GRILLVALLEN
I närheten av denna grillplats låg under drygt 50 år en skyttevall som
Hallsbergs Skytteförening fick disponera. 600 kr behövdes för att
iordningställa skjutbanan. 1901 uppförde man en ”skyttestuga” som
kostade 288 kr och 95 öre. 1905 invigdes skjutbanan och 1919 blev
det ägarbyte på området så arrendekontraktet blev uppsagt.
Skytteföreningen ville då köpa området som skjutbanan var beläget
på plus ytterligare ett område av samma storlek norr om
skyttepaviljongen för att få längre avstånd på skjutbanorna. Banorna
var på 200 m och 300 m.

Fara för närboende
1920 kom en anmälan att skjutövningarna innebar en fara för de
närboende och vid besiktning föreslogs att skyddsvallen bakom
tavlorna borde höjas 0,5 m samt utökas 1 m åt väster. Nya protester
kom 1926 och då klubbades det tidigare förslaget från 1920 igenom.
Ny skyttepaviljong
1945 beslutades att en ny skyttepaviljong skulle byggas för en
kostnad av 5000 kr. Tyvärr brann den ner 25 juli 1947 när den så
kallade Fredagspyromanen tände på. Han hade dessutom tidigare
varit medlem i föreningen. Ny paviljong byggdes upp 1948.
Ny skjutbana
1951 började medlemmarna att leta efter mark till ny bana eftersom
de hade blivit uppsagda och skulle lämna området senast dec 1952.
Till slut fick de köpa ett område strax norr om Ormhult av Kumla
Häradsallmänning för 10 000 kr.1
Vad hände med skyttepaviljongen?
Man vet att Elva Fransson som drev ”Elva Franssons Hembageri”
hade privat lekskola 1954 -1955 och att det var skola för åk 1 i lokalen
under 1955-56, under tiden som de byggde ”Gamla Långängsskolan”
numera Vibytorps förskola.2
Hallsbergs OK tar över
Hallsbergs OK bildades 1956 och fick 1957 löfte av skolmyndigheten
och Ingvar Samzelius att disponera före detta Skyttepaviljongen
under 10 år. Genast påbörjades arbeten med att färdigställa
omklädningsrum och bastu. 1967 fick föreningen ta över stugan och
arrendera marken och under åren har flera utbyggnader skett.
Klubbstugan, som på gamla kartor kallas ”Långängsstugan” har under
åren används flitigt till olika verksamheter. Förutom klubbens egna
aktiviteter har det bland annat varit dagisverksamhet, läger, festlokal
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