SVENSKA PISTOLSKYTTEFÖRBUNDET

Dnr 102
Protokoll fört vid SPSF styrelsesammanträde på Förbundskansliet,
Östhammarsgatan 70, Stockholm,
lördagen den 3 oktober 2009.

Närvarande
Ledamöter:

Anders Björck, förbundsordf. (tom § 9)
Mike Winnerstig, vice styrelseordförande
Lars T Andersson
Gunnar Andersson
Nils-Anders Ekberg
Peter Hjortstam
Bertil Johansson (Bjuv)
Anders Khemi
Sune Persson
Lena Sjögren

Suppleanter:

Claes-Håkan Carlsson
Bengt Flodin
Douglas Swanmark
Fredrik Widemo

Adjungerade:

Mats Stoltz, sekreterare
Bo Walger

Anmält förhinder:

Birgitta Rundberg, styrelseordförande
Bertil Johansson (Onsala)

§ 1 Då styrelseordföranden anmält förhinder utsågs styrelsens vice ordförande, Mike
Winnerstig, att leda sammanträdet. Efter att ha hälsat Douglas Swanmark och
Fredrik Widemo välkomna i styrelsen förklarade han sammanträdet öppnat. Beslöts
att Fredrik Widemo går in i stället för Mike Winnerstig och Douglas Swanmark i stället
för Bertil Johansson (Onsala)
§ 2 Fastställdes dagordning.
§ 3 Godkändes protokoll från styrelsesammanträdena 2009-04-18, 2009-06-14 och
2009-06-14 (konstituerande) att läggas till handlingarna.
§ 4 Sekreteraren anmälde VU protokoll 3/09, 4/09 och 5/09.
§ 5 EKONOMI
Sekreteraren redogjorde för det ekonomiska läget i enlighet med bilaga till
originalprotokollet.

§ 6 SÄVSJÖ SC
Sekreteraren redogjorde för läget avseende Sävsjö Skyttecenter (SSC). Förbundet
äger tolv (12) andelar i SSC med ett nominellt värde av 120.000 kr. Anläggningen
behöver renoveras varför den ekonomiska föreningens styrelse begärt ett
ägartillskott i förhållande till innehavda andelar. För Förbundets del skulle detta
innebära 84.000 kr. Då Förbundet utnyttjar anläggningen i ytterligt begränsad
omfattning och då ytterligare ägartillskott kan befaras i framtiden har
Förbundsstyrelsen fattat ett principbeslut att avyttra sina andelar och uppdragit åt
Verkställande utskottet att genomföra beslutet. Efter hårda förhandlingar (där
motpartens utgångsbud var att Förbundet skulle överlämna sina andelar utan
ersättning) har följande kompromiss förhandlats fram
• Sävsjö kommun köper Förbundets andelar för 80.000 kr. Dessutom tillskrivs
Förbundet följande förmåner (tidsbegränsade till 30/9 2013)
• Förbundet äger rätt att ta del av eventuell nettovinst (12 %) om fastigheten
säljs. Beräkningsgrund: köpeskilling frånräknat föreningens lån och eventuellt
negativt balanserat resultat .
• Förbundet äger rätt att hyra skjuthallarna till gällande medlemspris.
• Förbundet äger rätt att vid ett tillfälle per år hyra befintlig Megalinkutrustning
för Nationella SM pistolskytte på samma villkor som gäller för SvSF.
Verkställande utskottet behandlade frågan vid sitt sammanträde 2009-09-19 och
beslöt därvid att acceptera kompromissen och uppdrog åt styrelseordföranden att
genomföra affären. Avtal mellan Förbundet och Sävsjö kommun tecknades 200909-23 (Bilaga originalprotokollet).
Förbundsstyrelsen konfirmerade Verkställande utskottets handläggning av frågan
och förklarade sig nöjd med avtalet.
§ 7 SAMMANTRÄDESPLAN 2010
Fastställdes sammanträdesplan för 2010 i enlighet med bilaga 1.
Sekreteraren informerade att Förbundsmötet 2011 med anledning av Förbundets 75
årsjubileum kommer att genomföras på Riddarhuset söndagen den 12 juni.
§ 8 MILJÖ & VAPENLAGSTIFTNINGSFRÅGOR
Ordföranden redogjorde för arbetsläget. Ett flertal för pistolskyttets framtid viktiga
utredningar pågår och hösten kommer att innebära ett digert arbete med remissvar
och uppvaktningar. Han underströk att Förbundet eftersträvar ett gemensamt
agerande i dessa frågor inom ramen för nätverket ”Svenskt Forum för jakt, skytte och
vapenfrågor” (SFJSV) som omfattar skytteorganisationerna, jägarorganisationerna,
företrädare för handel och industri och andra av dessa frågor berörda organisationer.
Sekreteraren rapporterade från möte med representanter för i SFJSV ingående
organisationer den 28-29/9. Mötet präglades av konstruktiva diskussioner och
resulterade i en gemensam plan för hur aktuella frågor skall hanteras. Sekreteraren
underströk också behovet av information av vad som händer i dessa frågor och
förklarade att sådan information successivt kommer att förmedlas via Förbundets
hemsida och NP.
§ 9 RAPPORTER
Förbundsordföranden utvecklade sina tankar avseende pistolskyttets och
Förbundets framtid. Han underströk särskilt vikten av att Förbundet, inför valet 2010,
kräver att de politiska partierna lämnar besked i för Förbundet viktiga frågor.
Uppdrogs åt Framtidsgruppen att utarbeta en strategi för hur detta skall gå till.

