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Personuppgifter
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Information om skytteförening och aktivt deltagande
SkytteföreningOrganisationsnummer

Har varit medlem kontinuerligt sedan datum

Aktivt deltagit i föreningens verksamhet de senaste 6 månaderna
Sökanden är aktiv medlem i skytteföreningen enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3

Aktiv medlem enligt 5 § Aktiv medlem enligt 6 §
Aktivt medlemskap kan visas genom 

Loggbok Särskilda skäl enligt bilaga

Information om auktoriserat förbund (sammanslutning)

Skytteföreningen är ansluten till auktoriserat förbund (sammanslutning)

Markera endast det förbund vars tävlingsgren/skytteform vapnet avses användas 
Svenska 
Pistolskytteförbundet

Svenska 
Jägareförbundet

Svenska 
Mångkampsförbundet

Jägarnas riksförbund/ 
Landsbygdens jägare

Svenska Svartkruts 
Skytte Federationen

Svenska 
Armborst Unionen

Svenska Dynamiska Sport- 
skytteförbundet

Svenska 
Westernskytteförbundet

Svenska 
Skidskytteförbundet

Svenska 
Skyttesportförbundet

Annat förbund

Föreningsintyget gäller

Kulgevär Hagelgevär Pistol Revolver Annat
Kaliber/patronbeteckning Fabrikat

Modell Piplängd

Vapnet överensstämmer med tekniska bestämmelser för nedanstående vapengrupp/skytteform, som även är reglerad i skjutreglemente 
för det auktoriserade förbund som angivits ovan

Föreningen bedriver skytteverksamhet i denna  
vapengrupp/skytteform

Vapengrupp/skytteform

Behov av skjutvapen kan visas genom

Externa tävlingarInterna tävlingar Loggbok över skytteaktivitet

Annat

Behov av enhandsvapen
Intyget avser

Ytterligare enhandsvapen Förnyelse av tidsbegränsat tillstånd

Sökanden har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive tidigare innehavt enhandsvapen 
(Ansökan om ytterligare enhandsvapen)

Sökanden har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år under de senaste två åren  
(Ansökan om förnyelse av tidsbegränsat tillstånd)

Annat (visas i bilaga)

Sökanden har sedan tidigare  st. skjutvapen för målskjutning i den verksamhet som bedrivs av det förbund som anges ovan och
har behov av samtliga vapen.
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Skjutskicklighet - för enhandsvapen och automatvapen

Sökanden har uppfyllt nedanstående fodringar för skjutskicklighet
Datum för godkänt skjutprov

Guldmärke - Svenska Pistolskytteförbundet Silvermärke - Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Silvermärke - Svenska Skyttesportförbundet Guldmärke automatvapen - Svenska skyttesportförbundet

Annat

På styrelsens vägnar intygas att uppgifterna är riktiga och att sökanden är lämplig*
Datum Ort

Namnförtydligande

Namnteckning

Befattning/funktion i föreningen

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

* Som medlem och vapeninnehavare, utifrån vad som är känt.
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Förklaringar och anvisningar vid utfärdande av föreningsintyg 
Kraven på aktivt deltagande fastställs i Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd (PMFS 2016:4) om ändring i 
Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vapenlagstiftning (RPSFS 2009:13, FAP 551-3) 5 kap 5-6 §§. 
  
Information om skytteförening och aktivt deltagande  
Sökanden är aktiv medlem i skytteföreningen enligt 5 kap RPSFS 2016:4, FAP 551-3. 
  
 Aktiv medlem enligt 5 § - för den som inte tidigare har enhandsvapen för målskjutning. 
  
 5 § under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar 
 sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad.  
   
 Aktiv medlem enligt 6 § - för den som sedan tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning. 
  
 6 § under de senaste sex månaderna deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat skytteföreningen i externa tävlingar, 
 sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. 
  
Skytteföreningen eller medlemmen bör föra en loggbok över skytteaktivitet. Ange hur aktivt medlemskap kan visas, loggbok 
eller särskilda skäl. Undantag enligt 6 § första stycket kan göras för den som tidigare är aktiv medlem om det finns särskilda 
skäl så som t.ex. sjukdom, graviditet, eller utlandstjänstgöring. Särskilda skäl ska redovisas i bilaga. För ett första 
enhandsvapen är det tillräckligt om sökanden är aktiv medlem enligt 5 kap 5 § samt klarat prov för skjutskicklighet. 
  
Information om auktoriserat förbund (sammanslutning) 
Vapnet är avsett att användas enligt angivet förbunds skjutreglemente. Endast en sammanslutning bör markeras. 
  
Föreningsintyget gäller 
Ange uppgifter om vapnets egenskaper. 
  
Ange beteckning för vapengrupp/skytteform. Vapnets tekniska egenskaper och utformning överrensstämmer med angiven 
vapengrupp/skytteform enligt förbundets reglemente. 
  
Markera med kryss om föreningen organiserar skytteverksamhet i aktuell vapengrupp/skytteform, samt ange beteckning. 
  
Behov av skjutvapen kan visas genom  
Styrelsen anger hur uppgift om historisk vapenanvändning kan visas vid t.ex. träning och/eller tävling. Informationen ska ligga 
till grund för Polismyndighetens prognos avseende sökandens (framtida) behov av vapen. 
  
Behov av enhandsvapen (ska inte anges vid första enhandsvapnet) 
Markera med kryss i respektive ruta om intyget avser: 
  
 - Ytterligare enhandsvapen 
  
 - Förnyelse av tidsbegränsat tillstånd 
  
Ytterligare enhandsvapen - ange med kryss i rutan om sökanden har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex 
månaderna med respektive tidigare innehavda enhandsvapen. 
  
Förnyelse av tidsbegränsat tillstånd - ange med kryss i rutan om sökanden har tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra 
gånger per år under de senaste två åren. 
  
Annat kan anges vid speciella förhållanden såsom sjukdom, graviditet och utlandstjänstgöring. (Undantag kan medges om 
skälen visas genom t.ex. sjukintyg i särskild bilaga.) 
  
Det är alltid Polismyndigheten som avgör om det föreligger behov av vapeninnehav med hänsyn till vapnets 
användningsområde och övriga innehavda vapen. Sökanden bör redovisa sitt övriga vapeninnehav för målskjutning och 
uppgift om detta ska anges i intyget. 
  
Skjutskicklighet för enhandsvapen/automatvapen 
Fastställda krav avseende skjutskicklighet har avlagts för enhandsvapen/automatvapen inom aktuell vapengrupp/skytteform. 
Detta intygas här av styrelsen. Minst en ruta ska vara markerad och datum för genomfört skjutprov under den senaste 
tvåårsperioden ska anges. 
  
På styrelsens vägnar intygas att uppgifterna är riktiga och att sökanden är lämplig 
Beslut att utfärda föreningsintyg ska fattas av styrelsen och bör noteras i fastställt mötesprotokoll. Styrelsen bekräftar 
ömsesidigt genom behörig företrädare att uppgifterna i föreningsintyget är riktiga. Intyget skrivs under av ordföranden eller den 
person i styrelsen som utsetts. 
  
Det är Polismyndigheten som avgör och beslutar om att en person är lämplig att inneha skjutvapen genom registerkontroll 
m.m. Föreningen intygar att medlemmen uppfyller de krav gällande medlemskap som framgår av det förbundets stadgar och 
riktlinjer som ansökan gäller.   
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