Nya säkerhetsdetaljen

Propp&
Bricka
– nu är det dags!

Av: Ulf Hansson

Det går bra
att böja
flärpen mot
en spik som
värmts på t.ex.
spisplattan.

Man kan också
dela flärpen i två
delar och montera
ring emellan.

Exempel på böjd
flärp ...

... som går ned i
hölster.
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Proppen och brickan finns i över
tjugo varianter och passar de flesta vapen
som förekommer i verksamheten. Individuell
anpassning till hölster etc är möjlig genom att
den utstickande flärpen både kan böjas och
delas.
Det är dags för säkerhetsproppen- och brickan! April blir
”inkörningsmånad” och från
första maj i år gäller att vi
”proppar” och ”brickar” vapnen då vi inte skjuter med
dem. Detaljerad information
står att läsa på nästa sida. Att
införa denna riksomfattande
säkerhetsdetalj går givetvis
inte gnisselfritt. Frågorna är
många, den hetaste är: ”Varför måste man proppa vapnet
när det är hölstrat?” Samma
fråga när vapnet ligger i väska ”Då ser man ju ändå inte
proppen”. Svaret är förstås att
proppen är en säkerhetsdetalj,
hölster och väska utgör förvaringsplats. Det är trots allt
säkrare med propp i vapnet
än ingen alls. Hur vet man att
ett vapen i hölster, resp. väska
inte är laddat?

Det kan inte nog framhållas att syftet med proppen och
brickan aldrig har varit att
åsidosätta tidigare säkerhetsregler som t.ex. att aldrig rikta
vapnet mot någon eller något som kan skadas. I samband
med vapenhantering kan man
aldrig vara nog försiktig och
propp/bricka ska ses som ytterligare en förstärkning av
säkerheten inom vår sport. En
”spinn-off ”-effekt får vi genom att det t.ex. blir enklare
för funktionärer.
De orangeröda flärparna
sticker tydligt ut från patronlägena och kan ”läsas av” vid
kontroll efter skjutning. Och
nog känns det väl skönt att
utan svårighet kunna konstatera att skyttekompisens vapen är ordentligt plundrat!
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Uppifrån och ned
visas olika exempel.
Som framgår finns
det både proppar och
brickor passande till
revolver (se förteckning sid. 10). Med
propp i revolver
spärras alla funktioner och avfyring
omöjliggörs.

Exempel på proppad Morini CM22M i
väska (går att stänga med propp i).

Bestämmelser
Av: Arne Hjellström

Införandet av p/b är ett led i
säkerhetskampanjen och syftar till att förbättra säkerheten och säkerhetsmedvetandet. Det innebär inte på något sätt att man får göra avsteg från tidigare införda säkerhetsregler. Det är självklart fortfarande förbjudet
att rikta vapnet mot någon människa eller annat
som kan skadas.
Grundläggande
Proppen och brickan finns i
olika utföranden och passar
till vapen enligt lista på nästa
sida.
Säkerhetsproppen/brickan, i fortsättningen förkortad
p/b, beställs föreningsvis på
särskild blankett eller genom
anteckning direkt på postgirotalongen (se nästa sida).
P/b skall alltid vara isatt i vapnet på tävlingsplatsen utom
vid vård och skjutning.
Detta gäller även vapen som
av vapenhandlare medförs till
skjutbanorna.
Till vissa vapen medföljer
vid köpet en av tillverkaren
levererad propp.
Dessa proppar är givetvis
godkända att använda.
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Vapen till vilka p/b inte kan
tillhandahållas kan meddelas
dispens efter framställning om
sådan. Dispens söks av vapenägaren hos förbundet och
beslutas av VU.
Om skytten själv inte rår för
att han inte erhållit p/b från
sin förening trots beställning
och betalning, och tävlingsarrangören inte kan tillhandahålla en passande p/b, skall
skytten inte bli lidande för
det. Han bör dock kunna
styrka hur det förhåller sig
genom t.ex. intyg från egen
föreningsstyrelse.
Påföljder kan meddelas
skytt som trots påpekande underlåtit att använda p/b. En
sådan förseelse betraktas som
ohörsamhet mot funktionär. Detta innebär diskvalifikation från aktuell tävling
(SHB C.3.2.3).
Vid vapenkontroll
Vid överlämnande av vapen
till kontrollant ska detta vara
försett med p/b och ha slutstycket i framfört läge med
mekanismen slappad (om
möjligt), respektive trumman
infälld.
Tävlingsarrangör bör se