§ 10 REDUCERAD FÖRBUNDSSTYRELSE
Sekreteraren sammanfattade ärendet sålunda;
I november 2008 inkom Gävleborgs pistolskyttekrets med en skrivelse med
hemställan att Förbundsstyrelsen skulle utreda möjligheterna att reducera
Förbundsstyrelsen numerärt i syfte att åstadkomma en mindre men ”vassare” och
samtidigt billigare styrelse och lägga proposition i frågan till Förbundsmötet 2009. I
det fall Förbundsstyrelsen inte avsåg att utreda frågan önskade kretsen besked i så
god tid att man skulle hinna lägga motion i frågan. Förbundsstyrelsen uppdrog åt
förre Förbundsordföranden Gunnar Tysk att utreda frågan. Denna utredning var klar
3/12 2008.
Förbundsstyrelsen konstaterade att tiden var för knapp för att få fram en genomtänkt
proposition i laga tid till Förbundsmötet 2009. Efter att dryftat frågan med
Gävleborgskretsen beslöt därför FS att vänta med eventuell proposition till FM 2010
vilket dessutom korresponderar med propositionen avseende nya Förbundsstadgar
och normalstadgar för krets och förening.
Efter att ha diskuterat frågan ingående konstaterades att Förbundsstyrelsens storlek
bör anpassas till de arbetsuppgifter Förbundsstyrelsen förväntas utföra. Effektiviteten
får inte äventyras av besparingsskäl. Därför måste befintligt underlag kompletteras
med en mer ingående analys avseende Förbundsstyrelsens arbetsuppgifter och
arbetsrutiner innan man tar ställning till huruvida den kan minskas numerärt med
bibehållen effektivitet. Beslöts att remittera frågan till Verkställande utskottet för
vidare utredning och successiv återrapportering till Förbundsstyrelsen.
§ 11 SHB UPPLAGA 13
Bo Walger rapporterade att arbetet med Skjuthandbok upplaga 13 går enligt plan.
Ambitionen är att det redaktionella arbetet skall vara avslutat den 31 oktober och att
skjuthandboken skall skickas ut med föreningsutskick i mitten av december.
Vid Förbundsmötet 2009 fick Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om
alternativa kompetenskrav för tillstånd att inneha vapen (motion 12). Diskuterades
möjligheterna att få med av utredningen betingade ändringar i SHB upplaga 13.
Konstaterades att det är önskvärt att få med alternativa kompetenskrav, baserade på
poänggränser i respektive disciplin, avseende förlängning av tidsbegränsade licenser
för PPC och magnumfältskytte redan i upplaga 13 av SHB under förutsättning att
förslaget hinner dialogiseras med RPS. Under alla omständigheter måste en
komplett översyn, inkluderande alla aktuella grenar, genomföras inför Upplaga 14 av
SHB.
Förbundsstyrelsen remitterade frågan till Verkställande utskottet och bemyndigade
detsamma att fatta det slutgiltiga beslutet.
§ 12 VM PPC
Nils-Anders Ekberg anmälde att det föreligger ett förslag att VM i PPC 2011 skall
genomföras i Sverige med Grödinge Pk som arrangör. Beslöts att uppdra åt
Grödinge Pk att arrangera detta VM.

