Föreningstränare - Regler

1. Inledning
Som föreningstränare är det viktigt att känna till vilka regler som vilket regelverk som gäller för den
aktuella grenen. Förutom rena skytteregler är det många andra regler och bestämmelser som man
som föreningstränare kommer i beröring med. Då regler är ”färskvara” är det viktigt att man hela
tiden (en gång om året) gör en uppdatering för att se om det skett några förändringar. I detta
kapitel tas upp regler vad avser tillståndsgivning, säkerhetsbestämmelser, olika regelverk och
tävlingsregler. Som föreningstränare är det viktigare att veta var man kan läsa om regeln än att ha
den i minnet.
1.1

Anskaffning

Bestämmelser om vad som gäller när någon i föreningen ska köpa ett vapen för målskjutning finns
att läsa på Polisens hemsida (www.polisen.se) under (FAP 551-3-RPSFS 2009:13) samt i SvSF:s
handlingsregler gällande föreningsintyg. Det är olika regler för olika typer av vapen. Det är stramare
regler för enhandsvapen (pistol/revolver) och automatvapen. Generellt gäller att sökande ska vara
fyllda 18 år. Här säger bestämmelserna att det kan ges till person som är under 18 år, bör dock inte
ges till person under 15 år. För sökande på enhands- och automatvapen ges tidsbestämda licenser
på maximalt 5 år. Här krävs också intyg om skjutskicklighet. För en skytt som skjuter gevär, lerduva
och viltmål ges oftast icke tidsbestämda licenser. I samband med licensansökan ska ett
föreningsintyg lämnas in. Föreningen utfärdar föreningsintyget och man kan enbart lämna
föreningsintyg på den typ av vapen som föreningen bedriver verksamhet på. Enligt SvSF:s
handlingsregler ska sökanden inneha skyttekort i aktuell gren. Allmänt gäller att sökande ska ha
varit verksam i föreningen i minst sex månader. För grovkalibriga enhandsvapen och automatvapen
är tiden minst 12 månader.
1.2

Förvaring

Förvaring av skjutvapen
När du ansöker om vapenlicens måste du uppge var och hur vapen och ammunition ska förvaras. Du
måste ange fabrikat och modell på säkerhetsskåp och ange om skåpet är godkänt enligt Svensk
Standard. Den som har tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att ta hand om dem och hålla dem
under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig kommer åt vapnen. När
skjutvapen inte används ska de förvaras i godkänt säkerhetsskåp som ska uppfylla kravet i Svensk
Standard, SS 3492. Ett godkänt skåp är försett med en blå dekal med texten SS 3492, som sitter inne
i skåpet.
Om du förvarar ett stort antal vapen, eller särskilt farliga skjutvapen, kan Polisen ställa ännu högre
krav på förvaringen. Detaljerad information om vapenförvaring hittar du i kap 17 i
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftningen.
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Säkerhetsskåp
Med säkerhetsskåp ska förstås ett skåp som uppfyller Svensk Standard SS 34922 säkerhetsskåp eller
motsvarande krav och är certifierat av ackrediterat certifieringsorgan.
Med lika säkert förvaringsutrymme ska förstås att:
1. Omslutande delar ska bestå av lägst 4 mm stålplåt.
2. Fogar ska ha minst samma motståndsförmåga mot inbrott som övriga omslutande delar
3. Regelverket ska ha kolvar i minst tre riktningar samt vara av s.k. avlastad typ, vilket innebär att
låsets spärrelement inte får belastas när regelverkets kolvar belastas i öppningsriktningen.
4. Låsmekanismen ska vara borrskyddad.
5. Separat mekanism ska finnas som aktiveras vid inslagning eller sprängning mot låset och varvid
mekanismen ska spärra regelverket i låst läge.
6. Regelverkets och bakkantsbeslagens ingrepp får inte vara mindre än 20 mm.
7. Förvaringsutrymmet enligt ovan ska vara försett med ett lås för säkerhetsskåp enligt 4 §.
6 Ett skåp som utan vapen har en vikt som understiger 150 kg ska vara förankrat i
byggnadsstommen. Ett sådant skåp kan som alternativ till förankring förses med tyngder så att
vikten 150 kg uppnås.

1.3

Transport av vapen

Med förflyttning av skjutvapen avses den transport av skjutvapen som en enskild företar. Som
huvudregel gäller därvid att skjutvapen ska hållas under uppsikt. Vid tillfälligt kortare avbrott i
uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i bil ska vapen som går att dela förvaras delat
eller vara försett med ett godkänt vapenlås. Om vapen förvaras delat ska vital vapendel tas med.
Vapen som inte går att dela ska vara försett med godkänt vapenlås. Såväl delat vapen som vapen
försett med godkänt vapenlås ska förvaras väl gömt i bilen eller på annat sätt placeras så att stöld
eller annat missbruk förhindras. Med godkänt vapenlås avses ett sådant lås som uppfyller de krav
som uppställs i klass 3 för hänglås och hänglåsbeslag3. Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i
samband med förflyttning av skjutvapen i tåg ska vapnets huvuddel eller vapen som är försett med
vapenlås antingen polletteras eller förvaras i låda eller fodral i kupé. Förvaras vapnets huvuddel
eller vapen försett med vapenlås i kupé ska det tas med då kupén lämnas om betryggande
bevakning inte kan ordnas. Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av
skjutvapen i fartyg ska vapnets huvuddel eller vapen som är försett med Svenska
Stöldskyddsföreningens (SSF) norm för hänglås och beslag klass 3 eller annan norm som garanterar
att likvärdig skyddsnivå. En för vapnet vital del ska tas med eller förvaras i fartygets reception.
Vapen som förs med vid resa med flyg bör förvaras enligt följande. Vapnets huvuddel bör förvaras i
flygplanets lastutrymme i fodral eller låda. En vital del bör förvaras i en annan persedel i flygplanets
lastutrymme. Utöver vad som sägs i första stycket bör vid resa med vapen kontroll göras dels
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beträffande flygbolagets egna säkerhetsbestämmelser dels beträffande säkerhetsbestämmelserna i
berörda länder. Vid övernattning på hotell eller i annan tillfällig bostad och vapnet inte förvaras
under uppsikt bör det delas och vital del tas med eller låsas in i s.k. hotellsafe eller liknande
utrymme. Vapen som inte kan delas bör förses med ett godkänt vapenlås. Med delad förvaring
förstås i dessa föreskrifter att vapnets huvuddel, vital del och ammunition förvaras på olika ställen.
Den vitala delen ska hållas under ständig uppsikt. Med en för vapnets funktion vital del förstås
sådan del till vapnet som krävs för att vapnet ska fungera. Vitala delar är för:
Kulgevär med slutstycke: Slutstycke och eller pipa.
Vapen av bryttyp (exempelvis hagelgevär): Kolv och eller pipor.
Kulsprutepistol: Slutstycke och pipa
Revolver: Trumma
Pistol: Slutstycke, mantel och pipa

