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Mer om 200-meters vallen till Hacksjön 

Undertecknad har tidigare idag språkat med Johan Hansen om möjligheterna att få till 200-meters 

vallen och det framkom att om 200-meters vallen skulle förses med en beläggning av flis precis som 

100-vallen, skulle den med all säkerhet gå att bli 

godkänd för skytte.   

Dock är ju den befintliga vallen… avbildad i fotot 

till vänster… ingen skjutvall i ordets bemärkelse i 

dagsläget. Den är byggt för att möjligöra dyna-

miskt skytte i bås bakom och ingen hänsyn har 

tagits till specifikationen undertecknad lämnade in 

några år sedan avseende just skjutvall på 200-

meter. Den felaktiga vallen stör också 300-meters 

gevärsskytte, eftersom den sträcker sig långt 

framför 300-meters ställen… tom tavelställ 15/16 

och skapar därmed störningar i kulbana och för-

sämrade resultat. 

Eftersom Hacksjön saknar 200-meter och flera 

skyttegrenar har ett skriande behov av avståndet, 

vore det på sin plats att åtgärda bristen nu. Med 

tanke på att marknivån är alldeles för hög på 300-

meter p.g.a. tidigare felaktiga markarbeten, är det 

problematiskt att få till en bara vall. Dock kan 

älendet lindras genom att höja den befintliga val-

len med ca 1 meter. Fyllnadsmaterialet tas lämpli-

gen från den förlängningen till vänster som 

sträcker sig felaktigt för långt ut. Vallen vänstra 

nya kant skulle hamna i så fall i linje med tavelställ 

21 och utrymmet till höger skulle möjliggöra pla-

cering av 2 till 3 tavlor (23-24-25) samt att man 

fortfarande skulle ha 3 meter riskutrymmen både 

åt vänster som höger. Se bilden till vänster.  

Inom bänkskyttet skjuts tävlingarna alltid på 100- 

och 200-meter.  Med tanke på att vi bänkskyttar 

saknar 200-meter på Hacksjön, kan vi så klart inte 

träna på nämnda avståndet heller eller arrangera 

tävlingar. Nu möjliggör ju inte förslaget ovan nå-

gon tävlingsverksamhet, men vi skulle i alla få 

effekten att kunna träna samt att 300-meter skyt-

tet skulle få en felbyggt mellandeliggande störande vall borttagen.     

Bilden ovan är tagen från skjuthall A och framför skjutplats 26.  
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Nedan en tydligare bild om den felaktiga vallförlängningen samt den alldeles för låga vallhöjden. 

Tavelstället i bilden var utplacerad av undertecknad för att åskådligöra utrymmen och 

möjliggheterna. 

Markytan från 100-vallen till 200-beters dynamiska båset är iofs alldeles för ojämnt för att skapa bra 

försutsättningar för vindflaggor mm som vi behöver i vårt skytte, men en ojämn backe är bättre än 

ingen backe.  

 

Om inte 200-vallen kan byggas på det ovan beskrivna sättet, behöver åtminstone den felaktiga 

egenmäktigt byggda vallförlängningen elimineras för att inte störa 300-meters skyttet. 
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