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Referat, årsmøtet 2010 

Årsmøtet for 2010 ble holdt lørdag 13. mars etter årets innendørs NM. 

Møtet ble fremskjøvet fra 18.00 til 16.00, for å sikre flest mulig deltagere. 

Ivar Malde, Ingar Abrahamsen, Bjørnar Burdahl, Irun Dahl Elverum, Jens 

Erik Johannessen, Lars Hoen, Håkon Rødfjell, Tom Erland Henriksen, Daniel 

Taralrud  

Referent: Håkon Rødfjell/Ivar Malde 

 

Revidering av regelverk 

Møtet ble holdt med en uformell tone, og vi begynte med å revidere regelverket. Følgende endringer 

ble vedtatt: 

* Diverse ordlydsendringer som ikke innebar regelendringer ble vedtatt, for å gjøre regelverket 

lettere å lese 

* Det ble vedtatt at fingerbeskyttelse kun skal bestå av naturmaterialer. 

* Jakten på gullringen er over, og teksten rundt dette fjernes. 

* Det ble vedtatt å opprette en adelskalender for historisk runde, der en runde på 30 piler utgjør 

tellende resultat. 

 

Endringer i styresammensetning 

Odd Mikkelsen og Anders Tygesen utgår. 

Ivar Malde går av som leder. 

Ingar Abrahamsen velges som leder. 

Irun Dahl velges inn i styret. 

Marianne Lindau, Lars Hoen, Krister Engvoll og Ivar Malde forblir i styret. 

Håkon Rødfjell går ut av styret, men fortsetter som webansvarlig. 

Ivar Malde tar på seg redaktøransvar for Toxofil. 

 

Økonomi 

Årsmøtet etterlyste revidert regnskap fra 2008, da dette ikke ble godkjent på årsmøtet i 2009. 

"Revisor" Irun Dahl Elverum skal revidere nytt regnskap for både 2008 og 2009.  

Kontingenten forblir uendret – 200,- 
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For nyinnmeldinger i andre årshalvdel, halveres kontingenten. Regelen 

gjelder også for familiemedlemskap. 

 

Konkurranseformer 

Fitarunden ved innendørs NM er ikke lengre konkurranseformen som skal 

være regnet som eneste. 2010 er vedtatt å være året der andre 

konkurranseformer testes ut og dette skal så legges fram for neste 

årsmøte. Fitarunden består inntil en annen konkurranseform er vedtatt. 

For å øke fokus på håndverket også ved innendørs NM, vedtas det at det 

skal kåres en norgesmester i pilmakerkonkurransen ved innendørs NM. Ved utendørs NM vil det 

fortsatt kåres mestere i både pil- og buemakerkonkurransene. 

Det vedtas at det til neste utendørs NM også skal konkurreres i en kombinert replika pil- og 

buemakerkonkurranse, der det skal fremlegges dokumentasjon for gjenstandens autentisitet. En 

komité bestående av Ivar Malde med flere, vil fremlegge et regelverk for medlemsmassen og ta 

ansvar for gjennomføringen av konkurransen. 

Det innføres ny klasse i lengdeskytingen – Standard pil. Regelverk kopieres fra England, med det 

unntak at samtlige typer buer tillates brukt. Under ute-NM skal det også konkurreres i denne klassen. 

Regelverk vil publiseres på nett, og om muli i Toxofil. Den vanlige lengdeskytingsklassen består slik 

den har vært. 

Årsmøtet gir Daniel Taralrud ansvar for å utarbeide nytt regelverk for artillerikonkurransen. 

Regelverket skal være ferdig behandlet for utprøving i forbindelse med ute-NM 2010. Det opprettes 

en e-postadresse artilleri@langbue.no som brukes til innsending av forslag til regelverk. 

 

Visjoner 

NL ønsker å fremme opprettelse av lokale grupper som som kan gjennomføre aktiviteter som 

buemakertreff/kurs og andre aktiviteter knyttet til historisk pil og bue. 

 


