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VID OLYCKOR/AKUTA HÄNDELSER 
 
Följande plan har som syfte att underlätta arbetet vid de eventuella olyckor och akuta 
händelser, som kan uppstå på skjutbanan. 
 
VAD GÖR VI FÖRST NÄR DET HÄNT EN OLYCKA? 
Skjutledare eller någon som är lämplig leder arbetet inledningsvis, tills ansvarig 
klubbfunktionär kommer. 
1. Tillkalla ambulans (Ring 112)! 
2. Sätt in första hjälpen. Se bilaga till denna handling. Ring akutmottagningen för att 
få råd. 
3. Ta hand om dem som är inblandade, skadade, fysiskt oskadda men kanske 
chockade. Se till att någon hela tiden är hos den/dem som är inblandade . Ta in 
den/dem i klubbstugan. Stäng stugan och låt endast dem som kan hjälpa till 
vara i stugan. 

 
OM OLYCKAN ÄR EN SKYTTEOLYCKA? 
1. Ring polisen och be alla stanna kvar tills polisen kommer. 
2. Ring klubbens ordförande och/eller skytteansvariga. 
3. När ordförande eller annan klubbfunktionär kommer till stugan tar han/hon 
över ledningen (alternativt beslutar om vem som leder arbetet) för de delar som 
klubben ansvarar för. 
4. Kontrollera om någon som är i chock behöver någon anhörig, transport hem etc. 
Ring efter dessa! 
5. Överväg om hjälp av krisgrupp, präst, kan behövas omgående, dvs dom 
närmsta timmarna efter olycka. Om så – ring dessa! 
 
TELEFONLISTA 
• Räddningstjänsten 112 
• Polisen 11414 
• Akutmottagningen Karlskrona 0455-731000 (växel) 
• Ordförande 0455-17071, 0733-495324 (Jörgen Persson) 
• Sekreterare 0708-111177 (Christian Johansson) 
• Grenansvarig Skeet 0455-363057 (Ivar Persson) 
• Grenansvarig A-Trap 0471-21090 (Bo Eriksson) 
• Grenansvarig N-Trap 0471-21056 (Kristina Bjelkenbrant/Anders Eriksson) 
• Grenansvarig DTL 0455-332522 (Kenneth Svensson) 
• Grenansvarig Sporting/Jaktstig 0455-361096 (SvenOlof Karlsson) 
• Kommunens krisgrupp 0455-303000 (Om växeln är stängd, ring 112 för 
vidarebefordran till Posumgruppen) 
• Prästen i Rödeby 0453-337733 
• Prästen i Karlskrona Stadsförsamling 0455-334700 
 
 



ATT TÄNKA PÅ! VEM ANSVARAR FÖR VAD? 
• Ordförande eller lämplig klubbfunktionär leder arbetet på plats, tills nödvändigt 
arbete med polis, personer som fanns på banan och annat som skall göras på 
olycksdagen är avklarat. 
• Ordförande ansvarar för kontakten med press och media. 
(Sanning, öppenhet, fakta, inga spekulationer, inga namn, hänvisa till polisen, 
Information om klubbens säkerhetsregler (om aktuellt),…. skall prägla 
pressinformationen.) 
• Låt polisen avgöra vad som hänt. Utred inte själva! 
• Prata med polisen, om det råder osäkerhet om vem som kontaktar vem (t ex 
anhöriga). 
• Håll nyfikna borta. Be dem åka från platsen. 
• Samla lämpliga klubbfunktionärer till ett möte snarast. 
• Se till att senaste besiktningsprotokoll/intyg för skjutanläggningen finns 
tillgängligt (bör förvaras i klubbstugan i Säkerhetspärmen). I pärmen noteras allt 
löpande under året. 
• När en grupp av lämpliga klubbfunktionärer finns på plats. Gå igenom vad som 
hänt. 
 
VID SENARE TILLFÄLLE (INOM NÅGRA DAGAR) 
• Ett nytt möte hålls, där det åter gås igenom vad som hänt. 
Vad kan göras för att det inte skall kunna hända igen? 
Finns andra säkerhetsåtgärder som kan förbättras? 
Mötet protokollförs och protokollet sänds till berörda myndigheter. 


