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Årsberättelse 2018 för Huddinge
Bågskytteklubb
Medlemsantal
Antalet medlemmar är i stort sett oförändrat jämfört med 2017. Totalt finns ca 170 personer
upptagna i klubbens medlemsregister. Av dessa är ca 50 stycken att betrakta som aktiva
skyttar.
Antalet medlemmar som meddelade uträde/avslutande av medlemskap under 2018 var 19st.
Antalet nya medlemmar som upptogs i Huddinge BSK under 2018, både nyregistreringar
och återaktivering av tidigare medlemskap, var 29st.

Utbildningssatsning
Klubben fortsätter likt föregående år att genomföra interna utbildningar för att licensiera fler
skyttar och därmed göra det möjligt för dem att kunna tävla. Arbetet att genom
tränarutbildningar fortbilda våra tränare fortsätter.
2 Medlemmar har under året deltagit på SBFs Steg 1 Tränarutbildning.

Nybörjar-/Introduktionskurser i Bågskytte
Under året som gått har intresset för att börja med bågskytte minskat något vilket har
föranlett att klubben haft något färre antal deltagare på en del av Introduktionskurserna.
Totalt har det under 2018 hållits 9 stycken kursomgångar.
Trycket är fortfarande högt på kurser men eftersom vi nu har fler erfarna tränare så gör detta
att situationen är något enklare.

Huddingedagen
Även 2018 deltog klubben i Huddingedagen, vilket vi hoppas ska bli en återkommande
tradition. Den här gången erbjöds lekfullt “pröva-på” skytte vilket var mycket uppskattat av
besökarna och också genererade flera intresseanmälningar för Introduktionskurs i bågskytte
jämfört med tidigare år.
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Möten & Konferenser
Klubben höll Årsmöte 12 februari 2018 och ett Medlems-/Höstmöte den 13 september 2018.
På det senare påbörjades planeringen för att arrangera en SBF-sanktionerad nationell
bågskyttetävling den 12 januari 2019. En arbetsgrupp för tävlings arrangemanget bildades
under hösten och delades sedan in i projektgrupper för “Ljud, Ljus & Nätverk”, “Buttar &
Buttställningar” resp. “Sekretariat” som drev förberedelsearbetet för tävlingen vidare.
Tränarkonferens i Visby
Några av våra tränare deltog i SBFs tränarkonferens i Visby under hösten vilket har gett oss
en inblick i hur träningarna kan göras mer effektiva.

Träningar på skolloven
Även i år erbjöd klubben skjutträningspass Sportlov. Påsklov och Höstlovet för klubbens
medlemmar. Under Höstlovet inkl. ett särskilt pass med Halloweentema.

Tävlingsdeltagande
Huddinge BSK var representerat på 19 olika tävlingar under 2018, bl.a samtliga 4
SBF-sanktionerade Juniormästerskap och 2 ÖSBF-sanktionerade Distriktsmästerskap.
15 olika skyttar från klubben tävlade under året.

Korren utomhus
Under sommaren deltog 6 medlemsskyttar i SBFs korrespondanstävling för bågskytte mot
Tavla utomhus.
Klubben var också representerad i Korren för seniorer med lag i Compound, i Barebow och
för första gången 1 lag i Långbåge.

Korren inomhus 2018/2019
Under vintern deltog 3 medlemskyttar i SBFs korrespondanstävling för bågskytte mot Tavla
inomhus (Korren juniorer)
Klubben var också representerad i Korren för seniorer med lag i Compound, i Barebow.

Allsvenskan
Klubben har i år 2018 inte deltagit i Allsvenskan.
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Inomhuslokal
Under våren fick vi tillgång till A-hallen vid några tillfällen för att träna inför utomhusperioden
och därmed längre skjutavstånd.
I övrigt har klubben haft fortsatt disponering av egen skjuthall i källarplanet på
Huddingehallen för skytte på upp till 18m avstånd och tränarledda bågskyttepass har
erbjudits klubbens medlemmar här 4 dagar/vecka under inomhussäsong.
Klubben har också haft tillgång till B-hallen för Allmän Träning 1 dag/vecka under
inomhussäsong.

Utomhusbana
Under hösten 2018 har det varit ett tillfälle med skadegörelse på utebanan. Vi hade redan
uppdaterat ställningarna under våren så skadan var något mer begränsad än tidigare
gånger. Säkerhetsfrågan mot gångvägen kvarstår fortfarande och den jordvall kommunen
har lovat ser inte ut att bli av. Däremot ser det ut som vi kommer att få tillgång till en
container som vi kan ställa dit istället.
Organiserad träning har hållits ett flertal dagar i veckan under hela sommarsäsongen.

Styrelsen vill tacka alla medlemmar och kommunens representanter som hjälpt klubben till
de fina resultaten under 2018. Ett stort tack också till alla styrelsemedlemmar och ett
speciellt stort tack till tränarna som drar ett tungt lass för att alla medlemmar oavsett
förutsättningar ska trivas och utvecklas.
// Huddinge BSK:s styrelse genom ordförande Fredrik Beckman
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