A KURS PYROTEKNISKA SPECIAL EFFEKTER 2018
Kategori - T 1, T2 enligt MSBFS 2016:3 bilaga 2
BRAÅS FREDAG 25 – SÖNDAG 27 MAJ
SINCE 1987
Pyro Smålands Krutbruk AB, tidigare skandinaviens ledande tillverkare av pyrotekniska
special effekter har nu i mer än 30 års tid minst en gång årligen genomfört utbildning i
hantering kring tillståndspliktiga pyrotekniska effekter. Mer än 600 deltagare har genom åren
utbildats av företaget . Bolaget har dessutom alltid två instruktörer som handledare på kursen .
Kursledare är Jonas Grahn som är godkänd föreståndare av MSB och är grundare av
bolaget.
Bitr. kursledare är Johan Gustafsson som är godkänd farligtgods instruktör av MSB.
Johan Gustafsson är specialist på transport av farligtgods till lands, sjö och flyg.
Tillsammans har kursledningen över 50 års erfarenhet av hantering av explosiva
varor vilket har gjort denna utbildning till den kanske mest respekterade i Norden.
Uppskattningsvis har 80 % av all personal verksamma inom pyrotekniska special effekter i
Sverige genomgått vår Grundkurs.

Jonas Grahn visar art no
602 för konskjutning

Johan Gustafsson genomför orientering av
sprängplan före skott med pentylstubin.

TILL VILKA VÄNDER SIG KURSEN
Kursen vänder sig till allt ifrån glada amatörer som har ett uttalat intresse att lära sig mer om
säker hantering av pyrotekniska specialeffekter men även till den som i sin yrkesutövning är i
behov av en dokumenterad utbildning som av myndigheten betraktas som nöjaktig kunskap
för att kunna söka ett eget tillstånd till hantering av tillståndspliktiga explosiva varor.
Några exempel på yrkesgrupper som genom åren deltagit vid våra utbildningar är följande:
Personer inom film och teater och event
Farligt gods instruktörer
Ledare för levande rollspel och milsim
Polisens nationella insatsstyrkor i Skandinavien
Polisens särskilda enheter
Försvarsmakten
Räddningstjänster
MSB och Räddningsskolorna
Personer relaterade till musikindustrin och showbiz.
Personer med stort intresse för pyrotekniska effekter och som vill ge sig själva en oförglömlig
helg.

HUR BOR VI OCH HUR ÄTER VI
De sista året har vi genomfört våra utbildningar i Braås som är en synnerliggen naturskönt
samhälle i södra delen av sjön Örken ca 27 km från Växjö. Braås samhälle har inte mer än ett
par tusen invånare.
Våra kursdeltagare bor Majkens Bädd och Frukost eller Braås Camping Marita och Rolf som
driver Majkens är kända för sin goda mat och huvudbyggnaden sitt vackra läge nära sjön
Örken. Majkens bädd och frukost är fd Örkensjöns värdshus med anor från 1910-talet.

Bild från P - plats Majkens Bädd och Frukost
och ingång till Majkens från denna sida

Dubbelrum på Majkens, Foto: Majkens

Hos Majkens Bädd och Frukost finns endast 3 dubbelrum varför vi också har boende i
campingstuga på Braås Camping ca 400 meter från Majkens Bädd och Frukost. Det är frågan

om 4 bäddsstugor att dela med övriga kursdeltagare och 50 meter från stugorna finns
vattentoaletter och varmvattendusch samt närliggande båthamn och badplats. Alla måltider
inkl frukost på Majkens ingår. Allt övrigt ingår i kursen det är endast frågan om ett alternativt
boende. Boende i stuga istället för delat dubbelrum innebär 1000 SEK inkl moms rabatt på
kursavgiften. Egen handduk, lakan och örngott till kudde och duschtvål måste medtagas vid
boende i stuga.

Foto. Ulf Arfvidsson Braås – Campingstuga för 4 kursdeltagare på Braås Camping

FREDAG 25 MAJ 2018
Vi samlas klockan 09.00 på Majkens Bädd och Frukost där vi genomför all vår teori inomhus
kursen startar alltid med genomgång av säkerhetsinstruktioner och utbildning kring risker med
hantering av pyrotekniska specialeffekter. Vi skall tillsammans skapa en riskanalys för
verksamheten.
Klockan 14.00 äter vi lunch och därefter åker vid ned till skjutplatsen för praktiska övningar.