§ 13 RM MILITÄR SNABBMATCH
Nils-Anders Ekberg föreslog, med tanke på att 2 landsdelar och 11 kretsar
arrangerar mästerskap i denna disciplin, att Förbundet skall införa RM i Militär
snabbmatch från och med 2010. Beslöts i enlighet med förslaget. Uppdrogs åt
Tävlingskommittén att utarbeta koncept för tävlingen och finna arrangör för RM 2010.
§ 14 UPPDRAG
Genomgicks checklistan och avfördes genomförda uppdrag
§ 15 ÖVRIGA FRÅGOR
15:1 Sekreteraren rapporterade att det projekt avseende svensk-baltisk
ungdomsledarutbildning som bedrivits i samverkan med Stiftelsen Konung Gustaf V:s
90-årsfond sedan 2002 nu är avslutat. En konferens med deltagande av
representanter för de baltiska länderna kommer att genomföras i Stockholm den 1718 oktober. Syftet med konferensen är att
• Utvärdera projektet
• Undersöka möjligheterna till fortsatt svensk-baltiskt utbyte.
15:2 Bo Walger rapporterade att Försvarsmaktsinstruktörerna genomför
kompletteringsutbildning med åtföljande konferens på Markstridsskolan den 5-9
oktober. Detta innebär att Försvarsmaktsinstruktörerna kvalitetssäkras.
15:3 Sekreteraren rapporterade att SOS (på Förbundets initiativ) vid sitt senaste
sammanträde diskuterade det särskilda ansvar som skytteorganisationerna har och
vikten av att dessa organisationer gör allt som står i deras makt för att förhindra att vi
drabbas av olyckliga vapenrelaterade händelser av den typ som inträffat länder i vår
omgivning. (Bilaga 2). Förbundet kommer därför att utveckla sina bestämmelser och
rutiner i detta avseende och ta upp frågan på vinterns landsdelskonferenser.
15:4 Sekreteraren rapporterade att information avseende 2010 års landsdelskonferenser
sänts ut med kretsutskick.
15:5 Nils-Anders Ekberg anmälde att det inkommit en skrivelse från vapenkontrollanterna vid SM 2009 med anledning av beslut fattat av Förbundets
representanter vid SM avseende vapenkontroll gällande hanuppfång på Pistol SIG
210. Därefter presenterade han förslag till svar (Bilaga 3). Förbundsstyrelsen ställde
sig bakom Förbundsrepresentanternas ställningstagande och uppdrog åt NilsAnders Ekberg att besvara skrivelsen i enlighet med presenterat förslag.
15:6 Sekreteraren föreslog med hänsyn till kostnadsutvecklingen att silverpriser skall utgå
från Rikstävlingens prisbord från och med 2010 års tävling. Beslöts i enlighet med
förslaget.
15:7 Diskuterades Förbundets medverkan i 80-aden. Denna tävling är ett
samarrangemang mellan SvSF och SPSF. Förbundet betalar enligt tidigare
överenskommelse ett årligt arrangörsbidrag om 15.000 kr till tävlingen men har i
övrigt inte engagerat sig i densamma. Beslöts att Förbundet i fortsättningen skall stå
kvar som medarrangör förutsatt att vi får tillsätta en representant i 80adenkommittén. Uppdrogs åt sekreteraren att kontakta Skyttesportförbundets
pistolsektion i denna fråga. Beslöts att utse Jonas Ek till Förbundets representant i
nämnda kommitté.

