
 
 
 
 
 
 
 

 
Säkerhetsreglemente för Westgiöta Gustavianer 

 
Innan skjutning med musköt får genomföras skall skytten ha genomgått en grundläggande 
utbildning i muskötskjutning gällande vapen och kruthantering samt vara väl insatt i vilka 
risker detta kan medföra. 
 
Hörselskydd i form av öronproppar skall bäras av samtliga soldater inom 25 meter från 
skytten. 
   
Förstaförband skall bäras av varje skytt i ränseln och sjukvårdsväska skall finnas med i 
gruppens utrustning. 
 
Medlem i WG bör ha fullgott olycksfall/hemförsäkring som täcker skador som kan uppstå 
under fritidsaktivitet då föreningen inte har någon försäkring som täcker detta. 
 
Alla kommandon och handgrepp bör utföras så tidsenligt som möjligt enligt de historiska 
reglementen vi följer så länge detta handhavande inte påverkar säkerheten negativt. 
Säkerheten prioriteras högst, därefter kommer historisk korrekthet.  
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1 Utbildningskrav 
Soldaten skall efter genomförd teoretisk och praktisk utbildning i muskötskytte ha befäst 
kunskap om funktion, handhavande och risker innan skjutning genomförs. 
 
 
1:1 Den teoretiska utbildningen skall omfatta följande: 
Vapen 

- Vapenkännedom 
- Säker vapenhantering 
- Åtgärder vid klick 
- Felsökning 

Krut 
- Svartkrutshantering 
- Svartkrutets egenskaper 
- Risker med svartkrut 

Sjukvård 
- Första hjälpen Andning-Blödning-Chock 
- Brännskador 
 

1:2 Den praktiska utbildningen skall omfatta följande:  
Vapen 

- Säker vapenhantering 
- Visitation före skjutning 
- Handgrepp 
- Laddning 
- Åtgärder vid klick 
- Vapenvård 

Sjukvård 
- Första hjälpen  
- Stoppa blödning 
- Framstupa sidoläge 
- Åtgärder vid brännskada 

 
Vapen 
Föreningens vapen är licensfria originalmusköter, 200-250 år gamla vapen. 
Detta gör att vapnet måste hanteras varsamt och alltid kontrolleras före användning. 
Dåliga delar skall åtgärdas/bytas före användning.  
 
Krut 
Soldat som handhar svartkrut skall ha goda kunskaper i risk och säkerhetskunskap rörande 
svartkrutshantering. 
 
Påfyllnad av patroner skall ske på utsedd plats väl avskild från publik och obehöriga. 
 
Rökning eller brukandet av öppen eld vid kruthantering är absolut förbjudet. 
Mobiltelefon eller andra elektriska saker får ej förvaras tillsammans med svartkrut/patroner 
utan bör förvaras i ränseln. 
 
Efter genomförda moment skall överblivet krut återlämnas till för ändamålet avsedd 
förvaringsplats.   
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2 Säker vapenhantering 
 
2:1 Visitation före skjutning 
Före skjutning skall vapnet kontrolleras gälland funktion och säkerhet av utsedd truppchef alt 
befäl/underofficer. 
 
Pipa 
Pipan skall vara tom och fänghålet öppet. 
Att pipan är tom kontrolleras med hjälp av laddstaken, därefter blåses genom pipan för att 
kontrollera att fänghålet är öppet. 
 
Lås 
Låset skall ligga an i mot pipan och inte ha några glipor där krut kan rinna ner. 
Skruvarna skall kontrolleras att de är åtdragna. 
Hanen skall ha distinkta upphak och får inte gå att trycka av i halvspännt läge. 
Vapen som saknar varhake skall istället vara utrustade med läderskydd på fängstålet. 
Flintan skall kontrolleras att den sitter fast samt att det kommer gnista vid provavtryckning. 
 
Stock 
Stocken kontrolleras så att det inte finns några sprickor som kan påverka vapnets funktion 
eller säkerhet. 
 
2:2 Hörselskydd 
Öronproppar skall alltid användas vid skjutning. 
 
2:3 Laddningsförfarande 
Patroner 
Patronen består av en rullad papphylsa fylld med max 15 ml svartkrut.  
Medförda patroner skall förvaras i patronköket. 
Om patron öppnas och allt krut inte används skall patronen återslutas och stoppas tillbaka i 
patronköket innan skott avlossas. 
 
Handgrepp enligt 1781 års reglemente för Regementerne til Fot. 
 
