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Förord
Svenska Pistolskytteförbundets Skjuthandbok, upplaga 12, är fastställd
att gälla från och med den 1 januari 2008.
Enligt de nya rutiner som fastställdes av Förbundsmötet 2007 kommer
varje upplaga av skjuthandboken att gälla under två år.
Kretsar, föreningar och enskilda medlemmar i förbundet är skyldiga att
följa skjuthandbokens föreskrifter.
Andemeningen med skjuthandboken är att det som föreskrivs eller
uttryckligen anges som tillåtet ska följas. Skjuthandboken får inte
användas på ett sätt som strider mot denna uppfattning. Åtgärder som
strider mot andemeningen måste godkännas av Förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen har (direkt eller genom sina organ Verkställande
utskottet och Regelkommittén) tolkningsföreträde avseende
tillämpningen av skjuthandboken.
December 2007
Svenska Pistolskytteförbundet

Bilaga 2: Försäkringar
För Svenska pistolskytteförbundet, dess kretsar, föreningar och medlemmar gäller
nedanstående försäkringar tecknade i IF SKADEFÖRSÄKRINGAR AB. De olika
försäkringsavtalens villkor gäller före nedanstående sammanfattningar

Ansvarighetsförsäkring (Nr N 000784-3295-01)
Försäkringen omfattar
1. Svenska Pistolskytteförbundet samt under Pistolskytteförbundet sorterande
kretsar och föreningar i egenskap av innehavare av skjutbana och arrangör av
tävlings- eller övningsskjutning.
2. Aktiva medlemmar.
3. Skolungdom och rekryteringsskyttar.
4. Gästande skyttar.
5. Utländska medborgare som inte kan vara medlemmar enligt Förbundets
stadgar.
För kategorierna 2, 3, 4 och 5 omfattas endast skadeståndsskyldighet som kan
åläggas enskild skytt i egenskap av deltagare i tävlings- och övningsskjutning
anordnad av Svenska Pistolskytteförbundet och under Förbundet sorterande kretsar
och föreningar.
För kategori 2 omfattas även skadeståndsskyldighet som kan åläggas medlem vid
deltagande i tävlings- och övningsskjutning var som helst i hela världen.
Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppen vid person- och sakskada är 10.000.000 kr.
För försäkringen gäller en självrisk om lägst 20 % av basbeloppet vid årets ingång vid
varje skadetillfälle.

Olycksfallsförsäkring (SP 7306)
Försäkringen omfattar
1. Aktiva medlemmar i hos Svenska Pistolskytteförbundet registrerade
föreningar.
2. Skolungdom och rekryteringsskyttar som deltar i propagandaskjutningar i
enlighet med den enskilda föreningens bestämmelser.
3. Företagsgrupper eller enskilda grupper som vid besök hos förening provar på
pistolskytte.
4. Markörer
5. Ordonnanser, stationschefer, expeditionspersonal samt övriga funktionärer
med uppdrag av tävlingsarrangören.
6. Gästande skyttar vid deltagande i tävlingar och övningsskjutningar av nedan
angivet slag. Ersättning för läke-, tandskade- och resekostnader utgår dock
endast under vistelse i Sverige.
7. Utländska medborgare som inte kan vara medlemmar enligt Förbundets
stadgar.

Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under
deltagande i och tjänstgöring vid tävlingar och övningsskjutningar som anordnas av
till Svenska Pistolskytteförbundet anslutna kretsar och föreningar inklusive tävlingar
utomlands då tävlingsdeltagande organiserats av någon nyss nämnd organisation.
Olycksfall under arrangerad gruppresa i skytteförenings regi till och från tävling
(övning) inkluderas i försäkringen.
Försäkringsbelopp
Dödsfall orsakat av olycksfall
Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
Kläder och personliga tillhörigheter

