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Svenska Skyttesportförbundets handlingsregler för
föreningars utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens
Dessa handlingsregler, utfärdade av Svenska Skyttesportförbundet (SvSF), är avsedda som
ett stöd till de föreningar som är anslutna till förbundet och som anger SvSF som auktoriserat förbund vid utfärdandet av föreningsintyg.
Syftet är att ge de enskilda föreningarna ett dokument som reglerar förbundets krav på
miniminivå för utfärdande av föreningsintyg vid ansökan om vapenlicens.
Föreningsintyg får endast utfärdas i de discipliner som ingår i SvSF:s reglementen.
För att föreningarna ska kunna utfärda föreningsintyg vid ansökan om vapenlicens ska
vapnet vara lämpligt för skyttesportgrenarna i enlighet med SvSF:s vapenpolicy.
Inriktningen ska vara att främja aktiv tävlings- och träningsverksamhet.

För enhandsvapen gäller:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
2. 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.
3. Första vapnet ska vara i kaliber .22 (5,6x15R) och överensstämma med SvSF:s reglemente
för aktuell gren.
4. Avseende vapen till grovpistolgrenen får intyg ges tidigast efter tolv (12) månaders aktivt
medlemskap, vapnet ska överensstämma med SvSF:s reglemente för aktuell gren.
5. Vid intyg till föreningsegna grenar ska vapnet överensstämma med SvSF:s reglemente
och vapenpolicy.
6. Vapnet ska uppfylla SvSF:s vapenpolicy för aktuell gren/grenar. Om tveksamhet råder
beträffande vapnets lämplighet ska Svenska Skyttesportförbundet kontaktas.
7. Medlemmen ska följa föreningens stadgar och utfärdade bestämmelser.
8. Medlemmen ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på begäran t.ex. medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen.
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9. Medlemmen ska ha genomgått SvSF:s utbildning för skyttekort med godkänt resultat.
10. Medlemmen ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Skyttesportförbundets silvermärke
i sport-, grov- eller fripistol under något av de senaste två kalenderåren. Anmärkning: Alternativt uppfyllt Svenska Pistolskytteförbundets fordringar för guldmärke.
11. Intyget ska utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokoll-förd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg ska
under alla omständigheter protokollföras.
12. Alla intyg ska sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.
13. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen
neka att utfärda intyg beträffande behov.

För gevär och hagelvapen gäller:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
2. 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.
3. Medlemmen ska ha genomgått SvSF:s utbildning för skyttekort för aktuell disciplin med
godkänt resultat.
4. Vapnet ska uppfylla SvSF:s vapenpolicy och överensstämma med SvSF:s reglemente för
aktuella grenar.
5. Vid intyg till föreningsegna grenar ska vapnet överensstämma med SvSF:s reglemente
och vapenpolicy.
6. Intyget ska utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde eller, efter protokoll-förd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg ska
under alla omständigheter protokollföras.
7. Alla intyg ska sändas direkt till polismyndighetens tillståndsenhet.
8. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan föreningsstyrelsen
neka att utfärda intyg beträffande behov.
9. Det får inte utfärdas föreningsintyg för hel- eller halvautomatiska gevär, särskilda undantag i punkt 10 och 12.
10. För Kpist gäller särskilt att skytten ska ha varit aktiv och uppfyllt fordringar för guldmärke
under tre (3) år och inneha gevärsskyttekort med tillägg för Kpist.
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11. Allt skytte med AK 4 sker inom Försvarsmaktens verksamhet. Mot denna bakgrund får
inte föreningsintyg utfärdas gällande detta vapen.
12. I lerduvedisciplinerna tillåts halvautomatiska hagelgevär med magasinkapaciteten begränsad till ett (1+1) skott.

Sanktionssystem
Svenska Skyttesportförbundet äger rätten att bestraffa förening som bryter mot denna policy enligt följande sanktionssystem:
Vid överträdelse – skriftlig erinran med av SvSF begärd åtgärd.
Vid utebliven åtgärd har SvSF rätten att utesluta föreningen.
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