ARBETSUPPGIFT
Diskutera och ta fram vad som är vital del på era föreningsvapen
Förvaring under transport i övrigt
Förvaring under förflyttning m.m. ska i tillämpliga delar följande gälla vid förvaring i samband med
övriga transporter. Transport av skjutvapen ska ske på ett säkert sätt och under betryggande
former. Skjutvapen får inte skickas komplett i en försändelse utan ska vara oladdat, delat och
nerpackat i skilda försändelser. Om ett skjutvapen inte kan delas ska det vara försett med ett
godkänt vapenlås. Undantag kan göras om transporten är bevakad. I förekommande fall ska
skjutvapen skickas med
kvittens i alla led. Uppställning av fordon med last av skjutvapen får ske endast om fordonet är
bevakat eller uppställt på inhägnat område eller i garage som är försedda med larm. Avsändaren
bör kunna intyga att vapnet har förpackats enligt dessa föreskrifter. Förvaring i samband med jakt
eller tävling. Ett vapen som medförs i samband med tävling till en plats, exempelvis en skjutbana,
där det saknas tillgång till säkerhetsskåp eller motsvarande ska, om det tillfälligtvis lämnas utan
tillsyn, delas och den vitala delen tas med. Vapnets huvuddel ska förvaras väl gömd och under
betryggande lås. Delas ett vapen och medtas en sådan vital vapendel för vilken tillstånd till innehav
inte erfordras, t.ex. framstock till hagelgevär, ska vapnets huvuddel förvaras väl gömd och försedd
med ett godkänt vapenlås. Ett vapen som inte kan delas ska vara väl gömt, fastlåst och försett med
ett godkänt vapenlås. Om tävlingsarrangör tillhandahåller förvaringsutrymme bör detta utnyttjas.
Vapen som medförs på allmän plats ska hållas under uppsikt och förvaras i en väska, ett särskilt
vapenfodral eller någon liknande förvaringspersedel.

ARBETSUPPGIFT
Diskutera och ta fram hur föreningens skyttar förvarar sina vapen vid en SM tävling
med övernattning.
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1.4

Säkerhetsregler

ARBETSUPPGIFT
Dela upp i tre grupper och låt en grupp ta fram säkerhetsregler för skyttar
(SäkB 2015 sid 2). En grupp för Föreningen (SäkB 2015 sid 3-4). En grupp för skjutbanan.
(SäkB 2015 Kapitel 4).

1.5

Tävlingsregler

Det finns i huvudsak tre olika reglementen att hålla sig till. Det Internationella reglementet, det
Nationella reglementet samt bestämmelser för inbjudningstävlingar. Det internationella
reglementet tar upp bestämmelser för de discipliner som skjuts under ISSF´s bestämmelser. Det
Nationella reglementet tar upp bestämmelser för de tävlingar som där ingår och finns att hitta
under respektive sektions hemsida. En inbjudningstävling oavsett gren eller disciplin kan skjutas helt
enligt arrangörens bestämmelser. Ett typexempel på detta är exempelvis för luftgevär damer.
Internationella reglementet ger 15 minuters provskott + 50min tävlingstid det nationella
reglementet ger 60 minuters total tid. Önskas dispens från gällande regler ska kontakt tas med
SvSF´s kansli. Regler vad avser skjutställningar tas upp vid grenspecifik utbildning. Regler för hur en
skjutbana ska utformas ta kontakt med Anläggningstekniska rådet (ATR) nås vi SvSF´s kansli.

ARBETSUPPGIFT: Kläder.
Vilka bestämmelser gäller för skor, jacka och byxor och vilka skillnader är det mellan
det nationella och internationella reglementet? Var finns det att hitta? (Respektive
sektions hemsida).

ARBETSUPPGIFT: Vapen
Ange antal olika typer av vapen som finns inom din gren. (Gevär, Pistol, Lerduva och
Viltmål). Vad avser det internationella och nationella reglementet. Vilka grena kan jag
skjuta med samma vapen?
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ARBETSUPPGIFT: Vapen ”Finn Fem Fel”
Montera två vapen, ett vapen som är OK och ett med olika fel. Svara på frågorna var
finns bestämmelserna och vad säger dom?
ARBETSUPPGIFT: Vid tävling
Hur agera när följande händer vid en tävling.
- Skytt vill ha kontakt med tränare
- Skytt blir störd av annan skytt
- Vapnet går sönder
- Avbrott i skjutningen
- Provskott och Tävlingsskott på fel tavla
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