
Ansökan om Föreningsintyg
Uppgifterna nedan kommer utvärderas av styrelsen från fall till fall.

Vapnet överensstämmer med tävlings- och tekniska bestämmelser för följande vapengrupp/gren:
Uppgifter om vapnet som ansökan avser:

Dokumenterade/vidimerade guldfordringar 
Loggbok  Kopia på ID-handling Kopia på PistolskyttekortFöljande ska bifogas:

Styrelsens beslut:

Datum                          Sekreterare

Dokumentera de 4 senaste interna tävlingar du deltagit i:

Antal pistoler/revolvrar för målskjutning sedan tidigare:_________

Licensansökan avser

Vapengrupp C  B  A R

Dokumentera 4 tillfällen de senaste 12 månaderna då du deltagit som funktionär eller deltagit 
i annan föreningsverksamhet.

Dokumentera de 4 senaste externa tävlingar du deltagit i:

Sökandens namn Personnummer Medlavg betMedlem sedan

Pistolskyttekort Nr

5-års-förnyelseFörsta vapnet Ytterligare vapen

Pistol Revolver Annat

Kaliber Fabrikat

Modell Piplängd

Annat

Aktivitet Plats Datum

Tävling Plats Datum

Tävling Plats Datum

_____________________________________________________

Sökandens behov av sökt vapen:    Avstyrkes 

Motivering 

Tillstyrkes

(Skriv lista)

(Ovanståend uppgifter ifylles med beaktande av de, på nästa sida beskrivna krav, beroende på ärendet, som skytten måste uppfylla)

(Ifyllnadskort finns för detta)

Ordförande/v. orf.



Pistolklubben Elbogens krav för föreningsintyg

Det krävs att skytten under den senaste tvåårsperioden uppfyllt SPSF’s krav på guldfordringar. Fordringarna 
skall vara skjutna under samma kalenderår. Fordringarna gäller i två år. 
Fordringarna är:
 1. Att i 3 precisionsserier mot Pistoltavla 25 m, 5 skott, 5 minuter skjuttid, uppnått i varje serie lägst:

Vapengrupp A B C

Poäng  43 45 46

Vapengrupp A+R              B+C 

Tid  17 sek             15 sek

För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller 1 poäng 
lägre per serie, repektive 65 år, 2 poäng lägre.

2. Samt att i 3 tillläpningsserier mot tavla C30, avstånd 25 m, skjutställning stående 45°, prestera 
6 av 6 träff på tiden:

Alternativt ha erhållit minst 1 standardmedalj i fältskjutning.

Ovanstående guldfordringar ska antecknas, på avsett häfte, och styrkas av skjutledare , styrelsemedlem 
eller annan av styrelsen betrodd medlem som innehar guldmärket. 

Skytten ska även ha deltagit i föreningens tävlingar som funktionär minst 4 ggr senaste året. Alternativt
deltagit i föreningasarbetet på annat sätt, t ex agerat mentor och tagit med nybörjare på externa tävlingar, 
spikat mål till fältskyttetävling, deltagit i en städkväll på banan. iordninggjort banvallen, osv.

Ytterligare krav vid ansökan om första vapnet (Aktiv medlem enl. 5§ 5 kap. FAP 551-3)

Notering: Första vapnet ska alltid vara kaliber .22 Lr. - Vapen med grövre kaliber kan sökas 12 månader
efter första vapenlicensens utfärdande.

Ytterligare krav vid förnyelse av vapenlicens (5-års) (Aktiv medlem enl. 6§ 5 kap. FAP 551-3)

Ytterligare krav vid ansökan för ytterligare vapen (Aktiv medlem enl. 6§ 5 kap. FAP 551-3)

Notering: Första vapnet ska alltid vara kaliber .22 Lr. - Vapen med grövre kaliber kan sökas 12 månader
efter första vapenlicensens utfärdande.

Generellt gäller:
Utfärdande av föreningsintyg för ex vis 5-års-licens krävs, att skytten betalt sin medlemsavgift
under samtliga 5 åren. Ny medlem, från annan förening, får tillgodoräkna sig sin där, betalda 
medlemsavgift. 

Blanketten “Ansökan om Föreningsintyg” inlämnas till styrelsen som därefter behandlar ärendet
vid nästkommande styrelsemöte.


