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Årsberetning NBSF 2021

Administrativt:
Pga Covid-19 så har mange fått god erfaring med elektroniske møter på forskjellige
plattformer. Styret har derfor fortsatt med elektroniske styremøter og GF da det gir ere
mulighet til å delta, samtidig som dette er økonomisk bra for alle parter.
Teams er plattformen som har blitt brukt tidligere og det fortsetter vi med siden det
så langt er høstet god erfaring med Teams. Samtidig har styret en egen lukket FB gruppe
hvor det blir diskutert, orientert og tatt beslutninger fortløpende.
Styret vil minne klubber på å sende inn resultatlister av avholdte stevner, da dette
er viktig å kunne dokumentere aktivitet ovenfor myndigheter.
Det har ikke vært noen fysiske styremøter i 2021, kun via Teams.

Sportslig:
2021 var som året før sterkt redusert mtp stevner pga covid-19. Stevner utenfor
Norge har vært meget begrenset. Selv om det ga noen få muligheter og undertegnede var
2 turer i Frankrike.
NM BR50 ble arrangert av HOBK (Hadeland) i Kongsberg med 13 deltakere. Alf
Helge Justad ble Norgesmester og satte samtidig 2 nye Norgesrekorder.
Samtidig ble BR50 - UNL100m testet ut med gode resultater i et ott format.
NM HV100 ble arrangert av Nidaros i Trondheim med 14 deltakere. Klassen ble
vunnet av Fredrik Nor.
NM HV200 hadde 16 deltakere og vunnet av Kåre Inge Viken.
NM HV Agg ble vunnet av Fredrik Nor.
Nordisk ble arrangert på Åland uten noen Norske deltakere. Dette pga reise
restriksjoner/covid-19. Uansett meget hyggelig å se stevner på Åland igjen.
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NM UNL500 Poeng ble arrangert av SSK (Sørlandet) klasse - Benk ble vunnet av
Christian Berg
NM UNL500 Poeng - liggende ble vunnet av Stanley Moen
NM UNL500 Gruppe - Benk ble vunnet av Krister Engvoll
NM UNL500 Gruppe - Liggende ble vunnet av Rune Sandvoll
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Følgende Norske rekorder ble godkjent av rekordkomiteen i 2021.

Nye Norgesrekorder 2021
Klasse

Rekord

Resultat

Skytter

Sted

Dato

BR50 HV

1x25

249-7x

Alf Helge Justad

Meheia

07.08.2021

BR50 HV

3x25

739-26x

Alf Helge Justad

Meheia

07.08.2021

Økonomi 2021:
2021 hadde lite utgifter. Kontingent til WBSF og EBSF er betalt for 2 nye år. NBSF
har god økonomi og ved inngang til 2022 hadde NBSF ca. 227.000,- på konto etter et
positivt resultat for 2021
Økonomisk bistand for 2022 er tildelt Nidaros Benkskytterklubb på kr: 20.000,som tilskudd for bygging av kulefang og sikkerhetsforanstaltninger av banen. Nidaros var
også eneste søker av økonomisk bistand. Hele bane anlegget blir oppgradert av DFS/
skytterlag i Trondheim for over 5mill.kr.
Økonomien vurderes som god og årets regnskap er godkjent av revisor.

Oppsummering og 2022:
Når man ser fremover på terminlisten for 2022 så fylles denne godt opp i inn/
utland. Her er det mange muligheter for stevner. Det vil bli og må bli kollisjon av stevner i
inn/utland. Dette har med tilgang på bane, når man selv har mulighet til å arrangere osv…
Da må hver enkelt skytter velge hvor de ønsker å skyte. Slik må det bare bli.
Skyttermessen ble arrangert av Norges Skytterforbund sammen med EM 2022 i
luft som blir avholdt i Vikingskipet - Hamar 24-27. mars. NBSF skal ha stand, slik vi hadde
i 2020 ved Gardermoen. Dette for å fremheve og vise frem NBSF og benkskyting.
Årets NM er etter søknad tildelt følgende:
BR50 til HOBSK
HV100/200 poeng til HOBSK
LV/ HV 100/200 gruppe Two gun til Nidaros
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VM BR50 blir arrangert av Luxemburg på Eurostand. Norge er påmeldt med 9
personer som er 3 fulle lag.
EM LV/HV 100/200 blir arrangert av Frankrike på CNTS i Châteauroux som er
2,5-3t kjøring sør for Paris. Norge er påmeldt med xxxx skyttere.

Styret i NBSF

