Årsmelding Jaktskyteanlegget 2016
Elgbanen
Elgbanen har fungert ganske bra i 2016. En del stans som raskt ble rette må en regne med på
et gammelt anlegg. Nytt system for løpende elgen skal monteres i 2017. Skivene har fungert
bra. System med årlig utskifting av nødvendige komponenter slik som gummibånd etc er
viktig og nødvendig for å unngå unødige stanser i størst mulig grad.
Bjørnebanen.
Vi hadde i 2016 kontroll fra offentlige myndigheter på hele anlegget. Bjørnebanen ble
stengt. Dette skyldes en for usikker bakgrunn etter dagens krav. Banen må flyttes litt for at
dette skal komme i orden.
Jegertrappbanen.
Jegertrappbanen har fungert bra hele sesongen. Noe vedlikehold måtte utføres mekanisk på
selve kasteren. Kasteren knuste en del duer. Dette skyldes i hovedsak den mekaniske feilen.
Men knusingen skyldes også at vi må være veldig forsiktige ved fylling av kasterne slik at ikke
duene blir skadet. Opplæring må her gis til alle som skal fylle kasterne.
Sportingbanen.
Sportingbanen har fungert bra. Vi er litt hemmet av for liten kapasitet på side kasterne. Disse
må refylles for hver omgang med fullt lag på standplass. Spesielt er den høyre sidekasteren
plagsom da refylling her krever stans i skytingen på jegertrappbanen. Det er meget ønskelig å
erstatte den høyre kasteren med tilsvarende som brukes som frontkaster.
Vollen for rabbitbanen er også for smal. Her må det fylles på mere masse og legges
kunsgressduk eller lignende. Dette slik at denne kan fungere optimalt.
Våpen
Vi har 5 våpen for utlån. To rifler. Tre hagler. Begge de to over og under haglene har vert til
børsemaker for rep og service.
Generelt
Det har vært bra oppmøte på elg banen. Leirdueskytingen har hatt en nedgang i forhold til
tideligere år. Tror årsaken i stor grad skyldes liten deltagelse fra de som normalt driver med
fuglejakt. Som kjent er det lave bestander og derfor sterke restriksjoner på fuglejakta.
Det stilles stadige strengere krav til oss for at anlegget skal bli godkjent. Vi må holde alt i
veldig god stand for at vi skal få nødvendige offentlige godkjenninger og derfor kunne drive
med aktiviteten vår. Anlegget må holdes i orden år for år til stor glede for alle som bruker
det.
Det var i år bra oppmøte fra de som stod på skytelista. Stor takk til dere alle!
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Lerduebanen

Elgbanen
Materiell

Per Harald Lien (ikke på valg)
Per Tomas Eiterstraum (velges for to nye år)
Lars Farbu (ikke på valg)
Ranveig Storfors (på valg)
Arnold Fjelleng
Torkil Berg
Hans Olsen
Erlend Herring
Andre Skulstad
Torstein Einrem

Vi ønsker alle velkommen til neste sesong.
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Vedlikehold av veien fortsetter. Viktig at denne holdes best mulig i orden slik at folk ser
det likt å kjøre oppover. Det er søkt om kommunale midler.
Maling av hytta må utføres.
Ny bane og vogn for kjøring av løpende elgen monteres i mai før sesongstart.
Bjørnebanen flyttes slik at denne blir godkjent av offentlig tilsyn.
1 skytesteven (Børgefjellkarusellen) arrangeres.
Innkjøp av duer og skudd
Innkjøp av rifleskudd
Innkjøp og montering av ny høyre sidekaster sporting banen. Må her også bygge nytt hus
for kasteren.
Utvidelse av jordvollen for rabbitbanen på sporting anlegget. Legge kunstgress på
rabbitbanen.
Programmering av nye øvelser sporting anlegget.
Alle kastere testes og får service før sesongstart.
Pistolbanen skal ferdigstilles av pistolklubben.

Budsjett 2017.

