SIKKERHETS PROPP/BRIKKE
Ref nytt feltreglement 2009 punkt 8.25.7.8 Forflytning
Ved forflyttning mellom standplasser skal våpen og magasin(er)
være pakket ned i hylster, veske, bag, ryggsekk, futteral, koffert
eller lignende. Det tillates at våpenet bæres i hånden, men da skal
våpenet være plugget med godkjent plugg.

Dette er besluttet på grunnlag av økt sikkerhet, da vi har
hatt flere nesten ulykker, og på bakgrunn av
tilbakemeldinger fra skyttermiljøet. Vi skal føle oss trygge
på banene og i feltløypen, derfor må nå alle enten bruke
veske, bag, hylster etc. ved forflytting mellom
standplassene Meningen er at våpenet ikke skal være
synlig uten at det er synlig sikret. Ved bruk av Plugg eller
Brikke vil alle kunne se at våpenet er sikret når våpenet
blir båret i hånden rundt på baneområdet eller i feltløypen.
Med Brikke i revolveren eller propp i pistolen sperres alle
funksjoner og avfyrings muligheter.
Det finnes forskjellige plugger på markedet, flere typer og
fabrikater. Da dette er nytt i Norge vil vi vise litt hva som er
tilgjengelig på markede pr i dag. Sverige og Danmark har
dette vært gjeldene i en periode nå og det svenske
forbundet har laget sine egne propper og brikker. Vi vil
ikke gjøre dette, men viser her også en propp som finnes
på markedet i Norge i dag.

Ved bruk av Propp eller Brikke vil du som tidligere
kunne holde våpenet i hånden mellom standplassene,
men det vil være noen retningslinjer for bruk som vi vil
presentere her:

Under konkurransen
Under pågående stevne skal P/B sitte i våpenet unntatt
mellom kommandoene ladning og tøm magasin/tønne.
P/B settes i ved kommando ”tøm magasin/tønne” Ved visitering skal
pluggen være satt på plass. På revolveren er tønnen stengt og
hanen lukket. På pistolen, sluttstykket er ”lukket” mot proppen og
magasinet er ute. Skytteren holder opp våpenet vel synlig for
Skytelederen/funksjonæren som da lett kan se flippen på P/B.

Oversikt over tilgjengelige
Propper/Brikker

Denne tyske modellen kan kjøpes hos Børselars,
og koster ca 60,‐

Svensk modell: koster ca 15-20 kr
Propp til pistoler Kaliber
Nr 1 .22
Nr 2 .32 SWL, .32 ACP
Nr 4 9 mm P, 9x21, 7,65 P, .38 Super Auto, 380 ACP
Nr 7 10 mm Auto, .40 SW, .41 AE
Nr 9 .45 ACP
Propp til revolver og single-action revolver(21.22 og 23)
Nr 21 .45 LC SA
Nr 22 .44 SA
Nr 23 .357 SA
Nr 27 SW m17, m617 (.22)
Nr 28 SW m27, m28
Nr 29 Universalpropp revolver .38/.357
Brikke
Passer til revolvere
Nr 11 SW m586, m686, m29 m fl 14,3 mm
Nr 12 SW m14 (K 38), m16 m fl 14,3 mm
Nr 15 Colt Python, Anaconda m fl 15,2 mm
Nr 18 Ruger RH, Ruger SRH 13,3 mm
Nr 19 Manurhin MR73, Manurhin MR96, Ruger GP 100 13,0 mm
Nr 20 SW m19 14,3 med mer

Til Single-action revolvere kan propp nr 21,22 og 23 benyttes

For visse våpen modeller kan P/B behøve en etterjustering for å passe prefekt. Det viser seg for eksempel at
sirkelformen på Brikke 12 behøver å files ned ca 1,5mm (forslagsvis på begge sider) for at den skal passe til enkelte
modeller S&W Kal. 38.

