Svar på frågor 2019-02-03 SDF utbildning i Höör.
Dessa svaren kompletterar bildspelet "En skjutbana som tål kritik" och filen "Om
SäkB 2015_V_Q-planera och möjligheter. Båda sänds ut till deltagare 190203.
Fråga 1
Kan en förening få banan godkänd för kortare tid än 5 år ?
Svar: Besiktningsmannen föreslår tid till nästa besiktning. Oftast är det 5 års intervall
mellan besiktningar men Förkortad tid tex 1 år används vid behov.
- Som besiktningsman har jag ansvar att hjälpa polisen, allmänheten, sporten,
klubbmedlemmen att ställa krav så att banor uppfyller SäkB och allmänhetens
berättigade krav på säker omgivning alla de dagar jag förordar tillstånd för.
- Det behövs inte fler regler att följa än gällande SäkB. Om man vill ha fler tankar så
kan man med fördel ställa sig utanför banan på valfri plats och ställa sig frågan vad
en ur allmänheten är orolig för, och göra motåtgärder så sporten kan fortsätta länge
till. Det går att föra dialog med rådgivare eller besiktnignsmannen om sina tankar.
- En förening som visar ovilja att sköta sin bana, tex genom att felen kvarstår flera
besiktningar efter varann, eller förening som inte har förståelse för att reglerna skall
uppfyllas och försöker slippa undan, sådana förening behöver mer stöd att sköta sin
bana än en förening som är aktiv och arbetar för att upprätthålla SäkB varje dag och
har en klanderfri bana vid varje tid.
- Jag använder FÖRKORTAD TILLSTÅNDSTID när jag anser att föreningen inte ger
intryck att bry sig om SäkB, eller när föreningen behöver bygga om framförallt
kulfånget, då brukar jag ge tillstånd för del av år, en kort tid till nästa besiktning, så
föreningen kan skjuta mot "pinnmål" med den maxhöjd kulfånget (V och Q) medger,
mot den del av kulfånget som man inte bygger om i. Det händer även att jag ibland
gör "undantag" från SäkB, för att prova nya material eller annat.
- När den förkortade tiden är slut görs ny besiktning. Med hänsyn till hur den
besiktningen faller ut förordar jag 5 år eller vid behov återigen kortare tid till polisen.
Förkortad tid talar jag med bansäkerhetschefen om, klubben vet alltid skälet.
Ref: Skyttesportförbundets utbildning och SäkB mom 1.5
Fråga 2
Kan ett material användas både inne och utomhus ? - tex granulat
- Det skall vara ett stoppande material som på ett säkert sätt stoppar kulan, ingen
studs skall riskera träffa allmänheten, återstuds skall förebyggas.
- Det kan vara en vägg som kulan "kraschar emot" eller nåt annat. Om material inte
beskrivs i SäkB så har inte prov genomförts av ATR, och då står inte ATR bakom
bedömningen. Besiktningsman kan göra undantag/bedömningar på föreningens
begäran. Sådant undantag gäller max en tillståndsperiod.
Det är styrelsen som har ansvaret varje dag, hela tillståndsperioden.
- Att föreningen fått ett undantag fritar inte styrelsen från sitt ansvar att följa upp sin
skjutbanas säkerhet. Tvärtom ger det styrelsen ett extra ansvar att följa sin banas
säkerhet gentemot allmänheten, se bilaga 1 om egenkontroll.
- Det är styrelsen med stöd av bansäkerhetschefen och som har ansvaret för alla
kulor som skjuts mot kulfånget. Skjutbaneinstruktionen skall utvisa allt skyttar
behöver veta för att alla kulor som skjuts på banan skall stanna i kulfånget och så att
hela banan är säker hela tillståndstiden. Allmänheten skall alltid vara säker.
Ref: SäkB mom 1.5 och bilaga 1 (Gör egenkontroll regelbundet och dokumentera.)

Fråga 3
Om vallarna är frusna, går det bra att lägga en gummiduk över?
- Hur man håller sitt kulfång mjukt nog är en fråga som styrelsen ansvarar för.
- Ett torrt kulfångsmaterial i grövre sortering fryser senare än ett fingradigt material.
(det skall vara 0,8-8 mm material i kulfånget)
- Ett tak som är högre än V håller kulrester under taket och sanden fryser senare.
- Ingen i Skåne har granulat utomhus, men granulat med gummiduk över fryser
enligt min erfarenhet inte. Däremot kan snöblask frysa på gummiduken, så man
behöver skotta snö på gummiduken.
Ref: SäkB mom 1.5, särskilt 1.5.3 mom 2.3.1, Bilaga 1
Fråga 4
Hur avgör man om kulfånget är ok att skjuta mot?
Se bilaga 1 egenkortroll. Använd en provpinne av armeringsjärn, den skall med
enkelhet gå att trycka in 50 cm i kulfångsgruset (spån över grusen räkans inte)
Om man bara skjuter 22LR så räcker det med 20 cm som pinnen går in i gruset.
Ref: SäkB mom 2.3.1 och bilaga 1
Fråga 5
Vapenvakt - kan en person utan vapenlicens vara vapenvakt?
Det är inte en fråga för besiktningsmannen, utan är styrelsen och skjutledaren
beslutar.
Men som ledare i min förening skulle jag inte tveka att sätta en som har tillräcklig
instruktion och förmåga att vara vapenvakt. det beror enligt min mening inte på
egen licens, utan framförallt på individens omdöme och förmåga att agera på ett bra
och korrekt sätt.
Ref: SäkB 1 kap
Fråga 6
SäkB 2020 - hur ges info till föreningarna om ändrade eller nya krav ?
Jag ingick i remissarbetet till SäkB 2015, om då blir fallet till 2020 vet jag inte.
ATR (Allmäntekniska rådet) äger frågan helt och hållet, jag vet inte.
- Personligen anser jag att föreningar borde kräva ett forum som anslår resultatet av
alla nya prov och försök, så vi sprider information om alla "nya" upptäckter.
Att innovationer både de som föll väl ut och sådant som provats men som man
avråder från att prova igen. Så idéer sprids på ett sätt som bidrar till att alla kan
tänka på och bidra till att utveckla andras goda lösningar, ett slags skyttets "Open
source" för idéutveckling. Så alla kloka idéer om kulfång, ljuddämpning, insynsskydd,
medlemstillsyn mm kan utvecklas vidare av den kraft vi har i alla medlemmar.
Ref: min egen idé.
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Alf Bohman