140.000 kr
800.000 kr
400.000 kr
25.000 kr
10.000 kr

Olycksfallsförsäkring övrig planlagd verksamhet (SP 1233)
Försäkringen omfattar
Medlemmar i föreningar som är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet.
Försäkringens omfattning
Försäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar den försäkrade under övrig
planlagd verksamhet (styrketräning, löpning, simning, innebandy, grillfester, arbete
på skjutbana etc) i regi av förening ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.
Försäkringen gäller inte farliga aktiviteter.
Försäkringsbelopp
Dödsfall orsakat av olycksfall
40.000 kr
Ekonomisk invaliditet på grund av olycksfall, maximalt
242.000 kr
Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
400.000 kr
Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
25.000 kr
Kläder och personliga tillhörigheter
10.000 kr
Teknisk utrustning för handikappad person
40.000 kr
Kristerapi
Högst 10 behandlingstillfällen

Anmälan om skada
Skadeanmälan skall omedelbart göras till IF SKADEFÖRSÄKRING. Telefon: 0771-43
00 00

Bilaga 6:

Köp och förvaring av vapen och ammunition

Bestämmelser
Bestämmelser om förvaring och transport av vapen och ammunition finns i
Vapenlagens (1996:67) 5. kapitel och Vapenförordningens (1996:70) 9. kapitel.
Rikspolisstyrelsen (RPS) har utarbetat föreskrifter och allmänna råd om
vapenlagstiftningen (RPS FS 2006:12 FAP 551-3).
Nedanstående bygger på RPS FS 2006:12 FAP 551-3 som utkom 2006-12-14.
Senaste utgåva gäller.
Sammanfattningen är gjord för att underlätta tolkningen av nämnda bestämmelser
och anvisningar, närmast vad gäller enhandsvapen för målskytte.
Enligt vapenlagen krävs särskilt tillstånd (licens) av polismyndighet för innehav av
skjutvapen. Utan vapenlicens får person som fyllt 18 år inneha luftpistol med
begränsad effekt. Tillståndspliktiga luftpistoler intas i en särskild förteckning som
förs av RPS. Aktuell förteckning finns i varje polisdistrikt.
Krav för vapenlicens
Vapenlicens för målskytte kan utfärdas för enskild “endast om den enskilde behöver
vapnet” och “det skäligen kan antas att vapnet inte kommer att missbrukas”.
Normalt fordras att:
1. den sökande varit medlem och regelbundet deltagit i pistolskytteorganisationens
skjutningar under minst de sex senaste månaderna,
2. den sökande fyllt 18 år (undantag kan göras)
3. den sökande under något av de senast två kalenderåren uppfyllt poängfordringarna för Svenska Pistolskytteförbundets guldmärke eller Sportskytteförbundets silvermärke i sport- eller grovpistol.
4. Den sökande skall inneha pistolskyttekortet
Intyg utfärdas av skyttens förening.
Mot uppvisande av vapenlicens kan enskild köpa ammunition till vapnet. Köp kan
även ske genom ombud som har egen vapenlicens. Pistolskytteförening får till
medlem eller annan likställd sammanslutnings medlem överlåta ammunition för
skjutning som äger rum under sådan sammanslutnings kontroll.
Utlåning
All överlämning av vapen till annan är enligt vapenlagen lån. Grundregeln är att ett
tillståndspliktigt skjutvapen inte får lånas ut till någon annan än den som har tillstånd
att inneha vapen av samma typ. Det finns dock några undantag i vapenlagens 3.
kapitel.
Den som har licens att inneha pistol eller revolver får vid enstaka tillfällen låna ut
vapnet under högst två veckor för samma ändamål som tillståndet avser. Med
enstaka tillfällen menas enligt lagmotiven ”några tillfällen per år”. Låntagaren måste
ha polismyndighetens tillstånd att låna pistol eller revolver, han eller hon ska behöva
låna vapnet för ett godtagbart ändamål och det ska skäligen kunna antas att han
eller hon inte kommer att missbruka vapnet. Under lånetiden får låntagaren även
inneha ammunition till vapnet.
Lånetillstånd behövs inte om vapnet innehas och används under långivarens uppsikt
eller under uppsikt av en skyttesammanslutning som får ha tillstånd att inneha
skjutvapen. Härmed menas i detta sammanhang en förening ansluten till SPSF.
Allmänt gäller att ett skjutvapen inte får lånas ut till den som kan antas komma att
missbruka vapnet. Den som har fått ett vapen omhändertaget av polisen anses då
inte heller lämplig att få låna vapen.
Den som lånar vapen ska vara myndig, 18 år fyllda. Den som är under 18 år får

