Södra Norrlands Bågskytteförbunds Verksamhetsberättelse 2021
SNBF är geografiskt lika med Gävleborgs län och har under 2021 utgjorts av
11 bågskytteföreningar med 444 (553) individuella medlemmar varav 37,6 % är kvinnor. Ett
tapp med 20 % sedan förra året.
Styrelsen har under året utgjorts av följande personer:
Ordförande
Viceordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Helena Pettersson
Andreas Hedvall
Fredrik Sahlström
Rolf Volungholen
Lena Kristoffersson
Mikael Sigfridsson
Magnus Eriksson

Revisor
Revisorssuppleant

Lina Björklund
Alex Göransson

Valberedning:

Ordförande David Malm
Emma Lindberg
Christian Jensen

Styrelsen är mellanhanden mellan förening och förbund vilket regleras i stadgarna. SNBF är
utbildningsansvarig och för föreningarnas talan gentemot SBF samt är föreningarnas
röstombud vid SBF och RF/SISU Gävleborgs årsstämmor.
Förutom kommunikation via telefon och e-post har styrelsen under verksamhetsåret haft två
protokollförda styrelsemöten via Teams.
SNBF representerades så här under 2021
SBF:s årsstämma anordnas via teams den 18 april och representerades av Helena Pettersson
och Fredrik Sahlström.
Rolf Volungholen är ledamot i Svenska Bågskytteförbundets styrelse.
Lena Kristoffersson är ledamot i RF/SISU Gävleborg samt ledamot i SBF:s
bestraffningskommitté.
Redogörelsen för verksamhetsåret 2021 är återigen en dyster syn. Tävlandet har inte kommit i
gång. Några SM har ändå arrangerats, men inget DM i distriktet har genomförts.
Tävlingsstarterna under 2021 håller samma nivå som året innan, då cybertävlingarna gjorde
sitt intågande. 165 starter mot fjolårets 170.
NUM arrangerades lite på distans. Man samlade ihop skyttar för att tävla in mindre grupper.
Så här i distriktet kunde man skjuta Bollnäs. Det blev 2 starter från våra ungdomar.
Vi har en ljuspunkt i Ida Karlsson från BSK Gävle som tog hem Guld i mixlag med Mikael
Anderle i 3D EM. Vi säger stort Grattis till dem!
Inga domarutbildningar har genomförts. Men däremot finns nu en digital variant på
förbundets hemsida. Den berättigar en tidigare utbildad domare att fortsätta vara domare tills

riktiga fysiska förnyelseutbildningar kan hållas. Är man däremot inte utbildad sedan tidigare
är detta en behövlig grundutbildning.
Hemsidor och sociala medier har stor betydelse för att vi ska kunna synliggöra vår sport, men
de fungerar även som kommunikationskanaler. Södra Norrlands hemsida i IdrottOnline
innehåller information och är tänkt att vara en verktygslåda för medlemsföreningarna. Via
hemsidan anmäls distriktsrekord. Det finns en Facebook-sida som främst är avsedd för
informationsspridning.
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