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Banornas belägenhet i förhållande till bebyggelse
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Beskrivning av anläggningar:
Gevär- och pistolbanor i Flen



300 m skjuthall gevärsskyttebanan, utförande

Golv i skjuthall består av asfalt

Bod, träpanel

Väggar består av träpanel som klätts med 100 mm 
isolering typ markskiva invändigt som hålls på plats 
med hönsnät

Tak består av trapetsplåt i metall som klätts med 100 
mm isolering typ markskiva på undersidan som hålls 
på plats av hönsnät

Absorbent, utförd lika som väggar

Liten betongsockel i framkant



300 m skjuthall gevärsskyttebanan, måttsättning:

Hallens längd: 24,5 m Bodens längd: 4,5 m

Hallens höjd i framkant: 2,6 m

Hallens höjd i bakkant: 2,3 m

Absorbent/ plank höjd: 2,3 m

Bodens höjd: 2,6 m

Bodens djup: 3,8 m

Absorbent/ plank utstick: 4,7 m

Hallens djup: 4,3 m



300 m skjuthall gevärsskyttebanan 

Denna sida av Hallen är helt öppen

skjutrik
tning



Kulfång gevärsskyttebanan

Vallens höjd 3,5 m

6,0 m

Främre vall 2,0 m

Markörgravens djup 2,8 m

Sand

Gräsbevuxen mark

Vallen är 34,0 m lång

Tavelställ



Beskrivning av pistolskyttebanan

Väg

Sl
än

t

Gräs

Väggrus

Småskog

Vändplan

Skjutriktning

Målbod

Målbod

Vall

Tavelställ

Skog

Skjuthall 18,0 m

Bullerplank, 
träpanel 
dubbelsidig 
ihålig, 2,0 m hög

3,6 m

25,0 m

Skog

Målbod 2,0 m

16,0 m

21,0 m



Pistolskyttebanans skjuthall i genomskärning sett från gavelsida

Nedstick 0,4 m

Öppning mot kulfång 1,8 m

Främre skrank/  skjutbänk 0,8 m

Bakre höjd 2,7 m

Djup 3,6 m

Främre höjd 3,0 m

Trapetsplast 0,8 m

Golv består av väggrus

Tak utfört i trapetsplåt av metall

Samtliga väggar utförda i 
enkel träpanel

Utstick 0,8 m



Kulfång pistolskyttebanan

Tavelställets höjd 2,0 m

Sand ”gatsop” Vallens höjd 5,0 m

Väggrus

Vallen är29,0 m lång

Något lutande plan 
ner mot skjuthall



Sammanställningen avser den sammanlagda uppskattade mängden patroner i respektive kaliber som avlossas på 
skjutbanan av Flens Pistolskytteklubb respektive Flens Skyttegille.

Patroner/år kaliber vapen

1.500 6,5x55 resp .308W gevär

10.000 .22 lr pistol/revolver

3.000 9x19 pistol

1.000 .38 Spec revolver

500 .357 Mag revolver

500 .45 ACP pistol

Summa 10.000 patroner finkaliber/år, 6.500 patroner grovkaliber/år.

Gevärsskyttet äger rum från skjuthallen med skjutavstånd 300 m.

Pistol/revolverskyttet äger rum från skjuthallen med skjutavstånd 25 m.


