
Årsmelding Jaktskyteanlegget 2017 

Elgbanen 

Elgbanen er nå så nedslitt at ny bane for løpende elg skal monteres i 2018. Ny bane er 

innkjøpt. Samme system som for bjørnebanen.  Anlegget har ellers fungert bra. 

 

Det er på riflebanene avfyrt ca 20000 skudd i 2017. 

 

Bjørnebanen. 

Vi hadde i 2016 kontroll fra offentlige myndigheter på hele anlegget.  Bjørnebanen ble 

stengt. Det har ikke lykkes oss  å finne egnet sted for Bjørnebanen slik at denne kunne bli 

godkjent av offentlige myndigheter. Det arbeides med saken men er ingen enkel sak å løse. 

Flere forslag er til vurdering. 

 

Jegertrappbanen. 

Jegertrappbanen har fungert bra hele sesongen.  Har nå bra system for vedlikehold. Fylling av 

duer blir fortrinnsvis utført av skyteledere. 

 

Sportingbanen. 

Sportingbanen har fungert bra. Har hatt en markant økning i bruken for 2017. Vi må fornye 

høyre sidekaster i 2018.  Også venstre sidekaster må vurderes utskiftet.   

Vollen for rabbitbanen er enda for smal. Her må det fylles på mere masse og legges 

kunsgressduk eller lignende. Skulle vært utført i 2017 men fikk ikke tilkjørt masse.   

 

På leirduebanene er det avfyrt ca 30000 skudd i 2017 

 

Våpen 

Vi har 5 våpen for utlån. To rifler. Tre hagler.   

 

Generelt 

Det har vært bra oppmøte på elg banen. Leirdueskytingen har tatt seg litt opp fra i 2016.     

 Spesielt ser vi en økning på sportingbanen. Vi bør prioritere å få sporting banen optimalt i 

orden med nye kastere og forbedret lysanlegg. 

 

Det var også i år bra oppmøte fra de som stod på skytelista. Stor takk til dere alle!  

 

Leder  Per Harald Lien (på valg) (Forslag til ny Torstein Einrem) 

Nestleder  Per Tomas Eiterstraum (ikke på valg) 

Kasserer Lars Farbu  (ikke på valg) 

Sekretær Torkil Berg    

Lerduebanen Arnold Fjelleng - Torkil Berg- Per Harald Lien 

    

Elgbanen  Erlend Herring 

  Andre Skulstad 

  Per Harald Lien 

Materiell Torstein Einrem 

 

Vi ønsker alle velkommen til neste sesong. 



 

     

 

 

Handlingsplanen for  2018. 

 
1. Arrangere standplasslederkurs. 

2. Montere ny løpende elgbane 

3. Montere ny sidekaster sportingbane 

4. Utbedre rabbitbane sportingbanen. 

5. Bedre lys på sportingbanen 

6. Diverse malingsarbeider og dugnader. 

7. Gruse veien/ veivedlikehold opp til anlegget 

8. Arrangere kurs i skyting med hagle. 

9. Arrangere kurs i skyting med rifle. 

10. Evaluere ferdig plasseringen av bjørnebanen. 

11. Vurdere om mulig plassering av langhold riflebane. 

12. Børgefjellkarusellen arrangeres. 

13. Innkjøp av duer og skudd. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Budsjett 2018 

 

 
 



Per-Harald Lien  

 


