
 

Ansökan om AKTIVITETSINTYG i Sundsvalls Pistolskytte Klubb 

Till grund för licensansökan / förnyelse av licens. 
 

För att få intyg om aktivt medlemskap i skytteförening i anslutning till vapenlicensansökan måste 

vissa kriterier vara uppfyllda. Intyg om behov av vapen utfärdas endast till aktiva medlemmar enligt 

nedanstående. 

Vid ansökan skall behovet av vapnet styrkas genom uppvisat deltagande i  klubbens aktiviteter i 

varierande grad beroende på tidigare vapeninnehav. 

Dessa krav måste uppfyllas enligt Svensk Lag, Polismyndighet och SPK. 

 Ansökan skall inlämnas/postas till klubben. 

 Sökande skall ha visat vilja att följa SPK´s stadgar och utfärdade bestämmelser.  

 Medlemsavgiften ska vara betald. 

 Sökande skall ha visat förståelse för en ideell förenings verksamhet och efter förmåga aktivt 

ha deltagit i klubbens arbete. Ex. deltagit som funktionär på tävling, vid arbetsdag eller på 

annat sätt bidragit till klubbens drift och skötsel. Minst 4st. hjälpinsatser för SPKs räkning det 

senaste året krävs (Gula kortet). 

 Ny medlem i SPK kan tidigast efter 6 månader söka intyg om aktivt medlemskap i 

föreningen. 

 

Det förbund vapnet skall användas inom kan ha ytterligare regler, tex. "Första vapnet en .22", "Grovt 

efter 12 mån. medlemskap" från Svenska Pistolskytteförbundet, "RO1-certifierad" för CAS o.s.v. 

Vid samtliga ansökningar skall precisionskraven vara uppfyllda. Dessa skiljer mellan förbund så 

lämna in relevant dokumentation (tävlingar, skyttelog, förbundskrav etc.) tillsammans med ansökan. 

Vapnet måste möta reglementet inom förbundet vapnet skall anvandas i. 

Viktigt att tänka på är att det inte finns någon garanti för godkänd ansökan, varvid det åligger 

ansökande medlem att påvisa för styrelsen vilken vapengrupp och tävlingsform (förbund) som 

ansökan avser och därmed även styrka behovet enligt detta. 

Om sökanden känner sig osäker om detta vänligen kontakta styrelsen eller närvara vid styrelsemötet 

då ansökan behandlas. Styrelsemöten ligger normalt andra söndagen i månaden men exakta datum 

publiceras på hemsidan. 

 

Vänligen! Styrelsen SPK 

 

 

 

 

 

 

 



Polismyndigheten PMFS 2016:4 FAP 551-3 
 

Polisens föreskrifter är uppdelad i 2 delar. 
 

Krav på aktivt medlemskap. 
 

Första vapen 

 ha varit medlem i minst sex månader och under de senaste sex månaderna ha deltagit i 

sammanslutningens skjutningar i genomsnitt minst två gånger per månad. (12 st) 

 

Efterföljande vapen och förnyelse. 

 ha varit medlem i minst sex månader och har deltagit i sammanslutningens skjutningar 

i genomsnitt minst en gång per månad. (6 st) 

 

Behov av vapen. 
 

Första enhandsvapen. 

 Behov av ett första enhandsvapen bör anses föreligga om sökanden är 

aktiv medlem. 

 

Ytterligare enhandsvapen. 

 Behov av ytterligare enhandsvapen bör anses föreligga om sökanden 

– är aktiv medlem. 

– kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap 

har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex 

månaderna med respektive enhandsvapen som sökanden innehar 

tillstånd för. (2 st) 

 

Förnyelse av tillstånd. 

 Ett behov av sökt vapen bör anses föreligga om sökanden 

– är aktiv medlem 

– kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen 

minst fyra gånger per år de senaste två åren. (4+4 st) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krav för utfärdande av aktivitetsintyg från olika förbund. 
 

 

Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF). 
 
Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav: 

 


Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap.  

 

 Första vapnet i kaliber .22 efter sex (6) månader aktivt medlemskap. 

 

 Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt medlemskap.  

 

 Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska 

Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren/grenar. 

 

 Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.  

 

 Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets 

guldmärke eller, för innehavare av guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke 

under något av de senaste två åren.  

 

 

 

 

Svenska Skyttesportförbundet (SvSF). 
 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav: 

 

 Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap. 

 

 Förening kan endast utfärda intyg om aktivitet för vapen som används i föreningens 

verksamhet och som överensstämmer med SvSF:s vapenpolicy och reglemente för 

aktuell gren. 

 

 Första vapnet ska vara i kaliber .22 och överensstämma med SvSF:s reglemente för 

aktuell gren 

 

 Avseende vapen till grovpistolgrenen får intyg ges tidigast efter tolv (12) månaders 

aktivt medlemskap, vapnet ska överensstämma med SvSF:s reglemente för aktuell 

gren. 

 

 Vid intyg till föreningsegna grenar ska vapnet överensstämma med SvSF:s reglemente 

och vapenpolicy. 

 

 Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.  

 

 Medlemmen ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Skyttesportförbundets 

silvermärke i sport-, grov- eller fripistol under något av de senaste två kalenderåren. 

Anmärkning: Al-ternativt uppfyllt Svenska Pistolskytteförbundets fordringar för 

guldmärke. 