15:8 Sune Persson rapporterade från Riksinstruktörskonferensen den 26-27/9.
Konferensen präglades av konstruktiva diskussioner. Speciellt kan noteras att
• Utbildningskommittén kommer att genomföra en inventering av de instruktörer
som finns på olika nivåer. Ambitionen är att det skall finnas minst två aktiva
instruktörer per enhet på alla nivåer.
• Utbildningskommittén kommer att utarbeta ett förslag hur PPC skall kunna
integreras bättre i Förbundets utbildningsorganisation.
• Nytt utbildningsmaterial kommer att framställas under hösten/vintern.
15:9 Lena Sjögren ställde frågan hur PPC tävlingar skulle hanteras
tävlingsprogrammässigt. Konstaterades att alla tävlingar skall behandlas i enlighet
med gängse bestämmelser oberoende av vilken gren de avser. Konstaterades vidare
att kretsarnas roll i samordningen av tävlingsprogrammet är viktig.
§ 16 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Mats Stoltz

Mike Winnerstig
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SAMMANTRÄDESPLAN 2010
Styrelsesammanträden
lördag
lördag
söndag
söndag
lördag
lördag

20/2
17/4
13/6
13/6 (konstituerande)
18/9
11/12

Kretskonferens
lördag

12/6

Förbundsmöte
söndag

13/6

VU sammanträden
lördag
lördag
lördag
lördag

30/1
20/3
4/9
20/11

Landsdelskonferenser
Öst
Nord
Väst
Syd

16-17/1
22-23/1
6/2
13/2
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SKYTTEORGANISATIONERNAS
SAMARBETSDELEGATION
Sammanträde Nr 2/09

PROTOKOLL
2009-08-31

Närvarande:

Anders Björck, SPSF (ordförande)
Mats Stoltz, SPSF (sekreterare)
Birgitta Rundberg, SPSF
Göran Nygren, SvSF
Björn Bettner, SSSF

§ 1 Sammanträdets öppnande
Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.
§ 2 Justering föregående mötes protokoll
Godkändes protokoll nr 1/09 att läggas till handlingarna.
§ 3 Miljöärenden
Sekreteraren sammanfattade arbetsläget
•

•

•

•

Miljökvalitetsmålen En särskild utredare, Anneberg, har fått i uppdrag att utreda
och föreslå förändringar i systemets struktur och organisation. Uppdraget skall
redovisas 30/9.
Kontrollprogram kulfång Vitboken ”Bly i kulfång” måste kompletteras med ett
kontrollprogram där det klargörs hur man kontrollerar huruvida ett kulfång läcker
eller inte. SPSF har tagit fram ett sådant kontrollprogram (vissa kompletteringar
återstår). När dessa kompletteringar genomförts skall konceptet förankras inom
SOS innan vidare åtgärder vidtas.
PM ”Blyhygien” Enligt överenskommelse med Miljödepartementet skall en PM i
Blyhygien tas fram och distribueras till samtliga föreningar. Detta måste ske under
hösten 2009. Ett utkast finns, måste revideras avsevärt.
Buller på skjutbanor Skytterörelsens miljökonsult, Janne Kjellsson rapporterar att
Miljönämnden i Göteborg kräver tidsbegränsningar i skyttet om ljudnivån överstiger
65 dBAI vid bostäder vare sig någon klagar eller inte. Enligt NV AR, NFS
2005:15gäller 65 dBAI endast nya banor. I övrigt 70dBAI och för banor byggda före
1982 kan 75 dBAI tillåtas. Kjellsson föreslår att jägare och skyttar begär
tillsynsvägledning av NaV (det är deras uppgift som central tillsynsmyndighet) och
är beredd att komma med förslag till skrivelse.