Bild genomgång av en överföringständares,
populärt kallad eltändares, konstruktion och
dess risker vid hantering

Under fredagen genomför vi under
fältmässiga förhållanden rökläggning
och skjutning med mindre effekter
för scen och teater.

Efter några timmar i terrängen med lite skjutande är det dags för middag klockan 19.00

LÖRDAG 26 MAJ 2018
Vi startar med frukost klockan 08.00 som serveras i Majkens frukostmatsal.
Efter en rejäl frukost åker vi ned till skjutplatsen för genomgång av olika typer av tändsystem
för pyroteknik. Under lördags förmiddagen lägger vi tyngden på olika typer av
rikoschetteffekter i mark och trä. Vi använder överföringständare och detonerande tändpärlor

Godkänt mätinstrument för motståndsmätning
av överföringständare.

Detonerande tändpärla monterad för
markering av kulgenomträngning.

Mellan klockan 12 och 13 äter vi lunch på Braås lunchrestaurang och därefter tillbaka till
skjutområdet för fältmässiga övningar.
Tillverkningsövning
För andra året i rad får varje kursdeltagare kommer att under överinseende från bolaget att
själv blanda till pyroteknisk sats och det blir fråga om Rökpulver Salmiak, Blixtljuspulver och
Knallsats. Detta sker med varje deltagare i utomhus och varje deltagare kommer att själv få
tillverka en elektriskt tänd artnr 205 b Rökpatron Salmiak, artnr 210 Blixtljuspuff samt artnr
616 Knallskott kal 21. Detta sker med bolagets originalrecept dvs ni tillverkar er egna
godkända produkt för att använda och skjuta av senare under kursen.
Vi kommer även att provbränna respektive satser friliggande för att visa
förbränningshastigheter och styrkan friliggande avbränning

Lördagseftermiddagen ägnas mestadels åt tyngre pyroteknik och vi kommer att använda oss
av kraftiga blixtljusladdningar för krevadmarkeringar i mark och under vatten.
Vi skjuter även med pyroteknisk katapult och kraftiga knallskott i marken under
sekvensskjutning för simulering av anfall av automatkanon.
Större och mindre kortslutningseffekter finns också på schemat.
Under eftermiddagen är det Du som kursdeltagare som hanterar och kopplar med pjäserna och
dessa praktiska moment ser vi som mycket viktiga för att Du som deltagare skall få en
kunskap om säker hantering.

Art no 601 i mark

Nedgrävning av art no 601

Art no 601 i vatten Artnr 602 katapult

Klargjort för skott

Lördagseftermiddagen blir ganska tuff och vi gör något paus för kaffe och bulle i terrängen
men fortsätter med praktiska övningar kring kroppsträffeffekter och dessutom som helt nytt
moment är vår byggnadssprängning med hjälp av detonerande stubin. Vi kommer tillsammans
att bygga upp ett mindre bod som skall sprängas i bitar i bästa filmeffektsstil. Vår större
bensinskjutning skall vi också hinna med och vid de avslutande övningarna under lördagen
brukar vi försöka utforma skjutningen efter ett synopsis så det hela får att se ut som en action
filmsekvens, något som vi självklart filmar. Här finns även möjlighet för kursdeltagarna att
påverka handlingen i filmsekvensen som skall genomföras. Bolaget tillhandahåller
militärkläder och kpistar för lösskjutning samt andra nödvändiga persedlar.

Art no 851 Detonerande tändpärla.

Stolt kursdeltagare.

UNIKT ÖVNINGSMOMENT BYGGNADSSPRÄNGNING
På vår A kurs utöver vad MSB föreskriver hanterar vi sprängkapslar och detonerande stubin.
Vi lär våra elever hur man upprättar en sprängplan och vad arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter
kräver. Flera elever de sista åren har efter det att man genomgått vår kurs erhållit tillstånd till
hantering av sprängkapslar och detonerande stubin från myndigheten. Att använda sig av

detonerande stubin är många gånger oöverträffat vid effektskjutning. Vi är enda företaget i
Skandinavien som utbildar i dessa moment för SFX.

