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B - C BEGRÄNSAT UTOMHUSFYRVERKERI SAMT
FULLSTÄNDIGT UTOMHUSFYRVERKERI
KRUTBRUKET BRAÅS TORSDAG 4 APRIL – SÖNDAG 7
APRIL 2019 – MAX 6 DELTAGARE
KURSEN ÄR UPPDELAD I TVÅ DELAR VARAV FÖRSTA
DELEN ÄR B- F1,F2,F3,F4 i riskgrupp 1.2,1.3,1.4 OCH ANDRA
DELEN C i F1,F2,F3,F4 enl MSBFS 2016:3 bilaga 4

Pyro Smålands Krutbruk AB, tidigare Skandinaviens ledande tillverkare av pyrotekniska
special effekter har nu i mer än 30 års tid genomfört utbildning i hantering kring
tillståndspliktiga pyrotekniska effekter. Mer än 700 deltagare har genom åren utbildats av
företaget. Bolaget har dessutom alltid två instruktörer som handledare på kursen.
Kurschef är Jonas Grahn som är godkänd föreståndare av MSB och är grundare av
bolaget.
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 55 års erfarenhet av hantering av explosiva
varor vilket har gjort våra utbildningar till den kanske mest respekterade i Norden.

Jonas Grahn och Johan Gustafsson förbereder en skjutning
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Karl Malmros och Max Jönsson med 16 tums bomb vid nyårsskjutning.
På B kursen kommer vi att använda oss av max 4 tums bomber medan vi på C kursen av max
6 tum. Tiden med jättebomber är förbi sedan länge ur säkerhetssynpunkt.

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 tillståndspliktiga fyrverkeripjäser 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 och fyrverkeriarrangemang.
Farligt gods instruktörer
Räddningstjänster
MSB och Räddningsskolorna
Personer relaterade till musikindustrin och showbiz.
Personer med stort intresse för pyroteknik och som vill ge sig själva en oförglömlig helg.
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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 och vi äter även där. 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

Dubbelrum på Majkens, Foto: Majkens

Hos Majkens Bädd och Frukost finns endast 3 dubbelrum varför vi endast kan ta sex deltagre
med del i dubbelrum.Alla måltider inkl frukost på Majkens ingå

TORSDAG 4 APRIL 2019 – B UTBILDNING
Max kaliber 100 mm
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 effekter.
Klockan 13.00 äter vi lunch och därefter åker vid ned till skjutplatsen för praktiska övningar
kring produktkännedom, väderförhållanden, skjutplatsen beskaffenhet samt säkerhetsavstånd
och eventuell städning.
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Vi äter gott på Braås lunchrestaurang. Det finns möjlighet att förbeställa veg alternativ.

Bild genomgång av en överföringständares,
populärt kallad eltändares, konstruktion

