
Ansökan om föreningsintyg

Malmö Pistolklubb (MPK) är ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) och Svenska Skyttesportförbundet (SvSF). 
Förutom Polismyndighetens krav och rekommendationer (FAP 551-3) gäller SPSF:s regler för utfärdande av föreningsintyg. 

Uppgifterna nedan kommer utvärderas av styrelsen från fall till fall. 

Sökandes namn:  Personnummer: 

Adress: Postnr: Ort:

E-post: Telefon:

Medlem sedan: Pistolskyttekortsnummer:

Licensansökan avser: 

Pistol:                 Revolver:                  Växelsats/licenspliktig del:  Nytt vapen/licenspliktig del:      Förnyelse av licens: 

Vapnet överensstämmer med tävlings- och tekniska bestämmelser för följande vapengrupp eller gren: 

Vapengrupp C:     Vapengrupp B:  
Annan: 

Vapengrupp A: Vapengrupp R: 

Antal pistoler / revolvrar / växelsatser / licenspliktiga delar som innehas sedan tidigare:  

Uppgifter om vapnet / växelsatser / licenspliktiga delen som ansökan avser: 

Kaliber/patronbeteckning:                            Fabrikat: 

Modell:        Piplängd (i cm): 

Motivering: 

Dokumentera fyra (4) tillfällen de senaste tolv (12) månaderna då du tävlat externt, deltagit som funktionär eller deltagit i annan 
föreningsverksamhet för MPK (se krav beskrivna på nästa sida): 

Dokumenterade guldfordringar bifogade:  Loggbok bifogad: 

Ovanstående uppgifter intygas på heder och samvete 

Ort och datum Sökande  

Styrelsen: tillstyrker: avstyrker:              sökandes behov av det sökta vapnet. 

Ort och datum Ordförande 

Föreningsintygsansvarig 

Datum Aktivitet Plats 

MPK
Anteckning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, medlemsdatum och pistolskyttekortsnummer är obligatoriska uppgifter. Fyll även i e-postadress om sådan finns då det gör det enklare för styrelsen att kontakta dig om där är några frågor om din ansökan.

MPK
Anteckning
Kryssa för/klicka i vad det är för vapen/vapendel du söker intyg/licens för.

MPK
Anteckning
Kryssa för/klicka i om ansökan rör ett nytt vapen/licenspliktig del eller om det rör sig om en förnyelse av en befintlig 5-årslicens.

MPK
Anteckning
Kryssa för/klicka i vilken vapengrupp du primärt avser nyttja vapnet för. Vår rekommendation är att endast ange en vapengrupp i din licensansökan.

MPK
Anteckning
Fyll i hur många vapen/licenspliktiga delar du redan har licens för. OBS: ange endast vapen/vapendelar på målskyttelicens.

MPK
Anteckning
Kaliber/patronbeteckning bör anges enligt det ursprungliga namnet, såsom ".22 Long Rifle" (eller ".22 LR") eller "9x19 mm" istället för smeknamn såsom "22" eller "9 Parabellum" eller "9 mm Luger" - detta för att förhindra sammanblandning med andra kalibrar som (i vissa fall) delar samma smeknamn. Även metriska måttangivelser, såsom "5,6x15 mm R" (dvs ".22 Long Rifle"), nyttjas av polisen, men då deras system VapenPÄR är mycket bristfälligt är det säkrast att nyttja patronens riktiga namn i ansökan

MPK
Anteckning
Motivera varför du behöver vapnet, dvs vilken skytteform (fält, precision, PPC, etc.,) du avser nyttja vapnet/vapendelen för.

MPK
Anteckning
Styrk ditt behov som aktiv medlem med fyra aktiviteter som du deltagit i för MPK under det senaste året:  externa tävlingar, funktionärsarbete, och/eller annan föreningsaktivitet. Du behöver inte skriva enbart de fyra senaste aktiviteterna; om du har varit aktiv på flera olika sätt kan du välja att illustrera detta istället.

MPK
Anteckning
Du MÅSTE bifoga intyg på guldfordringarna med din ansökan. Om dessa saknas kommer din ansökan avslås eller skickas tillbaka för komplettering.Intyg kan vara i form av häftet för guldserier, tävlingsresultat, eller om du bokfört dem på annat sätt. Guldserier i annan form än tävlingsresultat ska vara bevittnade av behörig person (se sidan 2).

