Årsberetning leirduegruppa Blaker JFF 2019
Leirduegruppa har i 2019 bestått av:
Benjamin Vangen, Emil Stokkebek, Erik Andersgaard, Glenn Halvorsrud, Ivar Huserbråten, Jørgen
Tallhaug, Kjetil Engebretsen, Kristian Norgaard Berglund, Martinus Vangen, Andreas Norbeck
Sveen, Terje Fjeld, Øyvind Haugan.
Vi åpnet banene 24. april og holde på til 4. september. Leirduegruppa har fungert veldig godt og det
er godt oppmøte på banen. Vi har hatt tre mann på vakt hver onsdag, noe som har gjort jobben
lettere og sikrere for alle. Mye av betalingen foregår med Vipps noe som er en stor fordel. Det har
vært god orden på økonomien og bokføringen på skytekveldene har vært god gjennom hele
sesongen.
Jil Grorud har også i 2019 skutt hver tirsdag og samarbeidet fungerer veldig bra. De er godt fornøyde
med sesongen.
Begge banene har fungert greit, litt teknisk problem med styringsboksene, men det ble løst uten
kostnader. Sportingbanen har vært populær og opplegget har i grunn fungert utmerket hele
sesongen.
Vi hadde i 2019 god beholdning av skudd og duer, noe som sikrer god drift. Vi fikk også ny kontainer
til å lagre duer.
Sen vår gjorde at vi ikke har hatt noen stor dugnad, men heller hatt fokus på å ha banene åpne. Det
har vært bra med besøk hos oss, og det kommer også nå skytere fra flere klubber rundt oss. Det er
veldig hyggelig å se at alle trives og anlegget fremstår veldig bra.
Sammen med Bjørkelangen, Aurskog og Udnes JFF ble det arrangert Jegertrapstevne arrangert 23.
mars, som en del av en cup med 4 stevner. Det var 37 deltagere med og arrangement gikk bra.
Jegermesteren 2019 ble avhold 3. august, det inkluderte også klubbmesterskap i Jegertrap og
Compak Sporting. 16 skyttere deltok. (Her må vi bli flere!).
https://www.njff.no/fylkeslag/akershus/lokallag/blaker/PublishingImages/Lists/Nyheter/EditForm/Blaker%20JFF%20Jegermesteren%20og
%20Klubbmesterskap%20Resultater%202019.pdf

For 2020 er planen å ferdigstille hytta og male terrassen. Rydde og justere kastere. Vi skal arrangere
fylkesmesterskap i Leirduesti den 10. mai.

Stor takk til alle i leirduegruppa!

På vegene av leirduegruppa
Kristian Norgaard Berglund