dock låna vapen för träning eller tävling som äger rum under uppsikt av en skyttesammanslutning, dvs en förening ansluten till SPSF (organisationskontrollerad
utlåning). Utlåning för organisationskontrollerad skjutning får endast ske för den tid
tävlingen eller övningen pågår samt för den tid som behövs för fram- och återresa.
Uppsiktsutlåning och utlåning för organisationskontrollerad skjutning på annan plats
än skjutbana får endast ske till den som avlagt guldmärkesprovet.
Med skjutbana jämställs fältskyttestation under organiserad övning eller tävling.
Medför vapenlicens
Den som medför eget vapen måste medföra den utfärdade vapenlicensen eller
giltigt medlemskort i pistolskytteförening med polismans eller två trovärdiga
personers anteckningar om att vapenlicensen uppvisats för dem. Vid självständig
utlåning och under färd till och från organisationskontrollerad skjutning måste
låntagaren kunna uppvisa intyg om lånet. I intyget skall anges låntagares namn,
personnummer, yrke och hemvist samt tid och låneändamål. Om upplåtaren är en
enskild skall intyget skrivas på en avskrift (kopia) av vapenlicensen. I andra fall skall
låneintyg ange vapnets beteckning, kaliber, fabrikat och tillverkningsnummer.
Blanketter för låneintyg kan erhållas hos polisen.
Om låntagaren har fått lånetillstånd av polisen är låntagaren skyldig att föra med sig
tillståndet tillsammans med vapnet.
Ombyggnad
Ett vapen får inte utan ny vapenlicens ändras så att det till funktions- eller verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen.
Förvaringskrav
Den som innehar skjutvapen eller ammunition är skyldig att ta hand om egendomen
och hålla den under sådan uppsikt att det inte finns risk för att någon obehörig
kommer åt den. Med uppsikt förstås att innehavaren har omedelbar kontroll över
vapnet eller ammunitionen.
Säkerhetsskåp m.m.
När skjutvapen inte brukas skall de förvaras i säkerhetsskåp eller i något annat lika
säkert förvaringsutrymme.
Med förvaring i säkerhetsskåp skall förstås ett skåp som uppfyller lägst Svensk
Standard SS 3492 säkerhetsskåp och vara certifierat av ackrediterat
certifieringsorgan.
Med lika säkert förvaringsutrymme skall förstås att
1. omslutande delar skall bestå av lägst 4 mm stålplåt,
2. fogar skall ha minst samma motståndsförmåga mot inbrott som övriga
omslutande delar,
3. regelverket skall ha kolvar i minst tre riktningar samt vara av s.k. avlastad typ,
vilket innebär att låsets spärrelement inte får belastas när regelverkets kolvar
belastas i öppningsriktningen,
4. låsmekanismen skall vara borrskyddad,
5. en separat mekanism skall finnas som aktiveras vid inslagning eller sprängning
mot låset och varvid mekanismen skall spärra regelverket i låst läge,
6. regelverkets och bakkantsbeslagens ingrepp får inte vara mindre än 20 mm, och
7. ett förvaringsutrymme enligt ovan skall vara försett med ett lås för säkerhetsskåp
enligt 3 §.
Ett skåp som utan vapen har en vikt som understiger 150 kg skall vara förankrat i
byggnadsstommen. Ett sådant skåp kan, som alternativ till förankring, förses med
tyngder så att vikten 150 kg uppnås.

