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Revidering: 

2021-10-12 Sid 2 Ny punkt nr 7 

 

Föreningsintyg vid behov av vapen utfärdas enbart till aktiva skyttar, enligt skjuthandboken 
2020, bilaga 8. 
 
Rutin för föreningsintyg, vapen nr 1: 
 

1. Grundutbildning genomförd* 
2. Innehavare av Pistolskyttekortet 
3. Fordringar för guldmärket uppnått. 
4. Aktivt medlemskap 6 månader i Skellefteå Pistolskytteförening samt betald 

medlemsavgift 
5. Enbart kaliber .22 
6. Vapnet ska uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets 

regelverk för aktuell gren/grenar 
7. Medlemmen ska ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade 

bestämmelser 
8. Medlemmen ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på 

begäran t ex medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälp till med sysslor vid och runt 
skjutbanan eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen 

. 
*om grundutbildning är genomförd vid annan pistolskytteförening än SPSF ska 
rekommendation/intyg från utbildande förening lämnas till SPSF och uppskjutning 
liknande guldmärket utföras tillsammans med utbildningsansvarig SPSF innan 
föreningsintyg för vapen nr 1 kan utfärdas.  

 
 
Rutin för föreningsintyg, fr.o.m. vapen nr 2 : 
 

1. Vapen nr 2 /Grovkalibriga vapen, minst 12 månaders* aktivt medlemskap samt betald 
medlemsavgift 

2. Innehavare av pistolskyttekortet 
3. Medlemmen ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets 

guldmärke under de senaste två åren med kaliber .22vapen. 
4. Vapnet ska uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska Pistolskytteförbundets 

regelverk för aktuell gren/grenar 
5. Medlemmen ska ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade 

bestämmelser 
6. Medlemmen ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på 

begäran till exempel medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälp till med sysslor vid 
och runt skjutbanan eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen 
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7. Inför utfärdande av föreningsintyget ska medlem provskjuta ett antal serier med ett 
grovkalibrigt vapen tillsammans med någon från styrelsen så att lämpligheten kan 
bedömas. (Vapen utlånas, medlem står för ammunitionskostnad) 
 

* Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en annan förening till SPSF 
kan få tillgodogöra sig den tiden (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första 
föreningen. 
 

 
Rutin för föreningsintyg vid förlängning av licens 

1. Minst 6 månaders* aktivt medlemskap samt betald medlemsavgift 
2. Medlemmen ska inneha pistolskyttekortet 
3. Medlemmen ska ha uppfyllt fordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets 

guldmärke under de senaste två åren. 
4. Medlemmen ska ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade 

bestämmelser 
5. Medlemmen ska ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på 

begäran t ex medverkat som tävlingsfunktionär eller hjälp till med sysslor vid och runt 
skjutbanan eller i övrigt ha visat ett aktivt intresse för föreningen 
 
 

* 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. 

 
 
Utfärdande av föreningsintyg 
 
Utfärdande av föreningsintyg utförs på delegation av styrelsen för Skellefteå 
Pistolskytteförening.  Utfärdade intyg ska alltid protokollföras i ett styrelseprotokoll. 
Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan styrelsen avslå 
begäran om föreningsintyg bland annat utifrån ovan beskriven rutin. 
 
Styrelsen har beslutat att nedanstående personer har rätt att utfärda föreningsintyg: 
- Jimmy Ruljeff, ordförande 
- Gunilla Burman, vice ordförande 
- Mårten Sehlstedt, IPSCskyttar 
- Johan Kvande, utbildningsansvarig (utfärdar för nybörjarskyttar) 
 
 

 
 
 


