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Bankeryds Skytteförening

Föreningen har sina rötter i en Skarpskytteförening som startade här redan 1911.
 Under första världskriget 1914 – 1918, var föreningen aktiv. Den första skjutbanan låg på samma

plats som dagens bana. Spår efter den första ”tavelgropen” finns fortfarande kvar.
 Mellankrigsperioden hände det inte mycket i föreningen.

 

Men efter att andra världskriget hade startat, 1939 -1940 tog Harry Isaksson initiativet till nystart
av Skytteföreningen. Skjutbanan rustades upp med nya skjutvallar och tavelställ med
ändamålsenlig markörgrav ut mot Vättern.

 Under hela 1940 - 50 talet var föreningen stor, med mycket aktiviteter. Då hade föreningen en
medlemskader av flera hundra personer. Bland skyttarna då utmärkte sig Harry Isaksson,

 Nils Otterdal och ”Skåningen” Lennart Nilsson.
 

Under hela 1960-talet var Bankeryds Hemvärnskår med Gösta Miller i spetsen, av
stor betydelse för Skytteföreningen.

 Efter kommunsammanslagningen 1971, kom det önskemål om att all
skytteverksamhet i Jönköpings kommun skulle förläggas till den stora skjutbanan
Ryttarens mosse sydost om Jönköping. Trotts detta kunde ordföranden Rolf
Nilsson övertyga beslutsfattarna om att skjutbanan i Bankeryd hade ett
berättigande och en framtid på orten.

 

Vättern eroderar stranden och sandslänten. Den gamla skjutvallen mot Vättern blev underminerad .
För att bromsa erosionen placerade Jönköpings kommun ut en större mängd ”kubikstenar” på
stranden. Länsstyrelsen ändrade kommunens beslut och ålade kommunen att ta bort stenarna, med
hänvisning till Strandskyddslagen. I samband med detta fick Bankeryds Skytteförening tillstånd att
bygga om skjutbanan
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Många Bankerydsbor har någon gång varit medlemmar i föreningen. Så även Jonas Edman som
när han flyttade till Bankeryd, anslöt sig till föreningen. Jonas Edman är den skytt som har de
största meriterna bland de skyttar som har eller har haft medlemskap i skytteförening.

 Skytteföreningen med Rolf Nilsson som den drivande, färdigställde skjutbanan till nuvarande
storlek.

 Efter besiktning med omfattande säkerhetskrav, är skjutbanan nu godkänd för sitt ändamål. Varje
tisdag kommer ett antal skyttar till banan för att utöva sin sport. Föreningen har samverkan med
Bankeryds skolor, där niorna varje år kommer för att få provskjuta med gevär.

 Sista helgen i augusti varje år arrangeras en nationell tävling för K-pistskyttar. Då kommer
deltagare från hela Sverige till Bankeryd och den lilla skjutbanan, som genererar trevlig
gemenskap.

 
2008 års SM i K-pist och AK4, ban och fälttävlan, hölls i
Skillingaryd med över 800 startande. Arrangör var då Jönköpings
Skytteförbund med Bankeryds Skytteförening som huvudansvarig.
Så Ordföranden Rolf Nilsson tycker att föreningens framtid är
säkrad.

I dag har föreningen ett 40 tal medlemmar.
 Kontaktman och ordförande är sedan 1982

Rolf Nilsson,
 Trädgårdsgatan 34 56433 Bankeryd

 Telefon: 036-378323
 070-4778376

 E-post: bsf@vandrare.se

Sammanställt efter uppgifter från Rolf Nilsson
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