Allmänna råd
Polismyndigheten kräver normalt att sökanden exempelvis företer intyg om att ett
säkerhetsskåp har installerats eller ett kvitto på att ett sådant har köpts in för att
meddela tillstånd till innehav av skjutvapen. Beträffande säkerhetsskåp som
innehades före den 1 juli 2000 och där kvitto inte kan företes, bör sökanden kunna
ange fabrikat och beteckning på säkerhetsskåpet.
Förvaras skjutvapen i ett lika säkert förvaringsutrymme kräver polismyndigheten
vanligen att sökanden styrker med intyg att förvaringsutrymmet uppfyller de krav
som anges i 17 kap.5 § FAP 551-3.
En nyckel eller låskod bör förvaras så att en obehörig inte kan komma åt den. Finns
det risk för att någon anhörig eller bekant skulle kunna tänkas tillägna sig
skjutvapnet, bör vapenägaren härutöver iaktta extra försiktighet.
Förvaring under förflyttning m.m.
Med förflyttning av skjutvapen avses den transport av skjutvapen som en enskild
företar. Som huvudregel gäller därvid att skjutvapen skall hållas under uppsikt.
Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i bil
skall vapen som går att dela förvaras delat eller vara försett med godkänt vapenlås.
Om vapen förvaras delat skall vital vapendel tas med. Vapen som inte går att dela
skall vara försett med godkänt vapenlås. Såväl delat vapen som vapen försett med
godkänt vapenlås skall förvaras väl gömt i bilen eller på annat sätt placeras så att
stöld eller annat missbruk förhindras. Med godkänt vapenlås avses ett sådant lås
som uppfyller de krav som uppställs i klass 3 för hänglås och hänglåsbeslag. Detta
gäller t ex när en vapeninnehavare gör uppehåll i bilfärd till eller från tävling för att
tanka eller äta.
Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i
tåg skall vapnets huvuddel eller vapen som är försett med vapenlås antingen
polletteras eller förvaras i låda eller fodral i kupé. Förvaras vapnets huvuddel eller
vapen försett med vapenlås i kupé skall det tas med då kupén lämnas om
betryggande bevakning inte kan ordnas.
Vid tillfälligt kortare avbrott i uppsikten i samband med förflyttning av skjutvapen i
fartyg skall vapnets huvuddel eller vapen som är försett med vapenlås förvaras i
låst hytt eller låst fordon som är parkerat på låst fordonsdäck. En för vapnet vital del
skall tas med eller förvaras i fartygets reception eller hos fartygsbefäl.
Med delad förvaring menas att vapnets huvuddel, vital del och ammunition förvaras
på olika ställen. Den vitala delen skall hållas under ständig uppsikt. Med en för
vapnets funktion vital del förstås sådan del till vapnet som krävs för att vapnet skall
fungera. Vitala delar är för pistol och revolver slutstycke, mantel, pipa och trumma.
Allmänna råd
Vapen som förs med vid resa med flyg bör förvaras enligt följande: Vapnets
huvuddel bör förvaras i flygplanets lastutrymme i fodral eller låda. En vital del bör
förvaras i en annan persedel i flygplanets lastutrymme.
Utöver vad som sägs i första stycket bör vid resa med vapen kontroll göras dels
beträffande flygbolagets egna säkerhetsbestämmelser dels beträffande
säkerhetsbestämmelserna i berörda länder.
Vid övernattning på hotell eller i annan tillfällig bostad och vapnet inte förvaras
under uppsikt bör det delas och vital del tas med eller låsas in i s.k. hotellsafe eller
liknande utrymme. Vapen som inte kan delas bör förses med ett godkänt vapenlås.
Förvaring under transport i övrigt
Utöver vad som framgår av bestämmelserna härovan under rubriken Förvaring
under förflyttning av skjutvapen m.m. skall i tillämpliga delar följande gälla vid
förvaring i samband med övriga transporter.

