
Velkommen til åpning av 

SOLEM
SKYTEBANE

HILSNINGER, BEVERTNING OG GOD ANLEDNING TIL Å PRØVE SKYTEBANENE

Gjerstad Jeger- og Fiskerforening og Gjerstad Skyttarlag
har gleden av å invitere deg til åpningsarrangementet

 LØRDAG 18. AuGuST KL. 12.00 

3,5 MILLIONER I SPILLEMIDLER, 1 MILLION FRA KOMMUNEN OG 1,5 MILLION AV EGNE MIDLER

Endelig i mål etter flere års byggetid. Lørdag 18. august inviteres det til folkefest når Solem skytebane åpnes offisielt. 
(foto: Aust Agder Blad)



FRA KAMMERLADERE, TENNSTEMPELRIFLER OG FIRELINJERE TIL KRAG-JØRGENSEN

Gratulerer med
skytebanene!
Endelig er vi her! Skytebanen på
Solem skal åpnes. Etter flere år med
planlegging og tusenvis av dugnad-
stimer er nå anlegget klart for åpning.
Gjerstad Skyttarlag og Gjerstad Jeger-
og Fiskerforening har gjort en kjempe-
jobb for å få realisert anlegget. 
Dette er dugnadsarbeid verdt flere
millioner. Det er bevilget 3,5 millioner
i spillemidler til anlegget, og Gjerstad
kommune har bidratt med tilskudd til
veien inn til banene. 
Kommunen dekker også deler av
byggelånsrentene i seks år.
Skytebanen som nå skal åpnes består
av fem skyteanlegg. Her har vi skyte-
anlegg for både hagle og rifle. For 
Gjerstad kommune er det er det en
stor positiv faktor å ha dette moderne
anlegget i kommunen. I Gjerstad er
det stor interesse for skyting, og vi 
har mange jegere. Anlegget som nå
skal åpnes vil rekruttere flere. 
De aktive vil få noen utrolig gode 
treningsmuligheter, og kanskje
kommer en framtidig skytterkonge
snart fra Gjerstad.

Vi går en spennende skytterframtid 
i møte!
Gratulerer med anlegget og lykke til
med framtida på Solem!

Kjell Trygve Grunnsvoll
ORDFØRER GJERSTAD KOMMuNE

GJERSTAD SKYTTARLAG 
– en skikkelig veteran
Skytterorganisasjonen Centralforeningen – for udbredelse av legemsøvelse og
våbenbrug – ble stiftet i 1861. Motivet for dette var ønsket i befolkningen om 
å være mobilisert til forsvar av landet og for å fristille Norge fra unionen med
Sverige. Gjerstad skytterlag ble stiftet i 1866 og lagets første formann var lens-
mann Jens Paulus Irgens. Det fremgår også av årsmeldinger fra 1890-tallet at
Anders Vik og T. Røed har signert som formenn. 
I Gjerstad var det flere skytterlag, og her kan nevnes Fram skytterlag (stiftet 
i 1882) og Tordenskiold skytterlag (stiftet i 1893) – begge disse lagene var til-
sluttet Aust-Agder Folkevæbningssamlag. Egelands Verk skytterlag ble stiftet 
i 1871 og var i virksomhet frem til 1883. Eikeland skytterlag – som trolig er en
videreføring av skytterlaget Tordenskjold – var i virksomhet i perioden 1906 –
1923. Videre er det registrert årsmelding i 1908 og 1909 fra Lunden skytterlag.

Med dette kan det sies at det var et aktivt skyttermiljø 
i slutten av 1800-tallet men fallende tendens frem mot
1920-tallet da aktiviteten var blitt veldig lav. Gjerstad
Skytterlag lå helt nede i perioden 1913 til 1940, og etter
at Eikeland Skytterlag ble nedlagt i 1923 var det ingen
aktive skytterlag frem til 1940. 
Etter krigen tar skyteinteressen seg opp, og Gjerstad

skytterlags skytebane ligger på denne tiden på Bjordamsmyra på Brokeland. 
En periode på 1950 tallet er Gjerstad skytterlag det største laget i Aust-Agder
Skyttersamlag, og laget har flest skyttere i 4. klasse (høyeste klasse på denne
tiden). Aktivitetene holder seg utover på 60-tallet, men tiåret seinere er aktive
skyttere redusert til en håndfull personer. I 1978 brenner standplassbygget på
Bjordamsmyra og konkurranseskytingen stopper opp. De aktive skytterne
melder seg inn i de etablerte lagene i Søndeled og Sannidal. Ildsjeler greier
likevel å holde liv i laget ved å arrangere feltskytinger, aktiviteter på Skytingens
dag, storviltprøver på leid bane, samt representere Gjerstad Skytterlag på
Landskytterstevnet og andre banestevner.

