
Vad gäller för föreningsintyg i Nybro PK? 

Föreningens befogenhet att skriva ut föreningsintyg till medlemmar är ingen 

självklarhet. Detta förtroende som vi har gentemot Polismyndigheten ställer krav på 

att föreningen gör detta på seriöst sätt och på klanderfri grund. 

Som du kan se av sammanställningen nedan så ställer Polismyndigheten ganska 

stora krav på aktivitet och skjutskicklighet. Det är just detta som föreningen går i god 

för dig som sökande. Därför är det viktigt att du visar att du är aktiv genom att 

medverka i gemensamma aktiviteter såväl skytte som arbetsdagar. 

Vi har en pärm hängande i skjuthallen (25 meters banan) där du kan anteckna varje 

gång du besökt skjutbanan. Det är också viktigt att du hela tiden för egen 

skyttedagbok. Skicka med ett utdrag ur denna tillsammans med ansökan om 

föreningsintyg. Ansökan skickas helst via e-post till sekreterare@nybropk.se. 

Styrelsen kommer att gemensamt gå igenom alla ansökningar om 

föreningsintyg på styrelsemötena. Detta innebär en viss fördröjning av ett 

godkännande, så var noga med att skicka in ansökan om föreningsintyg i god 

tid. 

Det finns en mängd lagar, förordningar och författningar som styr vår verksamhet, 
men ofta är det inte helt lätt att läsa och förstå det som är skrivet i dessa dokument.  
 
Vi försöker här enkelt förklara vad som gäller. För den som vill fördjupa sig finns en 
referenslista i slutet. Observera att det som står nedan gäller enhandsvapen (pistol 
och revolver). 
 
Första vapnet 
Ditt första enhandsvapen måste vara i kaliber .22LR (gäller ej dynamiskt skytte). 
 
Ålder 
Du måste ha fyllt 18 år. 
 
Handhavande 
Du ska kunna visa att du kan handha ett vapen. Detta gör du genom att genomföra 
grundkursen och erhålla Pistolskyttekortet. 
 
Aktivitet 

 Aktiv medlem i minst 6 månader – Att vara aktiv medlem innebär inte bara att 
du betalar den årliga medlemsavgiften. Du ska medverka i föreningens 
gemensamma aktiviteter såväl intern tävling/träning, såsom städdagar och 
årsmöte. Självklart är det inget krav på att du är med på allt alltid, men ett visst 
deltagande är ett krav. 

 Tävlat eller tränat 12 gånger – Under de senaste sex månaderna ska du ha 
deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling), sammantaget i 
genomsnitt minst två gånger per månad. 

 
 
 
 



Särskild skjutskicklighet 

 Klarat kraven för Pistolskyttemärket – Till exempel under ett kalenderår skjutit 
tre stycken ”Guldserier” samt träffat en ”C-30tavla” med 6 skott. Fler 
möjligheter/regler finns, se Skjuthandboken (del P avsnitt 5.1.1.1). 

 
Ytterligare vapen 
Föreningsintyg för grövre vapen än kaliber .22LR utfärdas inte förrän efter minst 12 
månaders aktivt medlemskap. Detta gäller även för första vapnet i dynamiskt skytte. 
 
Ålder 
Du måste ha fyllt 18 år. 
 
Handhavande 
Du ska kunna visa att du kan handha ett vapen. Detta gör du genom att genomföra 
grundkursen och erhålla Pistolskyttekortet. 
 
Aktivitet 

 Aktiv medlem i minst 6 månader – Att vara aktiv medlem innebär inte bara att 
du betalar den årliga medlemsavgiften. Du ska medverka i föreningens 
gemensamma aktiviteter såväl intern tävling/träning, såsom städdagar och 
årsmöte. Självklart är det inget krav på att du är med på allt alltid, men ett visst 
deltagande är ett krav. 

 Tävlat eller tränat minst 6 gånger - Under de senaste sex månaderna ska du 
ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling), sammantaget i 
genomsnitt minst en gång per månad. 

 Tävlat eller tränat minst två gånger med redan tillståndsgivet vapen – Du ska 
ha tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med 
respektive enhandsvapen som du redan innehar tillstånd för. 

 
Särskild skjutskicklighet 

 Klarat kraven för Pistolskyttemärket – Till exempel under ett kalenderår skjutit 
tre stycken ”Guldserier” samt träffat en ”C-30tavla” med 6 skott. Fler 
möjligheter/regler finns, se Skjuthandboken (del P avsnitt 5.1.1.1). 

 
Förnyelse av licens 
 
Ålder 
Du måste ha fyllt 18 år. 
 
Handhavande 
Du ska kunna visa att du kan handha ett vapen. Detta gör du genom att genomföra 
grundkursen och erhålla Pistolskyttekortet. 
 
Aktivitet 

 Aktiv medlem i minst 6 månader – Att vara aktiv medlem innebär inte bara att 
du betalar den årliga medlemsavgiften. Du ska medverka i föreningens 
gemensamma aktiviteter såväl intern tävling/träning, såsom städdagar och 
årsmöte. Självklart är det inget krav på att du är med på allt alltid, men ett visst 
deltagande är ett krav. 



 Tävlat eller tränat minst 6 gånger - Under de senaste sex månaderna ska du 
ha deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling), sammantaget i 
genomsnitt minst en gång per månad. 

 Tävlat eller tränat minst fyra gånger per år de senaste två åren med aktuellt 
vapen. 

 
Särskild skjutskicklighet 

 Klarat kraven för Pistolskyttemärket – Till exempel under ett kalenderår skjutit 
tre stycken ”Guldserier” samt träffat en ”C-30tavla” med 6 skott. Fler 
möjligheter/regler finns, se Skjuthandboken (del P avsnitt 5.1.1.1). 
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