Transport av skjutvapen skall ske på ett säkert sätt och under betryggande former.
Skjutvapen får inte skickas komplett i en försändelse utan skall vara oladdat, delat
och nerpackat i skilda försändelser. Om ett skjutvapen inte kan delas skall det vara
försett med ett godkänt vapenlås. Undantag kan göras om transporten är bevakad.
I förekommande fall skall skjutvapen skickas med kvittens i alla led.
Uppställning av fordon med last av skjutvapen får ske endast om fordonet är
bevakat eller uppställt på inhägnat område eller i garage som är försedda med larm.
Allmänna råd
Avsändaren bör kunna intyga att vapnet har förpackats enligt dessa föreskrifter.
Förvaring i samband med tävling
Ett vapen som medförs i samband med tävling till plats där det saknas tillgång till
säkerhetsskåp eller motsvarande skall, om det tillfälligtvis lämnas utan tillsyn, delas
och den vitala delen tas med. Vapnets huvuddel skall förvaras väl gömd och under
betryggande lås.
Ett vapen som inte kan delas skall vara väl gömt, fastlåst och försett med ett
godkänt vapenlås.
Allmänna råd
Om tävlingsarrangör tillhandahåller förvaringsutrymme bör detta utnyttjas.
Vapen på allmän plats m.m.
Ett skjutvapen som medförs på allmän plats eller inom skolområde skall, när det inte
används för ett legitimt ändamål, hållas under uppsikt och förvaras i en väska , ett
särskilt vapenfodral eller någon liknande förvaringspersedel.
Särskilda förvaringsvillkor
Allmänna råd
Polismyndigheten prövar om särskilda förvaringsvillkor skall meddelas i samband
med att ett tillstånd till innehav av vapen beviljas. Det är antalet vapen som förvaras,
vilken typ av vapen det är och vilken farlighetsgrad de har som bör vara avgörande
för vilken säkerhetsnivå som bör råda vid förvaringen.
Om flera medlemmar i en familj, som bor i en gemensam bostad, har vapen bör
familjens totala vapeninnehav vara avgörande för frågan om behovet av att meddela
särskilda förvaringsvillkor.
Vid förvaring av mer än fem helautomatiska vapen eller tio enhandsvapen eller tjugo
gevär bör de förvaringsregler som gäller för vapenhandlare och skytteföreningar
ligga till grund för förvaringsvillkoren (FAP 556-2). Bestämmelserna i FAP 556-2 bör
dock inte tillämpas beträffande skjutvapen med modellår före år 1890 samt repliker
av dessa och s.k. minipistoler med mindre kaliber än 5,1 mm. Här torde, oavsett
antal vapen, förvaringsbestämmelserna i 5 kap. vapenlagen vara tillräckliga.
I vapenregistret bör noteras att förvaringsvillkor har meddelats.
En överträdelse av sådana villkor om förvaring av vapen, som polismyndigheten har
meddelat är straffbar.
Förvaring hos annan
Ansökan om tillstånd att förvara skjutvapen eller ammunition hos någon annan görs
skriftligen hos polismyndigheten. Ansökan skall innehålla uppgifter om sökandens
namn, personnummer och hemvist samt om varje vapens typ, fabrikat, modell och
kaliber. Ansökan skall också innehålla uppgift om mottagarens namn,
personnummer och hemvist. Ansökan skall vidare innehålla en närmare redogörelse
för skälen för förvaring hos mottagaren och möjligheten för denne att erbjuda en
säker förvaring.
Polismyndigheten får bevilja tillstånd till förvaring hos annan endast om
polismyndigheten på den ort där förvaringen skall ske har medgett detta.

