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FÖRENINGSINTYG 
Bilaga till ansökan om tillstånd att inneha 
skjutvapen för målskjutning

Sida 1 (4)

Datum Diarienummer

Härmed intygas att
Namn Personnummer

1. Är aktiv medlem i
Skytteförening Organisationsnummer

Har varit medlem 
kontinuerligt sedan Datum

2. Aktivt deltagit i föreningens verksamhet de senaste 6 månaderna

Skytteföreningen är ansluten till auktoriserat förbund (sammanslutning)
3. Markera endast det förbund vars tävlingsgren/skytteform vapnet avses användas

Svenska 
Pistolskytteförbundet

Svenska 
Skyttesportförbundet

Jägarnas riksförbund/ 
Landsbygdens jägare

Svenska 
Skidskytteförbundet

Svenska 
Jägareförbudnet

Svenska 
Mångkampsförbundet

Svenska Svartkruts 
Skytte Federation

Svenska 
Armborst Unionen

Svenska Dynamiska Sport- 
skytteförbundet

Svenska Western 
Skytte Förbundet Annat förbund

4. Föreningsintyget gäller

Kulgevär Hagelgevär Pistol Revolver Annat
Kaliber/patronbeteckning Fabrikat

Modell Piplängd

5. 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 följande vapengrupp/skytteform:
6.

7. 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

Skjutvapnet ska användas i en (för sökanden) ny vapengrupp/skytteform
8.

Skjutvapen ersätter ett annat avyttrat vapen i samma vapengrupp/skytteform
9.

Annat

Sökanden har tidsbegränsat tillstånd att inneha skjutvapnet och använder det regelbundet
10.

Behov av skjutvapen kan visas genom
11.

Externa tävlingar eller Interna tävlingar eller Dokumenterad träning eller Annat, se bilaga

12. Skjutskicklighet - för enhandsvapen och automatvapen

Sökanden har uppfyllt nedanstående fordringar för skjutskicklighet
Datum
:

Guldmärke - Svenska Pistolskytteförbundet Silvermärke - Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Silvermärke - Svenska Skyttesportförbundet Guldmärke automatvapen - Svenska skyttesportförbundet
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Bilaga till ansökan om tillstånd att inneha 
skjutvapen för målskjutning

Diarienummer

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

Namnförtydligande

Namnteckning

Befattning/funktion i föreningen

Kontaktuppgifter

Telefon:

Email:

* Som medlem och vapeninnehavare, utifrån vad som är känt.
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Bilaga till ansökan om tillstånd att inneha 
skjutvapen för målskjutning

Föreningsintyg - anvisningar för skytteföreningens styrelse 
  
1. Med en ”aktiv” medlem avses en medlem som regelbundet deltar i skytteaktivitet vid träning och/eller 

tävling. Även övrig aktivitet i föreningen, t.ex. styrelsearbete, kan ingå för den som sedan tidigare är 
aktiv skytt.  

  
2. Styrelsen intygar här medlemmens ”aktiva” deltagande i föreningens skytteverksamhet de senaste 

sex månaderna. Tiden för ”aktivt” deltagande kan i undantagsfall bedömas med hänsyn taget till 
säsongsvariationer och klimatförhållanden t.ex. i de fall föreningen inte har tillgång till skjutbana 
inomhus.  

  
3. Vapnet är avsett att användas enligt angivet förbunds skjutreglemente. Endast en sammanslutning 

bör markeras.  
  
4. Ange samtliga begärda uppgifter om vapnets egenskaper. 
  
5. Vapnets tekniska utförande överensstämmer med angiven vapengrupp/skytteform enligt förbundets 

reglemente. Ange beteckning för vapengrupp/skytteform. 
  
6. Ange om föreningen organiserar skytteverksamhet i aktuell vapengrupp/skytteform. 
    Markera med kryss om föreningen organiserar skytteverksamhet i aktuell vapengrupp/skytteform, 
    samt ange beteckning.  
  
