Hej.
Så har årsmötet avlöpt och en ny styrelse blev vald. Sekreteraren har skrivit protokollet och
den är ute för justering. När protokollet är justerat och klart kommer den publiceras på våran
hemsida.
Ny skjutvägg till klubblokalen i Hågaby är beställd och kommer levereras vilken dag som
helst. Planen är att först använda det nya materialet på Ultunaskottet 28 mars. Det är en 3D
tävling som kommer vara ute i Ultuna. Passa på och pröva tävla.
Vill ni deltaga i tävlingen så kan man läsa mer på: http://www2.idrottonline.se/BSKSturarnaBagskytte/Tavlingar/Varatavlingar/
Alla klubbens medlemmar är välkomna att hjälpa till vid tävlingsarrangemanget. Det behövs
mest hjälp dagen före tävlingen, samt efter tävlingen är klar. Under tävlingen så behövs folk
till sekretariatet, prisutdelning, kiosken, etc. Hör gärna av er ifall ni har möjlighet att hjälpa
till.
Klubben har fått en förfrågan från Upplandsidrotten ifall Sturarna vill deltaga på Olympic
Day. Det innebär att på dagtid så finns man ute på några skolor och låter eleverna få prova på
bågskytte. För varje dag som klubben är med och anordnar, så får vi 2 000 kronor per dag in i
klubbkassan. 9/5 är det i Stenhagen, 24/5 är det i Storvreta, 25/5 i Fyrishov samt 26/5 i
Alunda. Senast 31 mars måste vi ge ett svar om vi vill vara med eller ej. Är du intresserad,
kontakta isåfall Patrik Armuand på epost patrik.armuand@it.uu.sep
En annan återkommande aktivitet är Forsfestivalen som är i mitten av april månad. Här har
Sturarna deltagit också med aktiviteter. Även detta dagtid. Då är det för de lite äldre som vill
prova på att skjuta lite med bågskytte. Är du intresserad, hör av dig till styrelsen på epost:
sturarna@gmail.com

För de skyttar som skjuter långbåge och har en egen långbåge så kommer vi anordna en
speciell långbåge dag 16 april. Anslag finns i klubblokalen om detta. Anmälan gör man via
mail till sturarna@gmail.com.

Till vårat distrikt NSBF så behövs det personer som kan tänka sig att jobba för att distriktet
och sitta i styrelsen. Detta för att distriktet ska fortsätta fungera. Distriktet anordnar bland
annat utbildningar för domare och tränare, samt även vinterserien som vi nyss avslutat. Men
även anordna distriktsmästerskap samt hålla ordning på de rekord som finns inom distriktet.
Är du intresserad av att vilja vara med, tag kontakt med Erik Hjort på epost
erik.hjort@dalelven.com
På årsmötet beslutades det även att klubben skall arbeta för att utveckla beridet bågskytte. Är
du intresserad, tag gärna kontakt med Peter Norén som sitter i styrelsen.

Alla vi i klubben gemensamt är ju varandras arbetsmiljö. Vilket innebär att vi alla behöver
hjälpas åt att hålla det rent och snyggt i klubblokalen. Det är lite tråkigt att städa, men ju fler
vi är som är med på städdagarna ju fortare går det. Passa på att träna lite bågskytte efter att
städningen är över, när alla ändå är samlade.

På årsmötet beslutades det även att Sturarna ska ansöka om att arrangera JSM år 2017. Vilket
kommer gå av stapeln första eller andra veckan i juli månad. Det här är ett av de större
arrangemangen för juniorer, och vi ser med glädje fram emot att klubbens samtliga juniorer
ska kunna deltaga på de grenar av JSM som man önskar. Vi i styrelsen kan bara återigen tacka
samtliga som ställde upp under 3DSM 2015. Ett otroligt lyckat arrangemang, som gav oss
gott rykte i bågskyttesverige. Men även gjorde att klubben fick ett starkt kapital för att i år
kunna skicka många juniorer på JSM inne som är i Timrå/Sundsvall, men även till JSM
utomhus som arrangeras av Edsbyn och Bollnäs. Med lite tur så finns det även medel kvar för
NUM som i år är i Danmark.
Arbetsdagar för våren planeras till 23/4 i Ekebyboda (Fixa iordning buttar inför
våren/sommaren, göra iordning efter vintern, etc). 8/5 Hågaby (Byta skjutväggen), 4-5/6
Hågaby (Renovera golvet och måla om golvet + ev. väggar)
Får du detta email utan att vara medlem i BSK Sturarna. Hör av dig så tar vi bort dig från
medlemsförteckningen.
//Med vänliga hälsningar, Magnus Grabsk, Ordförande BSK Sturarna
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