Beviljas tillstånd skall bevis om detta utfärdas. Beviset skall innehålla uppgift om för
vilken tid tillståndet gäller samt om villkor som meddelats med stöd av vapenlagen.
En kopia av beviset skall tillställas mottagaren.
Allmänna råd
Av vapenlagen framgår som huvudregel att en tillståndshavare själv är skyldig att l
ta hand om sina skjutvapen, något som i princip förutsätter att förvaringen sker där
vapeninnehavaren är bosatt vilket regelmässigt innebär där vapeninnehavaren är
folkbokförd. Polismyndigheten kan dock undantagsvis meddela tillstånd till förvaring
hos annan. För att förvaring hos annan skall tillåtas bör krävas att förvaringen efter
en helhetsbedömning framstår som motiverad.
Bestämmelsen i 5 kap 3 § vapenlagen är inte avsedd att användas för att
tillståndsinnehavaren skall kunna undgå kostnad för att själv ordna med en säker
förvaring av sina vapen eller att det av andra skäl är mer praktiskt att förvara vapen
hos någon annan.
Enligt vapenlagen skall ett tillstånd till förvaring hos annan alltid tidsbegränsas.
Tillståndet bör i normalfallet gälla i högst tre år åt gången.
Vid förvaring hos annan bör alltid särskilda förvaringsvillkor meddelas för såväl
tillståndshavaren som för den hos vilken han eller hon förvarar vapnet. Av
förvaringsvillkoren bör framgå att vapenförvararen inte har rätt att bruka vapnet, om
inte vapenlagens regler om lån av skjutvapen är uppfyllda.
Har tillstånd till förvaring hos annan meddelats innebär det att vapnet skall förvaras
hos den person som anges i tillståndet. Någon valfrihet, sedan tillstånd meddelats,
att förvara vapnet antingen hos denne eller hos tillståndshavaren själv, föreligger
inte.
Förvaring hos föräldrar
Förvaring hos föräldrar bör kunna medges t.ex. när en son eller dotter flyttar från
föräldrahemmet till en egen bostad i tätort eller större stad men avser att
fortsättningsvis jaga på föräldrarnas marker eller tillsammans med en förälder.
Förvaring hos annan i övriga fall
Förvaring hos annan än förälder kan medges t.ex. när någon flyttar till en storstad
på grund av sitt arbete, men har kvar en väsentlig anknytning till sin hembygd, där
han eller hon avser att fortsätta att bedriva jakt. Ett annat fall där förvaring hos
annan bör kunna övervägas är om vapenägaren under en längre period vistas i
utlandet, t ex i samband med FN-tjänstgöring, eller i vart fall långt från hemmet.
Kontroll av förvaring
Allmänna råd
Den som innehar tillstånd att inneha skjutvapen är skyldig att låta polismyndigheten
få tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs.
En sådan kontroll av förvaring är en åtgärd för tillsyn av tillståndspliktigt
vapeninnehav och syftar inte till att uppdaga brottsliga gärningar.
En begäran om att kontrollera förvaringen bör meddelas inom rimlig tid, cirka två
veckor, innan den skall äga rum.
Kontrollen innebär att endast det utrymme där förvaring av skjutvapen sker får
undersökas och innefattar inte någon rätt att undersöka annat utrymme hos
vapeninnehavaren än det som omfattas av vapentillståndet eller är av omedelbar
betydelse för förvaringen.

Bilaga 7:

Handlingsregler för pistolskytteföreningar vid utfärdande av intyg
för ansökan om vapenlicens

Inriktningen skall vara att:
• I första hand BEFRÄMJA TÄVLINGSVERKSAMHET
• I andra hand BEFRÄMJA TRÄNINGSVERKSAMHET
Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt
nedanstående:
1. Ny medlem i föreningen tidigast efter sex (6) månaders aktivt
medlemskap (=att regelbundet ha deltagit i föreningens tävlings- och
träningsverksamhet) samt betalda föreningsavgifter.
2. Första vapnet i kaliber .22
3. Grovkalibriga vapen tidigast efter tolv (12) månaders aktivt
medlemskap.
4. Vapnet skall uppfylla de bestämmelser som framgår av Svenska
Pistolskytteförbundets regelverk (SHB) för aktuell gren / grenar.
5. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och
utfärdade bestämmelser.
6. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för
föreningsarbetet och på begäran t.ex medverkat som tävlingsfunktionär
eller hjälpt till med sysslor vid och runt skjutbanan, eller i övrigt ha visat
ett aktivt intresse för föreningen.
7. Medlemmen skall inneha pistolskyttekort.
8. Medlemmen skall ha uppfyllt fordringarna för Svenska
pistolskytteförbundets guldmärke under något av de senaste två
kalenderåren.
9. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde
eller, efter protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller
sekreterare. Utfärdade intyg skall under alla omständigheter
protokollföras.
10. Alla intyg skall sändas direkt till polismyndigheten
11. 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.
12. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan
föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran
skall vägran motiveras.
Svenska pistolskytteförbundets intresse är uteslutande att stödja den enskilde
medlemmen till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som ingår i
förbundets program. För att styrelsen skall kunna utfärda intyg för ansökan till
vapenlicens är det därför rimligt att begära att vapnet är lämpat för Nationellt
pistolskytte i enlighet med förbundets program och bestämmelser.