I 32 år er Gjerstad
Skytterlag uten
egen bane, men
laget legges ikke
ned fordi det er en
forventning om at
det vil bli bygd ny
skytebane en gang 
i fremtiden. I 2010
sto 100m banen
ferdig med 10
skiver og året etter
var 200m banen
klar – forberedt for
15 elektroniske

skiver! Etter så lang tid uten egen bane tar det noe tid å bygge opp et nytt
skytterlagsmiljø, men det vil komme. 

Roar Øygarden  
GJERSTAD SKyTTARLAG

Interessen 
var størst
i ytrebygda

Gjerstad Skyttarlag ble stiftet allerede i 1866. Senere ble
ytterligere to skytterlag etablert, og på slutten av 1800-
tallet var det tre lag i Gjerstad kommune. Bildet viser 
noen av skytterne i Fram skytterlag med sine kammer-
ladinger, tennstempelrifler og firelinjere.
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FRA KAMMERLADERE, TENNSTEMPELRIFLER OG FIRELINJERE TIL KRAG-JØRGENSEN

Et fremtidsrettet skytebaneanlegg
Gjerstad jeger- og fiskerforening ( GjJFF )
ble stiftet i 1965 for å sikre at retten til jakt,
fiske og friluftsliv i Gjerstadskogene skulle
komme kommunens innbyggere til gode.
Medlemskap i foreningen er i dag til-
gjengelig for alle og medlemstallet er ca
270. Helt siden starten har foreningens
arbeid vært rettet mot en praktisk til-
nærming til bruk og skjøtsel av de
naturressursene vi har i vårt nærområde,
samt opplæring av ungdom i vilt- og fiske-
stell. I tillegg har våpenopplæring til jakt
og konkurranseskyting alltid stått høyt i
Gjerstad JFF. 

I likhet med mange tilsvarende foreninger 
og skytterlag fikk GjJFF et problem med 
støy knyttet til sin gamle skytebane på 
Moen i Gjerstad. Og etter grundig forarbeid og støtte fra Gjerstad kommune gikk Gjerstad jeger- og fiskerforening og 
Gjerstad skyttarlag sammen om å etablere en ny, stor skytebane ved Solem i øvre Gjerstad. Lagene inngikk leiekontrakt
med Statskog SF av et areal på ca 300 da. i Gjerstadskogene. 

Blir banene brukt? Skytebaneanlegget er allerede tatt i bruk. Trening eller konkur-
ranser pågår hver uke fra november til oktober og treningsdagene er fast møteplass for
mange interesserte i alle aldre. Anlegget er stort både i norsk og nordisk sammenheng
og vil kunne være arena både for norske og nordiske mesterskap i framtida. 
For å lykkes best mulig med utformingen av anleggene, har vi søkt bistand både hos
erfarne skyttere og andre baneeiere som har gitt oss verdifulle tips og veiledning. 
Alle de fem anleggene er sikkerhetsgodkjent av politiet og alle formaliteter er på plass.

Mål og visjoner Jakt, fangst og fiske er en viktig del av vår kulturarv.
Samfunnet stiller krav til at utøverne av disse aktivitetene er kvalifisert og 
bevisste sine handlinger. utviklingen i samfunnet tilsier også at oppgaven 
som frivillige lag påtar seg mht opplæring i bruk av skytevåpen er viktigere 
enn noensinne. Det er ikke lenger slik at dette er en selvfølge selv om en er
oppvokst ”på bygda ”.
I tillegg er konkurranseskyting en aktivitet som er stor i Norge – kun fotball 
er større i antall utøvere. 
Skyting er dessuten en aktivitet der unge og eldre deltar på like vilkår og
dermed utjevner aldersforskjeller på en fin måte. Det er ofte at en 15-åring og
en 70åring drøfter samme utfordring – ikke mange konkurranseidretter har
dette fortrinnet!
I GjJFF kan barn og unge trene på skyting to dager pr uke og de skyter gratis! 
Til skytebanen kommer det hver uke et stort antall barn og unge som trener
både med rifle og hagle. I tillegg kommer skyttere fra omkringliggende 
kommuner for å trene i anleggene ved Solem.

I forprosjektet til utbyggingen er det tatt inn et punkt der det heter: 
” Den dagen skytebanen tas i bruk vil det være etablert en ny møteplass i bygda”
– denne møteplassen er for lengst etablert. Vi er stolte over å kunne vise fram
et fremtidsrettet skytebaneanlegg som med rette kan kalles et kulturanlegg. 

