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Vanliga frågor med svar
Fråga: Hur går det till att skaffa licens på svartkrutsvapen?
Svar:
1. Skaffa föreningstillhörighetsintyg från SSSF genom att skicka e-brev till
sssf@tele2.se. Ange ditt namn, personnummer, fullständig bostadsadress, vilken klubb
du representerar och ett telefonnummer som vi kan nå dig på om det uppstår några
frågetecken.
2. Skicka in licensansökan till Polismyndigheten där du är skriven och bifoga SSSF
föreningstillhörighetsintyg.
3. Ta kontakt med din skytteförening som du representerar och be dem att skicka in ett
föreningsintyg till Polisen. Ange vilken vapentyp det handlar om, vilken klass du
avser att tävla i med vapnet, piplängd, att det rör sig om ett mynnings-, kammar- eller
patronladdat svartkrutsvapen, piplängd. Din förening vill också veta hur många
svartkrutsvapen du redan har som används inom SSSF reglemente.
Din förening skickar in intyget direkt till Polismyndigheten.
Ovanstående förutsätter att du har betalat medlemsavgiften till SSSF och för enhandsvapen att
klarat angivna guldfordringar, se dokument angående riktlinjer för utfärdande av
föreningsintyg.

Fråga: Jag är med i en pistolskytteklubb och jag vill börja skjuta med gevär. Måste jag gå med
i gevärsklubb? Kan min pistolklubb utfärda medlemsintyg för gevär, vi har ju inga egna
gevärsbanor.
Svar: Nej, du behöver inte byta klubb eller är tvingad att gå med i en gevärsklubb. Du är
medlem i SSSF och SSSF bedriver skytte med gevär och pistol. Enligt reglementet så kan du
bara representera en klubb och sålunda är din pistolskytteklubb din moderklubb för
tävlingsaktivitet inom SSSF. Jodå, din förening kan skriva ut föreningsintyg även för gevär då
de formella kraven för gevär är lägre jämfört med enhandsvapen. Om du sedan tränar
gevärskytte hos din jaktskytteklubb, är medlem i gevärsklubb eller tränar på din egen mark är
din uppgift att lösa. Är din pistolbana godkänd för gevär kan man träna på en förminskad
tavla (finns för 50 meterskytte på en 25 metersbana).
Fler frågor och svar kommer att läggas in efterhand.

SSSF 2018-11-27

1 (1)