Detonerande stubin för trädsprägning

Påfyllning mörsare till art no 611

Art no 611 Drivladdning Zinkit

Kuliss för sprängning

SÖNDAG 27 MAJ 2018
Frukostbuffen står framdukad klockan 08.00 i Majkens matsal och klockan 08.30 samlas vi i
matsalen för genomgång av Lag och Förordning samt Föreskrifter om Brandfarliga och
explosiva varor. Vi går igenom Ordningslagen och vad Lokala ordningsföreskrifter kan
innebära vid hantering av pyroteknik och sprängämnen.
Vi går igenom hur man gör en ansökan till kommunala Räddningstjänsten till Tillstånd och
förvärv av explosiva varor .Vi pratar om transport av farligt gods och om hur det kan påverka
våra verksamheter. Vi skriver även ett prov. Kaffe med bulle hinns också med.
Klockan 10.30 åker vi ned till skjutplatsen där vi skall även genomföra en
brandsläckningsövning.

Sedan gör vi tillsammans vårt examensprov nämligen en större uppkoppling av pyrotekniska
sceneffekter och vi skjuter till musik. Detta sista inslag är ett större grupparbete som
deltagarna själva löser och brukar vara mycket uppskattat.

Efter genomfört examensarbete är det dags för lunch samt utdelning av kursintyg.
Kursdeltagarna disponerar rummen/stugorna fram till klockan 15.00 om så önskas.

PRAKTISK INFO OM KURSEN
Kursen är helpension
Kursen startar fredag klockan 09.00 på Majkens Bädd o Frukost i Braås centrum. Vid behov
ring hotellreceptionen 0474-30716 eller kursledaren mobil 0708-808367, Livsmedelsaffären
ICA öppettider i Braås är måndag –fredag 8-21 lördag-söndag 9-21 .Kursdeltagarna behöver
inte ta någon egen kontakt med hotellet utan krutbruket sköter alla bokningar.
Om ej annat bokas kommer ni förläggas i dubbelrum där Ni kan få dela rum med okänd. Ange
evt kamrater vid flera samtida kursbokningar. Ordna ni med eget boende är avdraget 1000
SEK på kursavgiften. Det finns tältmöjligheter på Braås camping samt eller hotell i Växjö 27
km från Braås.

HUR ANMÄLER JAG MIG TILL KURSEN
Anmälan till kursen skall ske senast 15/5 varefter vi genast sänder er faktura på kursen.
Avgiften är 15000 SEK inkl moms för del i dubbelrum. För boende stuga 14000 SEK:- inkl
moms. Vid anmälan uppge personnummer, namn, adress och telefonnummer. Anmälan sker
enklast genom att ringa företaget på telefon 0474-31013 eller sända er information per epost.
Vid anmälan till kursen skickar bolaget faktura/fakturor till anmäld deltagare. Detta görs efter
kreditprövning och finns inga betalningsanmärkningar registrerade beviljas betalning mot
faktura/fakturor. I annat fall betalar man in kursavgiften till vårt bankgiro 392-5864, Uppge
betalning A-SFX kurs 2018. Efter totalbetalning sänder vi bekräftelse på kursen med
fullständigt kursschema samt annan nödvändig information samt vägbeskrivning. Mot en
kostnad av 500 SEK kan hämtning ske på Växjö jvg/flygplats under tiden se även
www.lanstrafikenkron.se Önskas transporter privatbil från Braås eller Växjö måste dessa
aviseras i förväg. Returresan till Växjö eller Braås kan under kurs stundom arrangeras
genom samåkning kursdeltagare emellan, din returresa är hursomhelst alltid
garanterad.
Hämtning/körning kan även ske till Växjö flygplats, avgift 500: - Alla transporter betalas
kontant till chauffören, ingår ej i kursavgiften.
Ni måste själva medtaga varma oömma kläder, skyddsglasögon, hörselskydd,
arbetshandskar.
Det är bra att ha kamera, regnkläder, penna. Samtliga kursdeltagare är försäkrade
under kursen.
VÄLKOMMEN

