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Styrelsen började året med att direkt ge oss på förberedelser inför banbesiktningen. 
För att få de bästa möjliga förutsättningar till att få till en så bra besiktning som möjligt så tog 
vi in Michael Norman som är den person som lagt mest möda på att skriva Säk-B civilt 
skytte.  

Efter kursen så planerade vi och började bygga. De största förändringarna som gjordes var. 

• Väg bakom skjutvallar för att kunna transportera upp skjutgrus på billigaste sätt. 
• Breddning av pistolvall med fyllnadsmassor. 
• Komplettering med 180 ton skjutgrus. 
• Inflyttning av plåtbunkrar på gevärsvallen. 
• Bättre täckning av plåtbunkrar. 
• Täckning av berget till vänster om vänstra bunkern. 
• Uppsmörjning av målhissarna. 
• Ny tavelsarg på både gevär och pistolbanan. 
• Omskrivning av skjutbaneinstruktion 
• Förflyttning av avspärrnings linor. 
• Byggnation av nya tavelställ. 
• Utbyte och komplettering av skyltar runt banan. 
• Allmän röjning. 
• Färdigställande av huset på 300m vallen. 

Parallellt med detta så har ett arrende kontrakt med markägaren på 400-570m området 
förhandlats fram. Från tidigare ettåriga kontrakt har vi numera ett fem årigt. Det framgår 
också tydligt vad vi får röja, Tex sly mm. Tiderna har också blivit mycket generösare mot vad 
dem var tidigare. Numera får vi skjuta alla dagar i veckan förutom söndag under jakttiden.  
Vallprojektet fortskrider också i bakgrunden och bollen ligger just nu hos vägföreningen.  

Vi besiktigade banan och efter besiktningen är det numera tillåtet att. 
• Skjuta med nästan vilken vapentyp som helst på vardera bana. 
• Det är numera tillåtet att både skjuta statiskt och rörligt skytte. 
• Det är också tillåtet att skjuta plåtmål på båda banorna. 
• Blinderingen vid målhissarna får användas som skjutvall. 
• Målhissarna får användas om rikorsettfria mål brukas. 

Vi vill även påpeka att våra utökade möjligheter till skytte också kräver utökad förståelse för 
säk-b och noggrannhet att följa skjutbaneinstruktionen för att vi ska få behålla vårt fina 
tillstånd. 

En försiktig uppstart på ungdomsverksamhet skedde under hösten efter att vi fått tillstånd att 
utöva gevärsskytte på pistolbanan igen.  

Med detta så tackar några från styrelsen för sig och önskar ny styrelse medlemmar ett fortsatt 
händelserikt år.


