
     Velkommen til Solem skytebane 
             Gjerstadveien 2326  

      

 
   

 

Skytebaneanlegget ble åpnet i 2012 med besøk av ordfører Kjell Trygve 
Grunnsvoll, Fylkesmann Øystein Djupedal og styreleder i NJFF Torstein 
Moland som gjester. Da var alle banene sikkerhetsgodkjente.



Standplassoverbygg på haglebanen og lager / publikumsarena ble bygd i 
2020.

Skytebaneanlegget på Solem er stort og har potensiale til å kunne arrangere 
både nasjonale og nordiske mesterskap. Vi har fornyet tinglyst leieavtale for 
området, ca 300 mål inntil 2059 med Statskog SF som er grunneier. 
 
Årlig skytes det her ca 50.000 skudd fordelt på de forskjellige banene. Flere 
av våre stevner samler 150 - 200 skyttere. 30 % av våre 258 medlemmer er 
ungdommer og mange ungdommer som ikke er medlem, er også med på 
våre aktiviteter. 
Vi samarbeider om arrangementer for ungdom med organisasjonen MOT, 
Abel skole og andre.
Anlegget samler deltagere fra hele regionen øst i Agder og Vestfold Telemark.  

Etableringen av den nye skytebanen var et omfattende prosjekt. Inklusive 
kontantutlegg, stor dugnadsinnsats og gaver er anlegget verdsatt til 15 
MNOK. Tilsammen er det mottatt 4 MNOK i spillemidler, 0,6 MNOK fra 
Gjerstad kommune og brukt 2 – 3 MNOK av egne midler. Resten er gaver og 
dugnadsarbeid.

Jaktskyting med hagle og rifle har vært en av våre hovedaktiviteter helt siden 
foreningen ble stiftet i 1965. Foreningens skyttere har i perioder hevdet seg 
både nasjonalt, i nordisk sammenheng og i øvelser i utlandet. 

Betydningen av å ha en tidsriktig skytebane er godt forankret både hos våre 
medlemmer og lokale politikere.  

Vår forening tar sin del av samfunnsansvaret med å sørge for at jegere kan 
avlegge storviltprøven og at de kan trene med både hagle og rifle året rundt 
på moderne anlegg til en rimelig pris. Vi har også en aktiv ungdomsgruppe og 
kvinnegruppe som har regelmessige treninger. 

Det var en ambisiøs målsetting når foreningen besluttet byggingen. 
Riflebanene med standplassoverbygg og sekretariat. Seinere er det bygd 
haglebaner og den ene med standplassoverbygg og varmestue samt lager. 
Alle baner og anlegg holder en god standard. 

Første byggetrinn var ett fellesprosjekt i regi av Gjerstad JFF og Gjerstad 
Skyttarlag. 

I 2018 overtok Gjerstad JFF eieransvaret for hele anlegget herunder drift, 
vedlikehold og sikkerhet. Politimyndighetene er informert om overtagelsen og 
skytebaneinstruksen ble revidert og godkjent i 2019.  

Foreningens styre er definert som eier av skytebanen. Lederen for 
Jaktskytterutvalget er ansvarlig for all skyting på banene.  



Reviderte regler for internkontroll og sikkerhetsbestemmelser gir nærmere 
bestemmelser om bruk, investeringer og vedlikehold. Årsplaner og 
revisorgodkjent regnskap godkjennes av årsmøte hvert år. 

All skyting skjer under ledelse av styregodkjente instruktører / 
standplassledere med godkjent opplæring.  

Skytebaneanlegget omfatter i dag:  
100 m bane med 16 overbygde skiver, skiver til storviltprøven, 

flombelysning og el. anvisning. Belyst og oppvarmet standplassoverbygg, 
sekretariat, garderobe og kiosk.  

 100 m løpende elgbane med Elgstall. Belyst og oppvarmet 
standplassoverbygg.   

 200 m bane forberedt for og el. anvisning. Belyst og oppvarmet  
standplassoverbygg. Skuddsikker vaktbu. 

 Jaktfeltløype m/standplasser, 6 jaktfelthold med 12 skiver på 
hver og    3 juniorskiver kort hold for og juniorene. 
  

 Haglebane 1 med 5 utkasterhus.  

 Haglebane 2 med nedfelt utkasterhus.  

 Haglebane 3 med nedfelt utkasterhus og akustikkanlegg. Belyst og    
        oppvarmet standplassoverbygg, flomlys, varmestue og garderobe. 

 Natursti, NJFF settes opp ved behov. 

      Området er kameraovervåket hele døgnet. 

 Bomveg og parkering er åpen når skyting pågår.         

 WC/do. Tribune og publikumsarenaer med sitteplass til 200 personer 
for haglebaner og 100 personer for riflebaner.  
Innbruddsikret lager, åpent lager og aggregat for strømproduksjon.              



 Merket tursti over Vrangvassheia til Oterstjenn, Kleivvann og 
Markset. 

  Badeplass og fiskemuligheter i Solemelva.
Vi har lagt vekt på å bevare den vakre naturen i området og tilpasning til 
eksisterende terreng med materialvalg. Trivsel og miljø for skyttere og 
publikum er viktig for oss.
Skytebanene brukes gjennom hele året til trening og stevner og til andre 
aktiviteter. Vi har både en aktiv ungdomsgruppe og kvinnegruppe. Mange 
ungdommer får sin grunnleggende skyteopplæring og trening her. Flere 
fortsetter med jaktskyting som idrett og mange blir aktive jegere.  

MOT-samling for ungdom er en årlig aktivitet på Solem og besøk av 
skoleklasser og valgfagelever. 

04.10.2022 Jostein Vestøl, Gjerstad JFF 

                   

Sikkerhetssoner  

  
        Skyting pågår når rødt flagg er heist.   



Tillatte skytetider: 08.00-21.00 Tirsdag – Onsdag – Fredag – Lørdag – 
Søndager med stevner.  

Terminliste / aktivitetsoversikt, styrende dokumenter, 
historikk og mer info på: www.njff.no > Gjerstad  

  
På inatur.no og YX Gjerstad tilbys fiske. Statskog tilbyr jakt på 
inatur.no       

http://www.njff.no