7. Det är alltid Polismyndigheten som avgör om det föreligger behov av vapeninnehav med hänsyn till 

vapnets användningsområde. Sökanden bör redovisa sitt vapeninnehav för styrelsen och uppgift om 
detta ska anges i intyget. Förutsättningen för att intyg ska utfärdas är att styrelsen bedömer att 
sökanden har behov vapnet inom användningsområdet.  

  
8. I förekommande fall anges om sökanden avser att använda vapnet i en för sökanden ny 

vapengrupp/skytteform. I dessa fall ställs inte krav på historiskt tävlingsdeltagande i denna 
vapengrupp/skytteform.  

  
9. Styrelsen intygar att det sökta vapnet ska ersätta ett vapen som tidigare använts i en 

vapengrupp/skytteform där sökanden varit verksam. 
  
10. Styrelsen intygar sökandens historiska användning av aktuellt vapen. Gäller i första hand vid       

”förlängning” av tidsbegränsat tillstånd som kommer att upphöra och som ska förnyas.   
  
11. 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 vapnet. Vid förnyelse av ett tidsbegränsat tillstånd bör en eller flera rutor 
markeras.  

  
     Om sökanden avser att använda vapnet i en ny skyttegren/skytteform behöver inte regelmässigt 

historiskt behov av aktuellt vapen visas genom tidigare träning eller tävling i den 
vapengrupp/skytteformen.   

  
     ”Annat” enligt bilaga kan avse särskilda skäl vid t.ex. längre utlandsvistelse, graviditet, 

föräldraledighet eller sjukdom. 
  
12. Skjutskicklighet har visats för enhandsvapen och automatvapen och detta intygas här av styrelsen. 

Minst en ruta ska vara markerad och datum för genomfört skjutprov under den senaste 
tvåårsperioden ska anges.  

  
13. Beslut att utfärda föreningsintyg ska fattas av styrelsen och noteras i fastställt mötesprotokoll.   

Styrelsen bekräftar ömsesidigt genom behörig företrädare att uppgifterna i föreningsintyget är 
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Bilaga till ansökan om tillstånd att inneha 
skjutvapen för målskjutning

riktiga. Intyget skrivs under av ordföranden eller den person i styrelsen som har utsetts.  
  
     Det är Polismyndigheten som avgör och beslutar om att en person är lämplig att inneha skjutvapen 

genom registerkontroller m.m. Föreningen intygar att medlemmen uppfyller de krav gällande 
medlemskap som framgår av det förbunds stadgar och riktlinjer som ansökan gäller. 
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Härmed intygas att
Namn
Personnummer
1. Är aktiv medlem i
Skytteförening
Organisationsnummer
Har varit medlem kontinuerligt sedan
Datum
Skytteföreningen är ansluten till auktoriserat förbund (sammanslutning)
3. Markera endast det förbund vars tävlingsgren/skytteform vapnet avses användas
4. Föreningsintyget gäller
5. Vapnet överensstämmer med tekniska bestämmelser för nedanstående vapengrupp/skytteform, som även är reglerad i skjutreglemente för det auktoriserade förbund som angivits ovan
6.
7. 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
8.
9.
10.
Behov av skjutvapen kan visas genom
11.
12. Skjutskicklighet - för enhandsvapen och automatvapen
Sökanden har uppfyllt nedanstående fordringar för skjutskicklighet
Datum:
13. På styrelsens vägnar intygas att uppgifterna är riktiga och att sökanden är lämplig*
Namnteckning
Kontaktuppgifter
Telefon:
Email:
* Som medlem och vapeninnehavare, utifrån vad som är känt.
Föreningsintyg - anvisningar för skytteföreningens styrelse
 
1. Med en ”aktiv” medlem avses en medlem som regelbundet deltar i skytteaktivitet vid träning och/eller tävling. Även övrig aktivitet i föreningen, t.ex. styrelsearbete, kan ingå för den som sedan tidigare är aktiv skytt. 
 
