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Riktlinjer vid utfärdande av föreningsintyg för ansökan om vapenlicens
Sandvikens Pistolskytteklubbs (SPSK) intresse är att stödja den enskilde medlemmen till ett
vapeninnehav som möjliggör utövande av de skyttegrenar som förekommer inom föreningen.
För att SPSK skall kunna utfärda föreningsintyg för ansökan om vapenlicens skall därför
vapnet vara lämpligt för skytte i enlighet med bestämmelser för inom föreningen
förekommande grenar.
Inriktningen skall vara att:
• I första hand befrämja Föreningens verksamhet
• I andra hand befrämja tävlingsverksamhet
• I tredje hand befrämja träningsverksamhet
Föreningsintyg om behov av vapen utfärdas endast till aktiva medlemmar enligt
nedanstående:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap efter
avslutat provmedlemskap. Med aktivt medlemskap avses här att regelbundet ha
deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet samt att föreningsavgifter är
betalda. För IPSC gäller att licensavgifter är erlagda till IPSC Sweden.
2. Medlemmen skall ha uppfyllt licensfordringar för sökt vapentyp och skyttegren.
Observera att guldserier skall vara skjutna under samma kalenderår och vara högst 2 år
gamla. Intyg om guldserier skall uppvisas den som utfärdar intyget.
Guldserier enligt SPSF fordringar i bana och fält kan styrkas av styrelsemedlem,
utbildningsansvarig eller av styrelsen utsedd skjutledare vid av klubben organiserade
skjutningar. (ej medhjälpare).
För IPSC krävs att licensfordran styrks av en av IPSC förbundet godkänd examinator.
3. Första vapnet skall vara i kaliber .22
4. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.
5. Vapnet skall uppfylla gällande bestämmelser för inom föreningen förekommande
skyttegren.
6. Medlemmen skall ha följt föreningens stadgar och av föreningen utfärdade
bestämmelser.
7. Medlemmen skall ha visat ett aktivt intresse och förståelse för föreningsarbetet och
medverkat som tävlingsfunktionär eller deltagare vid städdagar eller liknande vid
minst ett tillfälle under det gångna året.
8. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
9. Intyg utfärdas av SPSKs styrelse vid styrelsemöte eller efter delegering av ordförande
alternativt sekreterare. Utfärdade föreningsintyg protokollförs.
10. Utfärdade intyg sänds av SPSKs styrelse direkt till polismyndigheten.
11. Om tveksamhet råder gällande person, föreningsaktivitet eller behov kan styrelsen
vägra utfärda intyg. Avslag på begäran av intyg skall motiveras.
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