
Årsmelding Jaktskyteanlegget 2019 
 

Åpningen 2019 startet medio Juni og ble avsluttet medio Oktober da 

vi hadde et par kvelder med fuglehund gruppa i høst og Mosjøen 

Industriterminal hadde en kveld for sine ansatte. 

Elgbanen 

Nye skinner ble satt opp, og smått generelt vedlikehold av skiver ble 

gjort før åpning av banen i Juni, Børgefjellkarusellen ble også avviklet 

godt. Ved at Grane kommer inn igjen i den konkurransen valgte vi å 

melde oss ut av karusellen. Måtte også bytte noe til elektronikken da 

det mest sannsynlig ble skutt i stykker. Ble da besluttet å ikke åpne 

løpende inntil vollen ble bygd opp igjen. Skulle også utvide standplass 

for enda en innskytingsbenk, ble ikke tid da anlegget ble åpnet for 

allmenheten. Anlegget har ellers fungert bra.  

Bjørnebanen 

Mye ble gjort klart med støpt platt, men må nok vente til 2020 før 

det kan monteres skinner og motor. 

Jegertrappen 

Har fungert stort sett bra hele sesongen, tidvis knusing av duer, mulig 

sett på om polering av stavene eller gummien på stavene. 

Sporting banen 

Sporting banen har fungert greit, inntrykk av at ikke mange har tatt 

turen dit. Ny Venstre og Høyre kaster fungerer utmerket. Vollen på 

Rabbit banen er enda for smal. Skulle vært fikset siden 2016/2017. 

Veggen som er delvis nedkjørt skulle vært fikset, men ble ikke gjort. 

Nye kaster hus skulle også bygges, prøver på nytt i 2020. 

Våpen 

Har 4 våpen, én rifle og tre hagler.  



Generelt 

Godt oppmøte på elg banen, tidvis lavt på Jegertrappen, Sportingen 

er veldig lite brukt i 2018.  

Frafall av folk på oppsatt skyte plan, folk som er oppsatt møter ikke 

og noen gir ikke 

beskjed. Dette går ut over noen få som må stille på Elgbanen for å 

holde den oppe. 
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Elgbanen Erlend Herring 
  Andre Skulstad 
Materiell Torstein Einrem 
 