MPK
Anteckning
Loggbok för skjuttillfällen eller annat intyg för skjuttillfällen MÅSTE bifogas med ansökan. Intyg kan också vara i form av tävlingsresultat.

MPK
Anteckning
Glöm inte att signera din ansökan!



Skjutkrav för att få erhålla 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 (2) år. Fordringarna som ska uppnås är: 

1. Att i tre (3) precisionsserier mot Pistoltavla 25 m precision, på 25 meters avstånd med fem (5) skott under fem (5) minuters 
skjuttid, ha uppnått i varje serie minst:

Vapengrupp A B C 

Poäng 43 45 46 

OBS: För personer som ett föregående år fyllt 55 år gäller ett (1) poäng mindre per serie, och för personer som ett
föregående år fyllt 65 år gäller två (2) poäng mindre per serie. 

2. Att i tre (3) tillämpningsserier mot tavla C30, på 25 meters avstånd, från skjutställning stående 45°, prestera sex (6) av sex
(6) träff på följande tider:

Vapengrupp A + R B + C 

Tid 17 sekunder 15 sekunder 

Alternativt ska skytten ha erhållit minst en standardmedalj i fältskjutning. 

Tillfällen när dessa krav uppfyllts ska antecknas och styrkas av annan skytt som är betrodd av styrelsen och själv innehar pistol-
skyttemärket i guld. Förutom styrkta fordringarna godkänns även officiella tävlingsresultat. MPK tillhandhåller ett häfte med 
skjutprogram och plats för dokumentation av uppfyllda guldfordringar i vilket guldfordringarna kan noteras. Det går bra att bifoga 
kopia på detta häfte, där årtal samt skyttens namn framgår.  

Skytten ska även deltagit i externa tävlingar, varit funktionär, eller deltagit i övrig föreningsverksamhet (såsom att ha agerat mentor 
och tagit med nybörjare på externa tävlingar, spikat mål till fältskyttetävling, deltagit i städkväll på banan, etcetera). 

Ytterligare krav vid ansökan om första vapnet (aktiv medlem enligt 5§ 5 kap. FAP 551-3): 

För att styrelsen ska kunna utfärda föreningsintyg för skytt som inte har vapen sedan tidigare krävs: 
Innehav av Pistolskyttekort.
Medlemskap i Malmö Pistolklubb i minst sex (6) månader.
Tränat och/eller tävlat minst tolv (12) gånger senaste halvåret.
Första vapnet ska alltid vara i kaliber .22LR (vapengrupp C eller R). Första grovkalibriga vapen (vapengrupp A, C, och R) kan 
sedan sökas efter tolv (12) månaders medlemskap.

Ytterligare krav vid ”förnyelse” och ansökan om ytterligare vapen (aktiv medlem enligt 6§ 5 kap. FAP 551-3): 

Krav vid ”förnyelse” av vapenlicens
För att styrelsen ska kunna utfärda föreningsintyg till skytt vars tidsbegränsade licens håller på att löpa ut krävs att skytten:

o Tränat och/eller tävlat minst sex (6) gånger senaste halvåret.
o Tränat och/eller tävlat minst fyra (4) gånger per år de senaste två (2) åren med vapnet förnyelsen avser.

(Kan kombineras med punkten ovan)

Krav vid ansökan om licens för ytterligare vapen
För att styrelsen ska kunna utfärda föreningsintyg för nytt vapen för skytt som redan har vapenlicens för målskjutning krävs 
att skytten:

o Tränat och/eller tävlat minst sex (6) gånger senaste halvåret.
o Tränat och/eller tävlat minst två (2) gånger det senaste halvåret med varje vapen skytten redan har licens för.

(Kan kombineras med punkten ovan)
o Deltagit i minst en extern tävling under det senaste året.

För att skytten ska kunna styrka dessa aktiviteter rekommenderas att skytten för loggbok över sin aktivitet. Loggboken ska innehålla 
följande information: datum, plats, typ av aktivitet, vilket vapen som använts, och vem som styrker uppgifterna (styrkandet skall 
signeras av den person som styrker). Kopia på relevanta delar ur loggboken kan bifogas denna ansökan.  