”Givakt att ladda” 
-Musköten läggs avvägd över vänster armveck, en patron tas upp ur patronköket och                         
hålls upp med högerhanden i huvudhöjd.  
”Öppna pannan och ladda” 
-Fängpannan öppnas. 
-Hanen spänns till halvspänn, varhaken anbringas, saknas varhake används läderskydd. 
-Patronen bits av och fängpannan fylls med en krutsträng. 
-Eldstålet fälls mer över fängpannan.  
-Musköten ställs med kolven i marken o pipan lätt lutad framåt. 
-Resterande krut hälls i pipan. 
-Förladdningen trycks ner i pipan. 
-Laddstaken tas fram och förladdningen pressas ner i botten med 3 goda slag. 
-Laddstaken återförs till sin plats. 
-Musköten förs till ”Gevär i högra armen” 
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Patron 
Vid laddning i samlad trupp tas patronen upp med högerhanden på ordern ”Giv akt att ladda” 
 
Hane 
Hanen ställs i halvspännt läge, om varhake finns på vapnet hakas denna i hanen. 
Saknas varhake skall ett läderskydd anbringas på fängstålet vid detta moment. 
 
Fängpanna 
Fängpannan öppnas, patronen bits av och fängpannan fylls med en sträng krut, därefter fälls 
eldstålet ner över pannan.  
 
Pipa 
Resterande krut fylls på i pipan. 
 
Förladdning 
Den tomma patronhylsan pressas ner i pipan 
 
Laddstake 
Laddstaken tas i högerhand och hålls mellan tumme och pekfinger samt pressar ner 
förladdningen till botten i pipan därefter återförs laddstaken till sin plats. 
Pipan skall i detta läge riktas så att laddstaken inte kan träffa någon i ledet om laddningen 
skulle brinner av under laddningsförfarandet. 
Vid skjutning utan förladdning kan detta moment uteslutas. 
 
Laddat gevär 
Vid skjutning i samlad trupp förs färdigladdat gevär till ”Gevär i högra armen” 
 
Laddat vapen 
När vapnet är laddat skall pipan alltid peka i ofarlig riktning. 
Hanen får helspännas endast direkt före avfyrning. 
Fingret får inte vara innanför varbygeln förrän skottet skall avlossas. 
 
Värme 
Vid skjutning blir pipan varm och kan självantända krutet (70-80°C) om pipan känns het 
måste den svalna innan nästa laddning fylls på. 
 
2:4 Skjutning 
 
Skjutning enligt 1781 års reglemente för Regementerne til Fot. 
Geväret bärs i ”Gevär i högra armen” 
”Lägg” 
Vänster handen slås emot remmen på stocken. 
”an” 
Vapnet förs upp mot axeln. 
”Helspänn hanen” 
Hanen spänns upp i sitt bakre läge. 
”Giv fyr” 
Skottet avlossas, pipan behålls i skjutriktningen till nästa kommando ges. 
”Bräck av” 
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Kolven fälls neråt framåt tills vapnet hålls lodrätt med sträckta armar, därefter förs den till 
”Gevär i högra armen” utan annan order. 
 
Avstånd framåt 
Säkerhetsavstånd för skjutning under strid är 20 meter om inget annat anges. 
Vid skjutning på kortare avstånd skall pipan riktas uppåt alternativt nedåt beroende på 
terrängen samt om förladdning används. 
Vid skjutning med dubbla eller tredubbla led, skall skyttarna stå så långt fram att mynningen 
med god marginal är framför första ledet. 
 
Avstånd mellan skyttar 
Avståndet mellan skyttar ska vara så långt att lågan från fängpannan inte riskerar skada 
skytten till höger, vid avfyring med täta led skall vapnet vinklas så att lågan från fängpannan 
sprutar uppåt. 
 
Avfyrning 
Kontrollera att ingen finns i riskområdet framför pipan innan avfyrning, vid behov riktas 
pipan uppåt eller nedåt om säkerhetsavståndet till framförvarande är kortare än 25 meter. 
Vid avfyrning bör ögonen vara slutna för att minimera risken för krutstänk i ögonen. 
 
Kontroll efter skott 
Vid avfyrning brinner fängpannan av därefter tänds laddningen i pipan och skottet brinner av. 
Beroende på krutets kvalité, vapnets skick samt väderförhållandet kan tiden mellan fängpanne 
antändning och skott variera. 
 
Antändningen av fängpannan känns av som en värme pust i ansiktet, skottet ger en liten rekyl 
men kan vara svår att känna när man skjuter med flera soldater på led. 
Säkerställ att skotte brunnit av innan nästa laddning fylls på. 
OBS! Fyll aldrig på nytt krut i pipan förrän du är absolut säker på att skottet brunnit av.  
Vid osäkerhet kontrolleras att pipan är tom med hjälp av laddstaken. 
 
 
2:5 Varningsrop före skott. 
Vid salutskjutning skall truppchefen varna åskådare innan skott för att de skall få tid att hålla 
för öronen, finns barn och djur bland publiken skall dessa ges chans att avlägsna sig innan 
saluten skjuts. 
 