§ 4 Vapenlagstiftningsfrågor
Sekreteraren sammanfattade arbetsläget
•

Kazimir Åbergs utredning
Denna utredning består av två delar.Den första delen, som avrapporterades 15/6
(Ds 2009:22 Genomförande av FN:s vapenprotokoll mm) rör Sveriges
internationella åtaganden. Förslaget har sänts ut på remiss. Remisstiden går ut den
1/10.

Noterades att förslaget innebär att nytillverkade vapen (alla vapendelar) skall
märkas enligt nytt system (anpassning till FN:s direktiv). Noterades också att
förslaget innebär att alla vapen som förs in eller ut över gränsen skall vara märkta
enligt de nya bestämmelserna. Detta gäller även för deltagande i skyttetävling eller
jakt i annat land (undantaget de nordiska länderna)
Den andra delen avser övriga vapenärenden och skall slutrapporteras den 16/11
varefter skytteorganisationerna kommer att få förslaget på remiss. Noterades att det
i uppdraget ingår att se över begreppet ”aktiv medlem” ur
vapenlagstiftningssynpunkt.
Vid ett möte med Svenskt Forum (SF) den 3/6 kom berörda organisationer överens
om att en gemensam uppvaktning av utredaren skulle genomföras och att
delegationen skulle bestå av en representant vardera för skyttar, jägare respektive
handel/industri. En sådan uppvaktning kommer att äga rum den 17/10 varvid
skytterörelsen kommer att representeras av Mike Winnerstig.
•

Förvaring explosiva varor
Myndigheten för samhällsskydd, MSB (tidigare Räddningsverket) har utfärdat
förslag till föreskrifter och allmänna råd avseende förvaring av explosiva varor.
Remisstiden går ut den 30/11. Sammanfattningsvis föreslår MSB att
Maximalt 2 kg krut och 2000 tändhattar får förvaras i hemmet.
Dessa varor skall förvaras i säkerhetsskåp
Högst 20 kg ammunition (explosivämnesvikt) får förvaras i hemmet.
Skytterörelsen har tidigare fört en dialog med Räddningsverket i denna fråga.
Noterades att MSB (med undantag för ammunitionen) inte beaktat skytterörelsens
synpunkter.

•

Identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk
EG har tidigare utfärdat direktiv avseende införande av ett system för identifiering
och spårning av explosiva varor för civilt bruk (93/15/EG). Syftet med direktivet är
att komma åt terrorism och kriminalitet. MSB har utarbetat bestämmelser för
anpassning till direktivet. Detta har sänts ut på remiss och remisstiden går ut den
14/9. Anmärkningsvärt är att skytteorganisationerna inte fanns med på den
ursprungliga listan över remissinstanser.
Förslaget innebär att alla explosiva varor skall märkas och att den som handlar med
eller använder explosiva varor blir skyldig att föra register som skall arkiveras i tio
år. MSB har valt att tolka direktivet så att det även innefattar röksvagt krut för
handladdning vilket innebär avsevärda problem för skyttar och jägare.

•

IANSA
Det internationella antivapennätverket IANSA (International Action Network on
Small Arms) är en flitig s k NGO (dvs icke regeringsbunden lobbyorganisation) i FNsammanhang. IANSA har sedan länge propagerat för hårda begränsningar
avseende civilt innehav av vapen för idrottsligt skytte (exempelvis: begränsning till
enskottsvapen och kaliberbegränsningar). Enligt (hittills obekräftade) uppgifter
försöker IANSA påverka ISSF och till ISSF anslutna nationsförbund i denna fråga.
Mötet konstaterade enhälligt att en sådan utveckling inte ligger i den samlade
svenska skytterörelsens intresse varför frågan måste utredas och IANSA:s fortsatta
agerande bevakas.
Ordföranden konstaterade att miljö & vapenlagstiftningsfrågorna innebär en