2. Styrelsen intygar här medlemmens ”aktiva” deltagande i föreningens skytteverksamhet de senaste sex månaderna. Tiden för ”aktivt” deltagande kan i undantagsfall bedömas med hänsyn taget till säsongsvariationer och klimatförhållanden t.ex. i de fall föreningen inte har tillgång till skjutbana inomhus. 
 
3. Vapnet är avsett att användas enligt angivet förbunds skjutreglemente. Endast en sammanslutning bör markeras. 
 
4. Ange samtliga begärda uppgifter om vapnets egenskaper.
 
5. Vapnets tekniska utförande överensstämmer med angiven vapengrupp/skytteform enligt förbundets reglemente. Ange beteckning för vapengrupp/skytteform.
 
6. Ange om föreningen organiserar skytteverksamhet i aktuell vapengrupp/skytteform.
    Markera med kryss om föreningen organiserar skytteverksamhet i aktuell vapengrupp/skytteform,
    samt ange beteckning. 
 
7. Det är alltid Polismyndigheten som avgör om det föreligger behov av vapeninnehav med hänsyn till vapnets användningsområde. Sökanden bör redovisa sitt vapeninnehav för styrelsen och uppgift om detta ska anges i intyget. Förutsättningen för att intyg ska utfärdas är att styrelsen bedömer att sökanden har behov vapnet inom användningsområdet. 
 
8. I förekommande fall anges om sökanden avser att använda vapnet i en för sökanden ny vapengrupp/skytteform. I dessa fall ställs inte krav på historiskt tävlingsdeltagande i denna vapengrupp/skytteform. 
 
9. Styrelsen intygar att det sökta vapnet ska ersätta ett vapen som tidigare använts i en vapengrupp/skytteform där sökanden varit verksam.
 
10. Styrelsen intygar sökandens historiska användning av aktuellt vapen. Gäller i första hand vid                   ”förlängning” av tidsbegränsat tillstånd som kommer att upphöra och som ska förnyas.  
 
11. 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 vapnet. Vid förnyelse av ett tidsbegränsat tillstånd bör en eller flera rutor markeras. 
 
     Om sökanden avser att använda vapnet i en ny skyttegren/skytteform behöver inte regelmässigt historiskt behov av aktuellt vapen visas genom tidigare träning eller tävling i den vapengrupp/skytteformen.  
 
     ”Annat” enligt bilaga kan avse särskilda skäl vid t.ex. längre utlandsvistelse, graviditet, föräldraledighet eller sjukdom.
 
12. Skjutskicklighet har visats för enhandsvapen och automatvapen och detta intygas här av styrelsen. Minst en ruta ska vara markerad och datum för genomfört skjutprov under den senaste tvåårsperioden ska anges. 
 
13. Beslut att utfärda föreningsintyg ska fattas av styrelsen och 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 har utsetts. 
 
     Det är Polismyndigheten som avgör och beslutar om att en person är lämplig att inneha skjutvapen genom registerkontroller m.m. Föreningen intygar att medlemmen uppfyller de krav gällande medlemskap som framgår av det förbunds stadgar och riktlinjer som ansökan gäller. 
11.0.1.20130826.2.901444
Vapen
Används som bilaga till ansökan om vapen
551.24
PM
Föreningsintyg
2015-10-06/7
flex
1
10.0.1.20111021.1.861832
Ni använder version 10.115 av Acrobat. Rikspolisstyrelsens formulär stöds endast av Acrobat i version 9.1 eller senare. För att öppna formuläret vänligen uppdatera Acrobat till en nyare version
http://www.adobe.com/se/downloads/updates/.

Alternativt kan ni använda er av den förenklade versionen 
(https://www.polisen.se/Service/Blanketter/Vapen/Enkla-blanketter-som-maste-skrivas-ut-och-fyllas-i-for-hand/).
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