Teorigenomgång

FREDAG 5 APRIL 2019 – B UTBILDNING
Max kaliber 100 mm
Fredagen ägnas till största del av praktiska moment såsom pjäskännedom, åtgärder vid
olyckor, funktionsfel men vi skjuter naturligtvis fyrverkeri också.
En brandövning är också planerad. Ett prov är även inplanerat under kursen.
Ni som väljer att endast genomgå B utbildning slutar denna dag klockan 20.00
Vilket typ av fyrverkeri typ skall vi koppla i B utbildningen
De pjäser som kommer att finnas att tillgå är följande.
A. Fyrverkeritårtor konsument med netto vikt upp till 1000 gram och dessa kan komma att
modifieras med anledning av att vi behöver kunna elektriskt tända dessa. Vi skjuter även
tillståndspliktiga tårtor med nettovikt över 1000 gram.
B. Raketer med nettovikt över 75 gram som från och med i år är tillståndspliktiga. Raketer
skall kopplas samman för att vi skall kunna åstadkomma omfattande raketbatteriskjutning
som var mycket brukligt tidigare om åren. Denna skjutning blir lite nostalgiskjutning för
deltagare som är något äldre.
C. Mindre och större romerska ljus.
D.Fyrverkeribomber i kaliber 4 tum / 100 mm och här planerar vi även att skjuta med studs på
vatten som en extra effekt.
E. Fristående fontäner och dessa bildar front tillsammans med bengaliska eldar. eldbägare
Det blir genomgång om hur man planerar en skjutplats och vi lär oss att genomföra en
riskutredning. Vi skapar flera olika dokument vid tillståndsansökan till polisen enligt
ordningslagen för fyrverkeriskjutning. Vi tittar på olika tändsystem för pyroteknik såväl
analoga som digitala och vi går igenom en del programvara som finns ute på marknaden
Vi skapar tillsammans en riskanalys för verksamheten och skjutningar.
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LÖRDAG 6 APRIL 2019 – C UTBILDNING
Under lördagsmiddagen kommer varje deltagare att få tillverka en egen fyrverkeribomb från
grunden. Vi använder oss i emellertid av färdigdragerad stjärnsats och bombskall fast du
monterar själv allting från grunden. Vi fortsätter eftermiddagen och kvällen med att framkalla
en mängd olika felfunktioner på pyrotekniken för att visa vad som kan framkalla fara och leda
till olyckor om oturen är framme. Vi fördjuper oss delar av praktiska moment såsom
pjäskännedom, åtgärder vid olyckor, funktionsfel men vi skjuter naturligtvis fyrverkeri också.
Under lördagen 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.
Då vi är färdigkopplade skall pyrotekniken förpackas enligt föreskrifter i ADR och vi skapar
transportkort och frakthandlingar enligt regelverket.
Vi bryter klockan 21 efter några timmar i terrängen.

En olycka kan hända. Bra om man känner
till riskerna!

Laddning av 6 tums bomb

Vi skjuter D – Max skjutning för att studera maximal räckvidd på bomber .
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Bild från ” Cake tillverkning i Södra Kina
- Happy Clayboy -

Tillverkning av 4 tumsbomb

SÖNDAG 7 APRIL C – UTBILDNING 2019

Bild från vårt tillverkningsmoment – Varje C kursdeltagare tillverkar en 4 tums bomb
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Raketställ för större raketbatteri

Fyrverkeribomber studs på vatten.

Efter skjutning skall eventuella blindgångare omhändetas och vi lägger extra stor vikt vid
avsökning av pjäsplats och ställ efter skjutning. Detta moment är ett av de farligaste med all
fyrverkeriutövning.
Materiell skall lastas och köras tillbaka till Kruthuset.
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SÖNDAG 7 APRIL 2019
Vi startar med frukost klockan 08.00 och därefter ned till skjutplatsen för städning och
avsyning. Vi resonerar kring riskerna med nedfallande skräp mm. Därefter tillbaka till
Majkens och där följer fördjupad teori.
Kursdeltagarna disponerar rumme fram till klockan 14.00 om så önskas.

PRAKTISK INFO OM KURSEN
Kursen är helpension
Kursen startar torsdag klockan 09.00 på Majkens Bädd o Frukost i Braås centrum. Vid behov
ring hotellreceptionen 0474-30716 eller kursledaren mobil 0708-808367.Kursdeltagarna
behöver inte ta någon egen kontakt med hotellet utan krutbruket sköter alla bokningar.
Notera att ni kan komma att 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 eller hotell i Växjö 27 km från Braås.

HUR ANMÄLER JAG MIG TILL B ELLER B/C KURSEN
Fullgjord B – utbildning utgör ett förkunskapskrav för C utbildning.
Anmälan till kursen skall ske senast 1 april varefter vi genast sänder er faktura på kursen.
Avgiften för B kursen är 12500 SEK inkl moms för del i dubbelrum. Avgiften för B/C kurs är
25000 SEK inkl moms. Vid anmälan uppge personnummer, namn, adress och telefonnummer.
Anmälan sker enklast genom att ringa kurschefen Jonas Grahn på telefon 0708808367 eller
sända er information per epost.
Vid anmälan till kursen skickar bolaget faktura/fakturor till anmäld deltagare.
Faktura skall vara betald före kursstart. Uppge betalning B eller C kurs eller B/C kurs.
Ni måste själva medtaga varma oömma kläder, skyddsglasögon, hörselskydd,
arbetshandskar. Hjälm finns att låna.
Det är bra att ha kamera, regnkläder, penna. Samtliga kursdeltagare är försäkrade
under kursen.
VÄLKOMMEN