avsevärd arbetsbelastning för den samlade skytterörelsen. Han konstaterade vidare
att detta understryker vikten av att kunna agera gemensamt inom ramen för
Skytteorganisationernas Samarbetsdelegation och underströk att
skytteorganisationerna hittills lyckats hävda sina intressen väl i dessa frågor tack
vare gemensamt målmedvetet och faktabaserat arbete. Han framhöll också vikten
av att kräva besked av de politiska partierna i dessa frågor inför valet 2010 och
erbjöd sig att utarbeta en strategi för detta. Erbjudandet mottogs tacksamt av mötet.
Uppdrogs åt generalsekreterarna att förbereda ett gemensamt agerande och
handlägga ovan redovisade aktuella ärenden avseende miljö och vapenlagstiftning.
Här vid skall möjligheten till gemensamt agerande inom ramen för Svenskt Forum
särskilt beaktas.
§ 5 Krisberedskap
Skytteorganisationerna använder, till skillnad från övriga idrottsorganisationer,
skjutvapen i sin verksamhet. Detta innebär att den samlade skytterörelsen har ett
stort ansvar och det ansvaret tas på fullaste allvar. Den samlade skytterörelsen har
därför skapat klara regler för verksamhetens bedrivande. Reglerna har sin
utgångspunkt i en av världens strängaste vapenlagstiftningar. Dessa förebyggande
åtgärder är kanske en bidragande orsak till att Sverige förskonats från de olyckliga
händelser som drabbat länder i vår omgivning. Den samlade skytterörelsen är lika
medveten om att det inte finns någon garanti för att något sådant aldrig kan hända i
Sverige som den är fast besluten att göra allt som står i dess makt att förhindra att en
sådan händelse inträffar. Alla tre organisationerna arbetar för närvarande med att
utveckla sina bestämmelser och rutiner i denna fråga. Konstaterades att det är
önskvärt att skytteorganisationerna har en gemensam grundsyn i denna fråga.
Beslöts att under fortlöpande ömsesidig information fortsätta det organisationsvisa
arbetet för att vid nästa sammanträde åter ta upp frågan med målsättning att enas
om en gemensam grundsyn.
§ 6 Rapporter
6:1 Birgitta Rundberg (SPSF) rapporterade att
• Årets mästerskapstävlingar genomförts med gott resultat så väl
arrangörsmässigt som sportsligt (Två nya svenska rekord PPC)
• VM i PPC 2011 kommer att arrangeras i Sverige.
• Rikstränarkonferens genomförs 26-27/9
• Försvarsmaktsinstruktörerna genomgår kompletteringsutbildning vid
Markstridsskolan under vecka 41.
6:2 Göran Nygren (SvSF) rapporterade att
• Arbetet med att slutligt organisera det nya Svenska skyttesportförbundet fortlöper
enligt plan. På det hela har denna process gått så bra man kan begära. Dock
återstår en del att göra såväl vad gäller kansliet som den regionala organisationen.
• Idrottsligt har året inneburit stora internationella framgångar.
6:3 Björn Bettner (SSSF) rapporterade att
• Förbundet efter några års hårt utvecklingsarbete nu har bra struktur på sin
verksamhet. Ett gediget arbete har uträttats vad gäller organisation, utbildning och
säkerhetsfrågor. Ett viktigt led i detta organisationsarbete har varit införandet av
Skidskyttekortet.
• Sportsligt sett kan konstateras att de internationella framgångarna fortsätter.

§ 7 Nästa sammanträde
Nästa sammanträde fastställdes till tisdagen den 2 februari 2010 klockan 14.00.
§ 8 Sammanträdets avslutande
Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat
Mats Stoltz
sekreterare

