
I klartext vad som gäller för att få licens på enhandsvapen 
enligt nya fappen 

 
 
 
 
Första enhandsvapnet: 
 
- Ska ha varit medlem i skytteförening i minst 6 månader och under den tiden ha 
deltagit på träning, intern tävling och/eller extern tävling minst två gånger per månad i 
genomsnitt de senaste sex månaderna med godtyckligt enhandsvapen. 
 
 
Ytterligare enhandsvapen: 
 
- Ska ha varit aktiv (träning eller tävling) i genomsnitt minst en gång per månad de 
senaste sex månaderna med vilket eller vilka enhandsvapen som helst, men det är 
fördel att ha använt eget/egna vapen. 
 
-  Kan styrka att under de senaste sex månaderna har tränat eller tävlat minst två 
gånger med respektive enhandsvapen som vederbörande redan har tillstånd att 
inneha, märk väl, även de vapen som innehas med tillstånd utan tidsbegränsning 
 
 
Förnyelse av tillstånd: 
 
- Ska ha varit aktiv (träning eller tävling) i genomsnitt minst en gång per månad de 
senaste sex månaderna med vilket eller vilka enhandsvapen som helst, men det är 
fördel att ha använt eget eller egna vapen. 
 
-  Kan styrka att ha tränat och/eller tävlat minst fyra gånger per år de senaste två 
åren per vapen som vid samma tillfälle söks förnyat tillstånd för. 
 
 
 
Vid förnyelse av tillstånd behöver man inte visa aktivitet med enhandsvapen som 
innehas med tillstånd utan tidsbegränsning, men man bör ändå bruka det/dessa då 
polisen, enligt 6 kap 1 § punkt c vapenlagen, har rätt att ifrågasätta, närhelst de 
behagar, om man fortfarande har behov av det/dem. 
 
 

Rekommendationer till medlemmarna i Nybro PK 
 
För att underlätta för styrelsen (sekreteraren) så rekommenderas medlemmarna att 
föra egen skyttelogg. När medlem begär föreningsintyg kan denne då visa sekretera-
ren vilka tävlingar eller träningar som vederbörande har deltagit i och kan då kolla att 
det verkligen stämmer innan intyg utfärdas. Annars blir det detektivarbete för sekre-
teraren. Träningar som inte per automatik blir bokförda (resultatlista) krävs en 
signatur av behörig person (skjutledare eller någon i styrelsen). Det ska finnas 
datum, plats och vilken tävling samt vilket vapen per respektive skjutning. Är det 
träning räcker det med att skriva just träning, annars namnet på tävlingsskjutningen. 


