
Protokoll 

Möte ”Alliansen” 2018-07-05 

 

 

Närvarande: 

Varberg PK/O-kretsen – Lars T Andersson (MSF), Ordförande 

O-kretsen – Daniel Fick (MSF), Sekreterare 

Volvo PK – Jörgen Steiner, Peter Larsson 

GPSSK – Pierre Lindquist 

HPSS – Susanne Johansson, Michael Johansson 

TPSF – Anders Radås 

Lerum JoSSF – Martin Isebäck 

GPIF – Jan Aga 

O-Kretsen – Birgitta Rundberg (Volvo PK) 

FOK Borås – Joe Furborg 

HPK – Fredrik Poller, Erik von Konow 

O-Kretsen – Jonas Pilhede (Lerum JoSSF) 

MSF/O-kretsen SäkB-frågor – Lars Almér 

 

Ej närvarande: Säve PSK 

 

 

1. Lars T hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

 

2. Dagordningen godkändes. 

 

3. Mötet fastställde att årets tre kvarvarande Alliansentävlingar kvarstår 
på tidigare bestämda datum (25/8, 29/9, 27/10) samt att föreningarnas 
stationsbemanning är oförändrad: 
 
Station 1: Varberg PK/FOK Borås 

Station 2: Säve PSK 

Station 3: GPSSK 

Station 4: Lerum JoSSF 

Station 5: MSF/HPSS (fm/em) 

Station 6: MSF 

Station 7: Volvo PK 

Station 8: TPSF/HPK 

 

 



4. Beslut fattades att Alliansen 1 som p.g.a. skjutförbud (tjäle i marken) 

blev inställd inte ska ersättas. Detta innebär att det totalt kommer att vara 

fem Alliansentävlingar 2018. 

 

5. Underhålls- och säkerhetsfrågor diskuterades.  

Mycket lång diskussion med många förslag och idéer. 

Sammanfattningsvis: 

Station 3 och 4 skjuts på tillfälliga skjutplatser. 

Stationerna behöver uppfylla de krav som ställs i SäkB och ett antal 

alternativ finns. 

Metallvändställen behövs täckas för om de ska användas.  

Lars Almér (O-kretsens rådgivare i SäkB-frågor) förklarade vad SäkB 

säger angående bl.a. föreningars och skjutledares ansvar om något 

skulle hända och det diskuterades kort om att det saknas utsedd 

tävlingsledning/säkerhetsansvarig på tävlingarna, något man återkom till 

senare under mötet. 

Pengar till åtgärder finns. Erbjudande om att använda slipers från HPK 

framlades. Arbetsinsats skulle behövas. 

Dock tillåter inte nuvarande situation med bl.a. arrendeavtal att material 

kvarligger på plats (”fast byggnation”) utan skulle behöva ställas fram/tas 

bort vid varje tävling vilket gör slipers olämpligt. 

 

Beslut fattades att inte använda vändställ på station 3 och 4 under resten 

av 2018.   

Lars T lägger till detta i banläggarinstruktionen. 

 

GPSSK och Lerum åtog sig att lösa hur målen ska fästas på stn 3 

respektive stn 4. 

 

6. Vallarnas höjd (stn 3+4), att göra avsteg från SäkB och ”tillfälliga 

skjutplatser” togs upp. 

Åtgärder diskuterades, t.ex. avlysning av område, restriktioner gällande 

maxhöjd på mål och skjutavstånd, anslag vid entré m.m. 

Lars Almér utsågs till att undersöka om det är möjligt att begränsa 

avstånd och höjd på mål så att områdesavlysning inte måste utföras. 

 

x) Efter mötet utförde Lars Almér och Peter Larsson en besiktning av 

vallar/skjutområden på stn 3+4 och kom fram till att genom ett antal 

restriktioner bl.a. gällande maxhöjd på placering av mål och placering i 



sida m.m. kan stn 3 och 4 innefattas som tillfälliga skjutplatser enligt 

SäkB 2.1 och därmed behövs ingen avlysning göras. 

Dessa restriktioner kommer att skrivas in i banläggarinstruktionen. 

 

7. Beslut togs att på station 5 införa ett maxavstånd för skytte på 20 

meter/ i linje med änden på den mur som är uppsatt där. 

Lars T för in detta i banläggarinstruktionen. 

 
8. Alliansencontainern läcker och svetsning behövs. MSF försöker lösa 

detta genom att engagera en medlem i MSF. Kompensation erbjuds i 

form av gratis tävlingsstart. 

Lars T tar kontakt. 

 

9. Frågan om en tävlingsansvarig för Alliansen lyftes åter. 

Beslut fattades att för de tre resterande Alliansentävlingarna 2018 utser 

banläggande förening för respektive tävling en tävlingsledare, 

säkerhetsansvarig samt banläggare. 

 

10. Det beslutades att banläggare tillsammans med säkerhetsansvarig 

skall utföra en visuell besiktning av banan innan första start.  

Lars T skriver in detta i banläggarinstruktionen. 

 

11. Förslag på att skapa ett ”färdigt” ikryssbart/ifyllbart formulär på 

stationsförutsättningar till varje station lades fram. 

Lars Almér åtog sig att framställa förslag på åtta stycken stationsmallar 

och stations- och banläggarinstruktioner som är anpassade efter de 

förutsättningar som finns. 

Dessa kommer att presenteras på Alliansenmötet 27/10 så att 

föreningarna kan ge feedback samt ge förslag på eventuella 

kompletteringar. 

Slutgiltigt förslag på formulär godkänns sedan på januarimötet 2019. 

Kretsen administrerar därefter åtta stycken dokument (1/stn). 

 

12. Föreningarna uppmanades påminna banläggare att skicka in sina 

banor till Kretsen för godkännande minst tre veckor innan tävling. 

 
13. Lars T bad föreningarna att skicka in eventuella önskemål om 

utbildningar till Kretsen, exempelvis utbildning i SäkB, banläggning, 

vapenkontroll m.m. 

 



14. Vapenkontrollen togs upp.  

Beslut som togs på mötet 2018-01-22 gäller: 

Banläggande förening anordnar vapenkontroll som ska vara öppen från 

en timme före första start till kl. 12.00 och bemannas av en godkänd 

vapenkontrollant (helst två). 

 
15. Frågan om huruvida det önskas en uppdatering av Alliansens 

hemsida (senast uppdaterad 2013) samt eventuell Facebooksida för 

Alliansen lyftes. 

Mötet ansåg att detta inte är av intresse. 

 

16. HPK informerade att utifall det skulle finnas 

övningsutrustning/skyttemål/materiel uppsatt på station 5 och 7 så är det 

okej att flytta detta åt sidan för att kunna sätta upp Alliansens måltavlor. 

 

17. Ämnet Alliansenpriser togs hastigt upp.  

Föreningarna ombads att till nästa Alliansenmöte fundera på frågan samt 

att kontrollera bland sina medlemmar om det finns önskemål om andra 

former av priser eller om man ska fortsätta oförändrat med pokaler. 

 

18. Lars T tackade alla och förklarade mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Lars T Andersson                                                Daniel Fick 

Ordförande                                                          Sekreterare 

 

 

 
 