 

 

 



Sweden Western Shooters (SWSf). 
 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav: 

 

 Registrerad hos SWSf och betald årsavgift för innevarande år. 

 

 Vapnet som avses i föreningsintyget ska vara godkänt enligt SASS regler. 

 

 Vara RO1-certifierad. 

 

 Varit aktiv medlem i föreningen de senaste 6 månaderna. 

 

 Medlem ska ha klarat av det praktiska provet. 

 

 Medlem ska ha klarat det skicklighetskrav motsvarande SWSfs märkesprov i Silver 

eller motsvarande. 

 

Föreningar får enbart skriva intyg på vapen som är godkända i SASS reglementet. SWSf har 

i nuläget inget behov av att utveckla någon ny gren och därmed finns inget behov av 

föreningsegna grenar. SWSf är suverän i beslutet att enbart tillåta vapen i enlighet med SASS 

reglementet. Förening som väljer att skriva intyg på vapen som inte ingår i vår verksamhet 

motarbetar då förbundet i det avseendet att vårt förtroende hos polismyndighet minskar. 

Motarbetningen är skäl för uteslutning av föreningen. 

 

 

 

 

Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (IPSC). 
 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav: 

 

 Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som 

utfärdar intyget. 

 

 Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet) 

under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden skall räknas från 

godkänd IPSC-licens. 

 


Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten uppvisat minst 

ett godkänt level 2 resultat, dvs utan DQ. 

 

 För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader 

från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas 

sammanhängande och får ej vara med uppehåll. 

 

 Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren 

(inte äldre än 24 månader). 

 

 Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat 

minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan DQ. 

 

 

 

 



Svenska Svartkruts Skytte Federationen (SSSF). 
 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav: 

 

 Ny medlem:  

a. tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap vilket innebär att medlemmen 

regelbundet har deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalat 

föreningsavgifter till den lokala föreningen och SSSF.  

 

b. Första vapnet valfritt mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver.  

 

c. Patronladdad svartkrutsrevolver tidigast efter tolv (12) månaders aktivt 

medlemskap. 

 

 Vapnet skall uppfylla de tekniska bestämmelser som framgår av SSSF 

skjutreglemente för aktuell gren/grenar.  

 

 känna till de särskilda säkerhetsregler specifika för skytte med svartkrutsvapen som 

finns i SSSF skjutreglemente. 

 

 Medlemmen skall ha uppfyllt någon av följande fordringar:    

a. SSSF guldmärke med aktuell vapentyp (enhandsvapen) eller, för innehavare av   

guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två åren.  

 

b. För första svartkrutsvapnet godkänns också guldfordringarna enligt Svenska 

Pistolskytteförbundet (SPSF), silverfordringarna enligt Svenska Skyttesportförbundet 

(SvSF) eller uppfyllt samtliga krav för licens enligt Sveriges Dynamiska 

Sportskytteförbund (IPSC Sverige).  

 

 

 

 

Sveriges Metallsilhuettförbund (SMF). 
 

Medlem som ansöker om ett föreningsintyg skall uppfylla följande krav: 

 

 Vara registrerad hos SMF och betald årsavgift för innevarande år. 

 

 Vara innehavare av skyttekort (SPSF) samt Metallkortet. 

 

 Varit aktiv medlem i föreningen de senaste 6 månaderna. 

 

För gevär krävs inget utöver detta.  

Vid ansökan gällande enhandsvapen skall ett skicklighetsprov vara uppfyllt. 

 

Skicklighetsprov Ska vara SMF:s krav på minst 3st Klass A resultat från sanktionerad match, 

eller motsvarande av polisstyrelsen i FAP 551-3 fastslagna bevis på att den sökande kan 

hantera ett enhandsvapen. 

 

 

 

 

 

 



Hjälp för att fylla i fälten på ansökan. 
 

 

1 Gäller ansökan nytt vapen, förnyelse av 5:års licens eller ersätta avyttrat vapen. 

 

2 Personuppgifter. 

Fyll i skyttekort nr för nationellt skytte eller motsvarande nr för övriga förbund. 

 

3 Markera endast det förbund vars tävlingsgren/skytteform vapnet avses användas i. 

Endast ett förbund ska anges. 

 

4 Ifylles endast om du under punkt 3 har valt Svenska pistolskytteförbundet eller 

Svenska skyttesportförbundet 

 

 

 

 

Markera vilken vapengrupp/skytteform/tävlingsgren vapnet avses användas i gäller 

Svenska pistolskytteförbundet och Svenska skyttesportförbundet. 

Bara en av Precision eller Fält får vara ifylld. 

Exempel C - precision eller Standardpistol. 

 

5 Information om det sökta vapnet. 

 

6 Fyll i det antal vapen som du har licens för inom det förbund, som angavs i punkt 3. 

 

7 Endast ett alternativ ska kryssas i.  

Finns det externa tävlingar så kryssas den i. 

Finns inte externa tävlingar så kryssa i interna eller loggbok. 

 

Datum redovisas på sida 2 under punkt 9,a eller 9,b. 

 

 

Om loggbok används så bör det framgå 

  – vem uppgifterna avser, 

  – datum, 

  – plats, 

  – skytteaktivitet, 

  – vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive träningseller 

      tävlingstillfälle och 

  – vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur. 

 

8  

9 Endast 9,a eller 9,b skall fyllas i. 

9,a Redovisa behov vid köp av nytt vapen. 

9,b Redovisa behov vid förnyelse av 5:års licens 

 

 


