SBF 12 m + DM SBF
Bollnäs
Skogsronden 10x3D, 10xfält och 10xjakt blev inställd i år.
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2014-12-06

Rekordår:
Under 2014 har det anmälts nio nya distriktsrekord och 16 svenska rekord.
Återigen kan vi notera att Lina Björklund visat världsklass.
”Lina Björklund, bågskytte: Under 2014 fortsatte Lina Björklund att befästa sin position i
den absoluta världstoppen inom bågskytte. När fält-VM avgjordes i Zagreb sköt hon hem ett
VM-guld och visade återigen att hon är bäst i världen i barebow. I samma mästerskap blev
det även ett VM-silver tillsammans med det svenska laget”. Citat ur Hela Hälsingland.
”Lina Björklund har också enhälligt utsetts av förbundsstyrelsen till Årets Bågskytt 2014. Det
efter både VM-guldet i fält (försvarad titel) och EM-guld i 3D. SM-guld inomhus, Fält och
3D. En fantastisk säsong.” Lina är nominerad till Hälsingeguldet för 3:de gång, som hon vann
2013.
Hemsidor och Facebook
Distriktets hemsida innehåller aktuell information och skall vara en verktygslåda för
medlemsföreningarna.
Bland föreningarna inom distriktet har alla en hemsida mer eller mindre aktiv. I arbetet med
att synliggöra bågskytteidrotten kan vi konstatera att flera föreningar har öppnat facebookgrupper, att notiser och artiklar har synts i lokalpressen under året. Lite medvind från
biofilmer har bågskyttesporten fått även detta år. SVT hälsade på bågskytteungdomar i
Iggesund och ett reportage sändes i Lilla Sportspegeln.
Södra Norrland Bågskytteförbund i februari 2015
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