Anders Björck
ordförande
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Svar till Jonny Hakala m. fl. brev den 17 augusti 2009 angående hanuppfång på pistol SIG
210.
Det är bra att förbundets medlemmar tar säkerheten på allvar, ja det är dessutom helt
nödvändigt. Händelser som innebär skada på människor och egendom, eller tillbud om
sådana händelser är det sämsta som kan hända vår organisation och vår sport. Samtidigt
har de flesta åtgärder för att höja säkerheten också någon oönskad konsekvens. Av den
anledningen måste säkerhetsfrågor, på samma sätt som andra gemensamma frågor,
avgöras på ett demokratiskt sätt, där nytta och skada vägs mot varandra.
På SM 2009 kontrollerades vapnen angående det så kallade hanuppfånget1. Härvid
konstaterades att en del pistoler av fabrikat SIG, modell P210 (och möjligen modell 47/8)
inte hade ett fungerande hanuppfång. Dessa vapen underkändes i vapenkontrollen.
Som ni skriver är det inte tillåtet att ändra vapen från sitt modellenliga utförande vad avser
konstruktionsdetaljer som påverkar hållfasthet, säkerhet och avsedd funktion.2 Trimning
inklusive putsning av glidytor får ske om inte ingreppsytors storlek, form eller vinkel ändras
– ändringar som skulle minska säkerheten hos vapnet. Delar som påverkar vapnets
säkerhet får inte heller ändras eller demonteras.3 Problemet med SIG 47/8 och P210 är,
som också medges i skrivelsen, att vapnen levererats såväl med som utan hanuppfång.
För att ytterligare bidra till förvirringen finns fabrikstillverkade hanar både med och utan
uppfång att köpa. Har man så mer än en SIG på bordet så passar avtryckshusen mellan
vapnen utan inpassning. Så slutligen kan man ta bort upphaket från en befintlig hane.
M.a.o. är det inte rimligt att på plats i vapenkontrollen söka avgöra om en viss SIG P210
skall/får ha hanuppfång eller ej.
Vi uppfattar i ert brev att ni i princip delar ovanstående uppfattning att det är svårt att
avgöra hur vapnet såg ut i originalskick. Ni yrkar istället att p.g.a. rättvise- och
säkerhetsskäl bör inga SIG 47/8 eller P210 tillåtas starta on de saknar hanuppfång. FS
delar inte den uppfattningen, av nedanstående skäl:
•

•

1

Vapengrupp A är en vapengrupp för vapen av tjänstevapentyp, men ingen
entypsklass. Vapen förekommer av olika modell och ger därmed skytten olika
förutsättningar att nå ett bra resultat.
Det är osannolikt att SIG har levererat vapen som är så farliga att hantera att de
inte bör tillåtas för målskytte.

Hanuppfång är säkerhetsanordning som fångar upp den frigjorda hanen innan den har fått slagstiftet att träffa
tändhatten om avtryckaren inte längre är påverkad.
2
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•

De aktuella modellerna har varit med oss i förbundets verksamhet i cirka sextio år,
och inte gett anledning till misstanke om att fungera på ett osäkert sätt.

Ovanstående innebär inte att det är tillåtet att modifiera ett vapen. Att bryta mot SHB bara
för att fusket är svårt att kontrollera är moraliskt förkastligt.
Regler är inte i något sammanhang möjliga att skriva utan att det uppstår tolkningstvister.
Sannolikt kan vi i sakfrågan endast komma överens om att det finns olika uppfattningar.
Det är er rätt att välja att tolka reglerna på ett annat sätt än vad som har varit praxis. På
samma sätt är det de förfördelade skyttarnas rätt att klaga på era beslut. Efter att
mellanliggande nivåer hade duckat, alternativt att någondera parten inte nöjde sig med
deras beslut hamnade frågan hos förbundsstyrelsens närvarande ledamöter. SM är
förbundets största och viktigaste tävling och FS har både rätt och skyldighet att agera på
det sätt som man anser bäst tjänar tävlingen. FS har enligt förordet till SHB
tolkningsföreträde och de närvarande ledamöterna kan enligt SHB C.3.5 överpröva beslut.
Att inte fatta något beslut alls var i den uppkomna situationen inget alternativ och FS har
till skillnad mot vapenkontrollanterna ingen möjlighet att hänvisa till att man blivit överkörd.
Om ni önskar att en förändring av regelverket kommer till stånd är ni välkomna
motionsvägen. Att ändra praxis bör också göras på ett kontrollerat sätt, där skyttarna har
möjlighet att möta den nya tillämpningen. Kön till vapenkontrollen på SM är definitivt för
sent.
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom de närvarande ledamöternas agerande i ärendet på
SM 2009 och fastställer tillämpningsbeslutet 2009-07-01.

