
Jaktskyteanlegget 
Styret har i 2020 bestått av Christer Skotnes Lukassen (leder & sekretær), Per-Tomas Eiterstraum 

(nestleder), Lars Farbu (kasserer), Arnold Fjelleng (koordinator lerduebanen), Torkil Berg (koordinator 

sportingbanen) Erlend Herring (elgbanen), André Skulstad (elgbanen), og Torstein Einrem (materiell). 

Åpningen 2020 startet månedsskiftet juni/juli grunnet store snømengder og covid19 
situasjonen og ble avsluttet i utgangen av september. Hadde romjulsskyting for første gang 
på mange år, da snøen tillot dette. Godt oppmøte! 

Elgbanen 

Vi har satt opp tre nye standplasser, og fått laget to nye innskytningbenker for både venstre- 
og høyre-skyttere. Kontoret er blitt gjort om til ventesone. Vi har fikset alle vollene i henhold 
til standard. 

Bjørnebanen 

Motoren er flyttet og standplasstaket er kommet opp i samarbeid med Vefsn PK. Klar for 
skinnegang-legging. Vollene er også oppfylt og klar til våren. Vi må kjøpe inn flere skinner da 
vi mangler 18m. 

Jegertrapen 

Har vært plaget med knusing av lerduer hele sesongen. Flerfoldige timer med skruing og 
plundring på kastemaskinen har blitt bevilget. Ved romjulskytinga ble det benyttet nye duer. 
Dette resulterte i minimalt med knusing. Vi håper ny ladning duer skal hjelpe på til neste 
sesong. 

Sportingbanen 

Har vært lite i bruk, men har stort sett fungert. Ble oppsmurt kjeder og justert. Har lagt på 
masse på rabbitbanen og gjort den bredere. Ble også justert på kasterhus. Nye kasterhus på 
venstre og høyre kaster ble ikke oppført, men er planlagt for vinteren. Ble også kjøpt en 
200w LED lampe som skal opp. 

Våpen 

Har 7 våpen, tre rifler og fire hagler. Fire av disse, to rifler og to hagler, er nykjøpt på grunn 
av jegerprøvekursene i samarbeid med studieutvalget. Finansiering og bruk er hovedsakelig 
tilegnet jegerprøvekursene. 

Generelt 

Godt oppmøte på elgbanen, og en kjempe økning på jegertrapbanen. Sportingbanen er 
veldig lite brukt i 2020. hytten ble oppmalt. Bistått studieleder med ca. 75 kandidater til 
jegerprøven. Har også utdannet to nye hagleinstruktører. 

 


