Årsberetning – Nybegynner utdanning 2019
I 2019 ble det holdt 4 kurs, og årets siste kurs startet i oktober 2019.
For hele 2019 startet det 88 nye skyttere hvorav samtlige er medlemmer i klubben.
Kursene ble holdt på Aronsløkka samt lokaler nede på Åssiden IF i forbindelse med
teoridelen. Grunnen til at vi benytter lokalene til Åssiden IF er grunnet plassmangel.
I løpet av året har vi fått opp antallet i gruppa som hjelper til på treningene. Vi ser det har
hjulpet veldig godt i 2019 og 2020 kan bare bli bedre. Vi har ellers holdt flere samlinger for
oss trenere for å se hva vi kan styrke og forbedre.
Som i fjor arrangerte vi to åpne dager, en på vår og andre på høsten. Dette er i tillegg til
kursene vi hadde satt opp. Nytt av året er at klubben har hatt stand på Elvefestivalen,
mange nysgjerrige tok turen innom. Med åpen dag og standen på Elvefestivalen har vi vist
oss fram i Drammen by og vi skal være stolte av klubben vår.
Oppmøte på åpen dag på våren var 154 og høsten 71 og sammenlagt utgjør det 225 stykker.
Siden vi kjørte spørreundersøkelse etter dem hadde vært å skutt fikk vi tilbakemeldinger om
positive ting samt forbedringer. Vi tar dette som et positivt tegn og forbedrer oss til neste
gjennomføring. Uansett sa alle som hjalp til, dette MÅ vi gjøre flere ganger og derfor er det
satt opp to åpne dager, en på våren og den andre på høsten i 2020.

Statistikk:

Antall:

Skjematisk oppstilling for kursene i klubben fra 2014 fram til i dag. Alle årene har det vært
gjennomført 4 kurs med unntak av 2017 og 2018 hvor det var 3 kurs.
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Trenergruppa:
Trenergruppa som er aktiv i klubben på nybegynner treningene består nå
av mange flere en tidligere og det er positivt. Den har bestått av følgende personer: Asbjørn
Nikolaisen, Bengt A. B. Holm, Bjørn J. Øyestaul, Christian L. Sundfær, Heikki Toivonen,
Johnny Amir Ahmad, Kato Tuveng, Marius N. Olsen, Martin S. O. Haugland, Mikkel Bast, Tor
M. Kristiansen, Petter Berg, Pål Nag Aas og Vidar Skai.

Kompetanseutvikling:
I 2019 ble det gjennomført Trener 1 kurs for flere av dem som hjelper til på
nybegynnergruppa. De som deltok var Christian L. Sundfær, Johnny Amir Ahmad, Kato
Tuveng, Martin S. O. Haugland, Petter Berg, Pål Nag Aas, Odd‐Magne Karlsen. For gruppa og
klubben er dette strålende at dem har tatt dette.
Per i dag så har vi følgende personer som har gjennomført trener I/II kurs:
Trener I:
Bengt A. B. Holm, Bjørn J. Øyestaul, Christian L. Sundfær, Johnny Amir
Ahmad, Kato Tuveng, Martin S. O. Haugland, Odd‐Magne Karlsen, Tor M.
Kristiansen, Petter Berg, Pål Nag Aas og Vidar Skai
Trener II:
Mikkel Bast.
Vi jobber ellers med å tilby resten av gruppa kurs om interessen er der og kurs blir holdt i
nærheten.
Alle i trenergruppa samt flere i klubben fortjener en takk og stor applaus for innsatsen. Det
har vært mye jobb for alle involverte i trenergruppa da utrolig mange timer legges ned i
arbeidet og det snakk over 800 timer for hele 2019 totalt. Standen på Elvefestivalen er ikke
medregnet. Men vi alle synes det er givende da det er god dynamikk i gruppa og alle hjelper
til. Klubben skal være stolt av hva gruppen klarer å gjennomføre da det er en krevende jobb.

Neste års mål:
Nybegynnergruppa har satt som mål og gjennomføre 4 kurs. Vi skal også sette opp to
seanser med åpen dag (en på våren og en på høsten). Stand på Elvefestivalen kommer i
tillegg til aktiviteten på klubbens baner. Vi ser ellers på forbedring av det sosiale i klubben
for de nye, så mulig det kommer tiltak der og.
Rekruttering og nybegynnerkursene er stadig under utvikling noe man skal ha i tankene.
Hva framtiden bringer kan ingen vite.
For kurs som er allerede startet opp i 2020. Når dette blir skrevet har første kurs 28
deltakere (9 kvinner, 19 menn og totalt 8 juniorer). For kurset som starter i april er det
påmeldt 16 stykker (6 kvinner, 10 menn og totalt 1 juniorer).
Med vennlig hilsen
Mikkel Bast
Trener
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