till att det i början av
skjutsäsongen (majjuni) finns möjlighet
att köpa p/b för de
vanligaste vapnen vid
vapenkontrollen.
Skytt som vid
kontroll inte har sitt
vapen försett med p/
b skall i första hand,
om möjligt, köpa en
p/b eller uppvisa intyg från sin förening
enligt ovan.
Under tävling
Under pågående fältskyttetävling ska p/b
vara isatt utom mellan kommandona
”Ladda” och ”Patron
ur” dvs när man skjuter. P/b insätts på
kommando ”Proppa
vapnet” och tas ur
vid kommandot
”Ladda”.
Om skytten tappar sin p/b utmed
fältskyttestigen får
han givetvis fullfölja
tävlingen, men skall
då ha slutstycket
upphakat, motsv. säkerhetsregler för revolver. Anteckning

Flärpen viks och
vapnet går även
ned i hölster.
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om det inträffade bör göras
på skjutkortet genom patrullchefens försorg.
Vid banskyttetävling tas
proppen ut på kommando
”Ladda” i provskottsserien.
Vapnen proppas efter sista
tävlingsserien vid kommando
”Patron ur, Proppa vapnen!”.
Efter mellanseriernas kommando ”Patron ur” läggs vapnen som tidigare på skjutbänk
med upphakat slutstycke
motsv för revolver. Ingen
proppning sker (SHB sid 107
och 109).
Åtgärder vid visitation
efter skjutning
Vid visitation efter skjutning
skall vapnet vara proppat.
Detta görs på kommando
”Patron ur-Proppa vapnet”.
Ytterligare exempel på
proppad pistol i hölster.

Slutstycket är framfört och
mekanismen slappad (om så
är möjligt). Magasinet är, enligt tidigare bestämmelser,
urtaget.
På revolvern är trumman
stängd och hanen slappad.
Skytten håller upp sitt vapen
väl synligt för skjutledaren/
stationschefen.
Förvaring i hölster
P/b är gjord av hårdplast och
ganska styv. Den utstickande
”flärpen” kan utgöra ett hinder vid hölstring av vapnet.
Flärpen har därför försetts
med ett antal hål. Därigenom
kan den delas och sättas ihop
igen med hjälp av exempelvis snöre eller fjäderring så att
flärpen kan vinklas men ändå
är synlig. På så vis får proppen plats i de flesta hölster.
En annan möjlighet är att
mjukgöra flärpen resp brickans ytterdelar genom uppvärmning och därefter böja
delarna i önskvärd riktning.
Förvaring i väska eller
motsvarande
Även när vapnet förvaras i
väska skall p/b vara isatt.

Olika proppar kan passa till ett och
samma vapen, se lista nedan.
Till single-actionrevolvrar ska propp nr
21, 22 och 23 användas.

För vissa vapenmodeller kan propp/bricka behöva efterjusteras för att passa perfekt. I
pressläggningen framkom t. ex. att cirkelformen på bricka nr 12 behöver filas ned ca
1,5 mm (förslagsvis på båda sidorna) för att passa till vissa S&W K 38.
Förteckning över proppar/brickor
Propp
till pistoler
Nr 1
Nr 2
Nr 4
Nr 7
Nr 9

Kaliber
.22
.32 SWL, .32 ACP
9 mm P, 9x21, 7,65 P, .38 Super Auto, 380 ACP
10 mm Auto, .40 SW, .41 AE
.45 ACP

Propp till
revolvrar
Nr 21
Nr 22
Nr 23
Nr 27
Nr 28
Nr 29

.45 LC SA
.44 SA
.357 SA
SW m17, m617 (.22)
SW m27, m28
Universalpropp revolver .38/.357

Bricka
Nr 11
Nr 12
Nr 15
Nr 18
Nr 19
Nr 20

Passar till revolvar
matningsnav
SW m586, m686, m29 m fl
14,3 mm
SW m14 (K 38), m16 m fl
14,3 mm
Colt Python, Anaconda m fl
15,2 mm
Ruger RH, Ruger SRH
13,3 mm
Manurhin MR73, Manurhin MR96, Ruger GP 100 13,0 mm
SW m19
14,3 mm

Övriga som inte finns med på listan, sänd uppgift om kaliber (pistol) trumdiameter och matningsnavets diameter (revolver).
Propparna och brickorna beställs föreningsvis på särskild blankett (medsänds till
kretsar och föreningar och finns på hemsidan). Pris till förening: 10:-/st.
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