
Olycka, Akut sjukdom, Kris, Brand - Policy och handlingsplan

Policy
När vi bedriver verksamhet på anläggningen kan vi inte skydda oss mot allt. Det finns risker för
olyckor och skador, men genom att agera förebyggande, ha tydliga instruktioner och att varje
medlem tillämpar gott omdöme så kan de flesta risker minimeras och olyckor undvikas. Om trots allt
olyckan skulle vara framme ska vi inom föreningen veta vad som gäller, vad som ska göras och agera
snabbt.

Alla medlemmar i Bredareds Sportskytteklubb ska känna sig trygga och säkra i sitt idrottsutövande
med att det finns kunskap och rutiner för hantering av olyckor, akut sjukdom, krissituation och brand.

Medlem som har nyckel till anläggningen kan träna ensam och har då ansvar för säkerheten
avseende sitt vapen och sin personliga skyddsutrustning samt att skjutningen sker i enlighet med
banornas skjuttillstånd och inom tillåtna skjuttider. Om en person vistas ensam på anläggningen för
träning eller underhållsarbete ska en anhörig eller kamrat som vet var anläggningen ligger
informeras.

Klubbvapen som finns för utlåning till medlemmar i samband med träning inspekteras av
jouransvarig eller ansvarig instruktör inför och efter avslutat träningspass så att de är säkra och
funktionsdugliga. Vapen som uppvisar brister i funktion eller säkerhet märks upp, ställs åt sidan och
styrelsen informeras. En gång om året genomgås samtliga vapen grundligt och utslitna eller trasiga
vapen repareras eller skrotas.

Som medlem ansvarar man själv för sitt vapen att det är säkert, hanteras enligt ”säker
vapenhantering” och att det aldrig lämnas utan uppsikt. Skjutledare ansvarar för säkerheten och ska
vara väl förtrogen med instruktionerna för den aktuella skjutbanan.

Olycka
De olycksrisker som i huvudsak finns på anläggningen är:

· Fallolyckor vid ändring av trappor till kastarhus
o Banansvarig ansvarar för att trapporna är säkra

· Skador i samband med användande av motorredskap såsom gräsklippare, röjsåg och
motorsåg

o Endast personer som har god kännedom eller utbildning får använda sådan
utrustning

· Klämskador och påkörningsskador vid vistelse i maskinhus eller invid viltmålsbanorna
o Varningsskyltar med instruktioner finns uppsatta i riskområdet

· Klämskador i samband med laddning av kastare
o Varningsskyltar med instruktioner för laddning finns vid varje kastare



· Elskador vid arbete
o Arbete i elskåp får endast utföras av behörig elektriker

Handlingsplan vid olycka med personskada:

· Ta hand om den skadade. Första hjälpen-utrustning finns i klubbstugan, i jourstugan, på
pistolbanan och på viltmålsbanorna (Rådjursbana 1 och Älgbana 1)

· Lämna aldrig den skadade ensam
· Behövs ambulans så ring 112. Anläggningens position finns angiven på

skjutbaneinstruktionen som finns anslagen på varje bana. Skicka någon att möta upp
ambulansen och se till att det finns fri väg

· Informera anhörig. Leta efter ID-handlingar eller ICE i telefonen
· Om en minderårig medlem drabbats, informera förälder/föräldrar
· Finns ingen förälder tillgänglig, följer någon vuxen med i eller efter ambulansen
· Ge föräldrar nödvändiga kontaktuppgifter till ansvariga på klubben
· När den skadade är omhändertagen och situationen är säkrad, samla de som bevittnat

händelsen eller befunnit sig i närheten och stäm av.  Var observant på reaktioner. Berätta
och förklara vad du vet utan att spekulera

· Blanketten ”rapport vid olycka” (i jourpärmen) ska fyllas i omgående och styrelsen
informeras

Olycka med vapen
En vapenrelaterad olycka är alltid att betrakta som mycket allvarlig. Med olycka avses händelse som
innebär skada på person eller egendom. Skytten själv har ett mycket stort ansvar och ska följa de
instruktioner som finns anslagna vid varje skjutbana samt de regler som stipuleras i SäkB2015 kap.6.5
och 6.6 i allmänhet och kap. 1.4 ”skyttens eget ansvar” i synnerhet. Det sistnämnda finns anslaget vid
jourstugan.

