
 

 

Årsberetning fra riflebaneutvalget 2022. 

 

Det har vært gjennomført organiserte treninger til storviltprøven for første gang etter 

Koronaepidemien. 

 De organiserte treningene har vært preget av mange utfordringer med de elektroniske skivene. Det 

viser seg at det ikke har vært utført, eller vært dårlig utført, vedlikehold av skivene over lang tid. 

Dette har ført til mye feilvisninger og noen skiver har det vært vanskelig å få til å virke i det hele tatt. 

En periode har det vært store misvisninger på grunn av feil kalibrering. Det har selvfølgelig vært mye 

kritikk og irritasjon fra de som kommer for å trene og skyte opp. 

Noen av skivene ble strippet og bygget opp igjen med utstyr fra 200-meterbanen. Disse skivene virket 

bra etter oppbygging. Prisen på ekstrautstyr for å bygge opp de resterende skivene er 

uforholdsmessig høye. 

Utgifter i 2022: ca 30 000 kr 

Inntekter i 2022 : ca 30 000 kr. 

Forventet inntekt 2023: ca 40 000 kr. 

Det er vanskelig å anslå inntekter for neste år, da dette kommer an på om årsmøtet godkjenner kjøp 

av nye elektroniske skiver. Ved installering av nytt anlegg vil det bli mulighet for at noen av skivene 

kan være tilgjengelig utenom organisert trening. Dette vil generere mer penger. Dette har det vært 

stor etterspørsel etter. Det er ikke mulig å benytte det gamle anlegget en sesong til. For å unngå 

fjorårets kritikkverdige gjennomføring av trening til storviltprøven må det enten investeres i nytt 

elektronisk anlegg, eller gå tilbake til anvisning.  

Vi har gjennomført to dugnader hvor vi har ryddet rot og småskog foran skivene. Det har vært 

særdeles dårlig oppmøte. Det har vært fortatt tynning av skogen på venstre side av skytebanen og 

det har blitt ryddet skog langs veien opp mot banen. Det er fortsatt behov for rydding langs veien fra 

bommen og ned mot avkjøringen. Ny kabel er lagt fra standplass 100 meter til grava. 

 

Det har i 2022 væt 3 brudd på skytetidene Fuglemyr, alle bruddene er gjort av medlemmer SHJFF 

 

 

 