Per J. Eskeland  GJERSTAD JEGER- OG FISKERFORENING

FEM FORSKJELLIGE SKYTEBANER FOR RIFLE OG HAGLESKYTING PÅ ETT STED

”Dette kan med
rette kalles et
kulturanlegg”

Jaktfeltskyting er en populær gren på Solem skytebane – også blant damene. 
(foto: Aust Agder Blad)

4 av Gjerstads mange skyttere foreviget 
i 1920-årene med side ”Krager”. Foran: 
Aasmund Østerholt (t.v.) og Tomas 
Øygarden. Bak fra venstre: Ukjent, 
Kristian Fergestaden og Ole Gunerius 
Lille-Østerholt.



SVAR UTBES
Vennligst meld fra om du kommer innen 10. august til Per Jørgen Eskeland
på tlf. 481 74 000 eller på epost: per.eskeland@repstad.no 
Kleskode denne dagen er fritidstøy!

3,5 MILLIONER I SPILLEMIDLER, 1 MILLION FRA KOMMUNEN OG 1,5 MILLION AV EGNE MIDLER

Lykke til
med satsingen!
Som lokalbank ønsker vi å støtte
foreninger i deres frivillige arbeid
for gode og sunne aktiviteter
spesielt rettet mot barn og unge.
Gjerstad Sparebank har vært en
lokal støttespiller for Gjerstad JFF 
i flere år og er fra i år foreningens
hovedsponsor. Vi ønsker fore-
ningen lykke til med sitt arbeid 
og ikke minst med den store 
satsingen som foreningen har 
stått i bresjen for med bygging 
av ny skytebane på Solem.

Nina Holte BANKSJEF 

Programmet for
åpningsfesten
KL. 12.00: 
Velkomst v/leder i Gjerstad 
Jeger- og Fiskerforening, 
Per Jørgen Eskeland
KL. 12.10: 
Offisiell åpning v/styreleder i
Norges Jeger- og Fiskerforbund, 
Torstein Moland.
(Treffer han dua?????)
KL. 12.20:
Hilsninger
KL. 12.40: 
Omvisning på skytebanen for alle
interesserte
KL. 13.30:
Matservering

Det blir anledning for publikum 
til å skyte på banene. Våpen og 
ammunisjon lånes ut på banen.

Historiske skyttere fra Gjerstad
Den kjente Gjerstad-skytteren Peder Tellefsdal var medlem av Eikeland
Skytterlag men da dette laget la ned i 1923 flyttet han over til Vegårshei
Skytterlag i noen år og videre til Søndeled skytterlag hvor han var frem til
krigen. Det kan nevnes at Peder Tellefsdal står oppført som klasseført
skytter i 3. klasse helt til 1957 – da i alder av 77 år.
Som tidligere beskrevet kan det tyde på at interessen for blinkskyting var
stor på slutten av 1800-tallet – fortsatt var det kammerladere, tennstempel-
rifler og ” firelinjere ” som gjaldt av våpen, Krag-Jørgensen kom først noen
år seinere.
Det var i den ytre delen av bygda at interessen for skyting var størst. De
beste skytterne hadde ofte etternavnene Lill-Østerholt, Østerholt, Røed,
Sunde, Fergestaden, Øygarden og Brokeland. Gjersdølingen Peder Tellefsdal
fortsatte som aktiv skytter selv om skytterlagene i Gjerstad hadde en lav
profil. Peder Tellefsdal står frem som en meget habil skytter som har fått
stor oppmerksomhet for sine resultater på skytebanen, men også for sin ut-
vikling av dioptersikter. I dette arbeidet stod også Lars Brokeland svært
sentralt. Det ble etablert et godt skyttermiljø rundt Tellefsdals bedrift på
Fiane hvor produksjon av dioptersikter starter i årene før siste verdenskrig.
Disse blir svært populære og ettertraktet da de er av svært god kvalitet og 
er med på å videreutvikle skytterutstyret for bedre resultater. 
I årene etter siste verdenskrig er aktiviteten i Gjerstad Skyttarlag stor og
mange kjente navn hevder seg høyt på resultatlistene. Kjente skytternavn
på denne tiden er Kåre Mæsel, Aanon Hjellen og Knut Solås. Aktivitetene i
laget holder seg utover på 60-tallet men tiåret seinere er aktive skyttere i
laget redusert. Men fortsatt er det gode skyttere fra bygda som hevder seg 
– blant disse er Hjalmar Mortensen, Kjell Sunde, Jon T. Tveit, Oddbjørn
Øygarden og Magne Rike.
Vi er spente på hva etternavnene vil være på de neste som kommer til å
prege resultatlistene fra Gjerstad Skytterlag . . .

Hagleskyting, både jegertrap og leirduesti har blitt populært på Solem skytebane
(foto: Aust Agder Blad).
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