Vid enskild skjutning är soldaten skyldig att varna genom att ropa ”Skott kommer” innan 
vapnet får avfyras. 
 
2:6 Säkerhetsavstånd 
Säkerhetsavstånd för skjutning under strid är 20 meter om inget annat anges. 
Vid skjutning på kortare avstånd skall pipan riktas uppåt alternativt nedåt beroende på 
terrängen samt om förladdning används. 
Alla soldater skall vara väl informerade om vilka säkerhetsregler som gäller vid ett fältslag 
innan slaget inleds. 
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2:7 Åtgärder vid klick 
Vid klick görs ett nytt försök till avfyrning, om problemet kvarstår kontrollerar soldaten lås 
och flinta samt åtgärdar öppnbara fel, därefter fylls nytt krut i fängpannan och ett nytt försök 
till avfyrning görs. 
 
Om fängpannan tänder men skottet ej går av skall fängpannan torkas ren och fänghålet rensas 
med en fängnål, därefter kan nytt krut fyllas i fängpannan innan nytt försök till avfyrning 
görs. 
 
OBS! Fyll aldrig på nytt krut i pipan förrän du är absolut säker på att skottet brunnit av.  
Vid osäkerhet kontrolleras att pipan är tom med hjälp av laddstaken. 
 
Ett laddat vapen får inte lämnas utan uppsikt utan skall skjutas ur eller dras ur. 
Innan pipan får dras ur skall fängpannan tömmas på krut och hanen släppas till framfällt läge. 
 
3 Vapenvård 
Varje skytts ansvarar för att vapnet rengörs efter användning. 
 
Föreningens vapen är antika originalmusköter och varje del är byggd för ett speciellt vapen. 
Det är viktigt att delar så som skruvar, laddstakar, stift och mässingsbleck inte blandas ihop. 
 
Rengörning av musköt innebär att låset skruvas loss ur stocken och lås samt utsidan av pipan 
torkas ren från krut och sot rester. 
Pipan spolas ren med varmt såpvatten samt torrdras med tyg eller papper. 
Stocken torkas ren från smuts och vatten. 
Alla metalldelar stryks därefter in med olja (Smörjolja 042) eller vapenfett (Kronans 
vapenfett) för att undvika att rostskador uppstår. 
 
Moderna vapenrengörings oljor (tex CLP)  skall inte användas på våra vapen. 
 
Vapenrem torkas ren med en våt trasa. 
   
Pipan behöver inte skruvas loss från stocken samt fjädrar i låset skall inte skruvas loss vid 
normal rengörning. 
 
När vapnen används under fältmässiga förhållanden skall alla metalldelar oljas in för att 
förhindra att bli rostangripna av nattfukten. 
 
4 Närstrid 
Närstrid får ej ske med laddade vapen, vid sammanstötning skall pipan riktas uppåt. 
Efter en närstrid måste vapnet kontrolleras så att inget gått sönder innan vapnet sedan får 
laddas.  
 
5 Bajonett 
Bajonett används endast vid parad och vakttjänstgöring. 
 
6 Blankvapen 
Blankvapen får endast användas för närstrid då detta är anbefallt och soldaten skall ständig ha 
kontroll på klingan så att ingen riskerar att skadas. 
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Fäktningsuppvisning genomförs endast med utbildade fäktare samt med för ändamålet 
avsedda vapen och skyddsutrustning.  
 
7 Sjukvårds beredskap 
Öronproppar skall bäras av alla som skjuter musköt samt av soldater/personer inom 20 meter 
från muskötskytt. 
Förstaförband skall bäras av alla soldater som deltar i salutskjutning eller på slagfält, 
förstaförband förvaras i ränseln. 
Att alla har förstaförband kontrolleras i samband med att krut delas ut. 
Vatten bör finnas tillgängligt för att kyla av brännskador.  
Sjukvårds väska skall medföras på alla uppdrag som genomförs, och skall finnas lättåtkomlig 
i läger, samt i direkt anslutning till slagfält om inte särskild sjukvårdsberedskap finns på plats.  
 
8 Förebyggande av olycka 
Närhelst någon ser att säkerheten äventyras skall detta direkt påtalas. 
Soldat som inte följer säkerhetsföreskrifterna skall uppmärksammas på detta och om det inte 
hjälper plockas bort ur ledet. 
 
9 Åtgärder vid olycka 
 
Förstahjälpen ges på plats. 
Varje soldat skall bära med sig förstaförband. 
 
Vid allvarligare olyckor tillkallas ambulans via SOS alarm 112. 
 
Tillbud och olyckor skall utredas av styrelsen för att ta lärdom av vad som hänt och kunna 
undvika liknande olyckor i framtiden. 
 
 
Reglementet antaget på föreningens årsmöte 20 mars 2010 