Vid vapenrelaterad olycka som innebär skador på person eller egendom skall omedelbart
jouransvarig eller ansvarig instruktör samt styrelsen informeras och en anmälan till Polisen göras.

Blanketten ”rapport vid olycka” ska fyllas i. Gäller olyckan vapensprängning ska även blanketten
”rapport vid vapensprängning” fyllas i. Båda blanketterna finns i jourpärmen. I övrigt agera enligt
handlingsplanen ovan.



Akut sjukdom
Om någon drabbas av akut sjukdom i vår närhet så agera enligt följande:

· Larma 112. Anläggningens koordinater finns angivna under kontaktuppgifter på sista sidan av
det här dokumentet samt i instruktionen på alla skjutbaneinstruktioner

· Skicka någon att möta upp ambulansen och tillse att det finns fri väg
· Kontrollera om det finns någon läkare eller annan sjukvårdskunnig person på anläggningen

som kan hjälpa till
· Det finns en lista med HLR-kunniga personer inom klubben. Listan finns på klubbstugans

anslagstavla samt i jourstugan. Kontrollera om någon av dessa finns på plats



Krissituation
En krissituation uppstår i samband med brand, svår olycka, akut sjukdomsfall eller vid dödsfall.
Klubbens krisgrupp utgörs av styrelsen och leds av ordförande. Om en krissituation uppstår ska
följande handlingsplan användas:

· Krisgruppen samlas snarast och går igenom situationen och planerar fortsatt arbete
· Krisgruppen sköter kontakter med utomstående som t.ex. POSOM, Sociala jouren, Polisen

eller myndigheter
· Kommunikation med media och press sköts av ordföranden och ingen annan som inte

uttryckligen fått uppdraget att vara talesperson ska uttala sig trots eventuella påtryckningar
utan hänvisa till ordförande eller utpekad talesperson

· Vid en krissituation som innebär dödsfall sköts kontakten med anhöriga av Polisen. Ingen i
klubben lämnar dödsbud

· Krisgruppen kommunicerar lämplig information för att minska spekulationer och
ryktesspridningar

· Krisgruppen samlar de som bevittnat eller varit i närheten av händelsen i klubbstugan
· Krisgruppen följer upp händelsen dagen efter

Vid en krissituation finns det ett antal kontakter som ge hjälp och stöd i hanteringen:

Namn Funktion Telefonnummer
SOS alarm Polis, räddningstjänst,

ambulans, giftinformation,
jourhavande präst, sociala
jouren (POSOM)

112

Klubbens ordförande
Claes Nylén

Presskontakter och beslut
rörande föreningen och
anläggningen

0703-29 09 46

Läkemedelsupplysning, mån-fre
8-17

0771-46 70 10

Jourhavande tandläkare 033-12 34 55
Borås lasarett 033-616 10 00
Giftinformation Brådskande 112

Mindre brådskande dygnet runt
010-456 6700

Jourhavande medmänniska Jour: 08 – 702 16 80 (21-06)
Kansli 08-10 10 04 (10-14)



Brand
Om en brand uppstår ska följande handlingsplan användas:

· Rädda
o Tillse att ingen person finns kvar i byggnaden (klubbstugan eller Torpet)

· Larma
o Ring 112 och säg att ”Det brinner på Bredareds skjutbana” och ange koordinater:

Position: N57° 49’ 20.41”; E12° 55’ 5.37”
o Skicka någon att möta upp räddningstjänsten

· Släck
o Försök att släcka branden utan att ta några risker för din egen person
o Brandsläckare finns i klubbstugan på nedervåningen respektive övervåningen

Brandsläckare finns också i Torpet



Kontaktlista

Kontaktuppgifter finns angivet på skjutbaneinstruktionerna som är anslagna vid varje bana.

Adress till Bredareds Sportskytteklubb:

Tillemosse 1, 513 91 Fristad

Position: N57° 49’ 20.41”: E12° 55’ 5.37”

Claes Nylén Ordförande tel. 0703-290946

Polis (ej brådskande) tel. 114 14

Polis/ambulans/räddningstjänst (akut) tel. 112
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