
 

 

  Lathund licensansökan  
Den här lathunden är till för att hjälpa medlemmarna i MSG:s 
pistolsektion att planera sitt skytte och sitt engagemang.  
 
 

Till att börja med. 
• Din loggbok är väldigt viktig. Den är underlaget som visar att du är en 
aktiv skytt OCH föreningsmänniska. Att du tränar, tävlar, med mera. 
Det här vet du naturligtvis, men nu säger vi det en extra gång. 
• Din loggbok ska vara tydlig och enkelt läsbar för alla som behöver/ska 
titta i den.  
• Styrelsen har ett ansvar enligt lagar och förordningar. Om 
styrelseledamöterna inte kan avläsa loggboken kan vi inte bedöma att 
du har gjort det du ska.  
• Då kan vi inte ge dig det föreningsintyg du vill ha. 
 
 

Loggboken. 
• I loggboken ska det framgå vem uppgifterna avser (dina 
personuppgifter), datum, plats, skytteaktivitet, vilket vapen som använts, 
och vem som styrker uppgifterna (Vi måste kunna tyda signaturen, du 
får inte signera dig själv). 
• Posterna/raderna i loggboken ska vara signerade av en annan 
medlem – som har egen licens, eller av exempelvis en skjutledare på en 
tävling. 
• Skjuter du med mer än ett vapen samma dag / samma träningstillfälle 
ska VARJE VAPEN HA EN EGEN RAD. Din .22:a på en rad, din 9mm 
på en annan, exempelvis. Skrivs flera vapen in på en och samma rad 
godkänns bara den ena som aktivitet.  
• En gång till: Styrelsen godkänner bara ett vapen per rad.  
• Kopior på loggboken ska lämnas in tillsammans med ansökan.  
 
 
 



 

 

 

Så här ska loggboken se ut. 
Ett vapen per rad. En händelse per rad. 

 
 
 

Ansökan om föreningsintyg. 
• Med all respekt för att vi alla har olika kunskaper om hur man skannar 
bilder, gör pdf-filer m.m, så vill styrelsen be er att skicka in ansökan med 
tillhörande material på ett så lätthanterligt sätt som möjligt.  
• Helst allt i en och samma pdf-fil, där bilderna lagts in lagom stora för 
att passa på en A4-sida. Dokumentet ska helst inte ”väga” mer än några 
megabyte. 
• Om det inte är möjligt av ett eller annat skäl: namnge då dokumenten 
så att det går lätt att förstå vad de innehåller.  
Exempelvis ”Inges Loggbok 1”, ”Inges Loggbok 2”, ”Inges 
Guldfordringar”.  



 

 

Guldfordringarna ska se ut så här. 

 
• Du får själv leta fram och fotografera/kopiera dina intygade fordringar 
ur skjutpärmen. Styrelsen kontrollerar sedan att det stämmer.  
• Du ska ladda ner blanketten från polisens tillståndsenhet som en 
redigerbar pdf. Den fyller du i som man ska och skickar vidare till 
Sektionsstyrelsen. 
• Styrelsen skickar in Föreningsintyg med e-post direkt till 
tillståndsenheten, och en kopia av förstasidan till dig. 
• Behöver du hjälp med tekniken? Fråga en kamrat i klubben. Vi hjälps 
åt. Inga frågor är dumma. 



 

 

Att få eller förnya en vapenlicens. 
 
Aktivitet – inte enbart skytte. 
• För att uppfylla kravet på medlemskap ska du hjälpa till med de 
sysslor som din förening behöver utföra för att kunna bibehålla och 
utveckla verksamheten.  
• Det krävs alltså en grad av delaktighet i föreningsarbetet utöver den 
rena skytteaktiviteten.  
Skjutledarskap. Funktionär på tävling. Delta i arbetsdag. Med mera. 
• Detta gäller alla. Detta gäller första vapnet och alla kommande vapen. 
Detta gäller vid förnyelse. 
 
Första vapnet.  
Ditt första vapen ska vara kaliber .22. 
Andra kalibrar kan du skaffa tidigast efter tolv (12) månaders aktivt 
medlemskap. 
 
– Du ska vara en aktiv medlem.  
– För att vara aktiv ska du under de senaste sex (6) månaderna ha 
deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller 
representerat föreningen i externa tävlingar i genomsnitt minst två (2) 
gånger per månad.  
Alltså Totalt tolv (12) tillfällen.  
– De tolv tillfällena ska vara fördelade över hela perioden. Att skjuta tolv 
gånger under en enda månad och inte mer är inte godkänt.  
– Du ska ha klarat fordringarna för pistolskyttemärket i guld under 
något av de senaste två (2) kalenderåren. 
– Aktivitet hos annan förening eller under medlemskap i annan förening 
gills inte. 
 
Kortversion: 

● Aktiv medlem 
● Tolv skjutningar på sex månader.  
● Klara guldfordringar en gång under två år. 

 
 



 

 

Du vill ha ett vapen till. 
– Du ska vara en aktiv medlem. 
– För att vara aktiv ska du under de senaste sex (6) månaderna ha 
deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller 
representerat föreningen i externa tävlingar i genomsnitt minst en (1) 
gånger per månad.  
– Totalt sex (6) tillfällen. Inte sex gånger på en månad, utan fördelat på 
perioden.  
– Du ska ha skjutit minst två gånger under de senaste sex månaderna 
med varje vapen du redan har licens för. 
 
Kortversion: 

● Aktiv medlem. 
● Sex skjutningar på sex månader.  
● Två gånger per vapen du redan har under de sex månaderna. 

 
Du vill förnya din licens. 
– Polismyndigheten bör, men har ingen skyldighet att skicka ut en 
påminnelse ett antal veckor i förväg. 
– Det är alltid skyttens eget ansvar att förnya licens i rätt tid, dvs minst 
4 veckor innan licensen går ut.  
– Om du inte gör detta - oavsett anledning - kan du bli åtalad för brott. 
 
– För att förnya din licens ska du ha tränat eller tävlat med samtliga dina 
vapen minst fyra (4) gånger per år under de senaste två åren. Aktivitet 
ska styrkas med hjälp av t.ex. resultatlistor eller en skyttelogg. 
– De fyra gångerna ska vara fördelade på perioden.  
– Du ska ha klarat fordringarna för pistolskyttemärket i guld under 
något av de senaste två kalenderåren  
– Du ska också ha deltagit i föreningens tränings/tävlingsverksamhet i 
snitt 1ggr/mån de senaste 6 månaderna.  
 
Kortversion 

● Aktivitet fyra gånger om året med samtliga dina vapen i sektionen.  
● Klara guldfordringar en gång under två år. 
● Sex skjutningar på sex månader före ansökan. 

 



 

 

Undrar du något? Osäker på hur du ska fylla i? 
Fråga någon i styrelsen eller någon annan erfaren medlem – på en 
träning eller via Facebook. Bättre att fråga en gång för mycket.  
Om du gör fel eller lämnar ofullständiga uppgifter i ansökan så tar allt 
längre tid.  
 
 
Du har varit med i en annan klubb tidigare.  
Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening 
till en annan får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit 
medlem i den första föreningen. 
 
 
Bilagor: så fyller du i blanketten. 
 
Med kamratliga skyttehälsningar från pistolsektionens styrelse 



 

 

Föreningsintyg FÖRSTA VAPNET (tre sidor)



 

 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

Föreningsintyg ytterligare vapen (3 sidor)

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 

 
 
 


