Krav för föreningsintyg – Mälarhöjdens Pistolskyttar, MPS
Dessa krav skall uppfyllas av medlem i Mälarhöjdens Pistolskyttar för att styrelsen ska utfärda ett
föreningsintyg. (OBS! Detta har inte att göra med polisens krav för licens)

Första licens (0.22LR)












Deltagit och med godkänt resultat genomförti Mälarhöjdens Pistolskyttars introduktionskurs.
Krävs för att bli medlem utan licens i Mälarhöjdens Pistolskyttar, kursen hålls årligen i mån av
plats/antal medlemmar.
Genomförd teoretisk utbildning och godkänt prov för att få Pistolskyttekortet.
Mälarhöjdens Pistolskyttar genomför med jämna mellanrum utbildning och examinering för
Pistolskyttekortet.
6 månaders aktivt A-medlemskap i Mälarhöjdens Pistolskyttar.
Aktivt medlemskap innebär att man tränat eller tävlat minst två gånger i månaden under den
senaste 6-månadersperioden samt ställer upp på klubbaktiviteter.
Deltagit i minst 2st klubbaktiviteter per år.
Deltagit på städdagar, som funktionär på Mälarskottet eller av styrelsen särskilt utannonserade
aktiviter
3st guldserier i precisionsskytte.
Precisionsskytte sker med enhandsfattning på ett avstånd av 25 meter mot en tavla med
poängfält 1 till 10. En guldserie motsvarar 46 poäng av 50 möjliga.
3st guldserier i snabbskytte.
Snabbskyttet för guldseriekraven får ske med enhands- eller tvåhandsfattning. Avståndet är 25
meter, och en guldserie innebär 6 stycken träffar på 15 sekunder mot ett cirkelmål C 30.

Andra licens (0.22LR-0.45ACP och alla däremellan förekommande kalibrar som

klubben bedriver

tävlingsverksamhet med)




Ytterligare 6 månaders aktivt A-medlemskap i Mälarhöjdens Pistolskyttar.
Efter att du har varit aktiv (träning alt. tävling 2ggr/månad) med din pistol i kaliber .22 i sex
månaders tid (från det att ditt första föreningsintyg för kaliber 0.22 godkändes) och har
behov av ytterligare ett vapen, så kan du ansöka om ett aktivitetsintyg för detta.
Tillvägagångssättet är detsamma.
2st externa tävlingar det senaste året.
2st Externa tävlingar i nationellt skytte, vår egen tävling Mälarskottet går som extern tävling.





Deltagit i minst 2st klubbaktiviteter per år.
Deltagit på städdagar, som funktionär på Mälarskottet eller av styrelsen särskilt
utannonserade aktiviter.
3st guldserier i precisionsskytte den senaste 2-årsperioden
Precisionsskytte sker med enhandsfattning på ett avstånd av 25 meter mot en tavla med
poängfält 1 till 10. En guldserie motsvarar 46 poäng av 50 möjliga.

Ytterliggare licens (0.22LR-0.45ACP och alla däremellan förekommande kalibrar som

klubben

bedriver tävlingsverksamhet med)






6 månaders aktivt A-medlemskap i Mälarhöjdens Pistolskyttar.
Efter att du har varit aktiv (träning alt. tävling 2ggr/månad) med din/dina pistol/pistoler
oavsett kaliber och har behov av ytterligare ett vapen, så kan du ansöka om ett
aktivitetsintyg för detta. Tillvägagångssättet är detsamma.
Deltagit i minst 2st klubbaktiviteter per år.
Deltagit på städdagar, som funktionär på Mälarskottet eller av styrelsen särskilt
utannonserade aktiviter.
3st guldserier i precisionsskytte den senaste 2-årsperioden
Precisionsskytte sker med enhandsfattning på ett avstånd av 25 meter mot en tavla med
poängfält 1 till 10. En guldserie motsvarar 46 poäng av 50 möjliga.

Förnyelse av licens





Aktivt A-medlemskap i Mälarhöjdens Pistolskyttar.
Sökanden har tävlat eller tränat med sökt vapen minst fyra gånger per år under den senaste
tvåårsperioden.
Deltagit i minst 2st klubbaktiviteter per år.
Deltagit på städdagar, som funktionär på Mälarskottet eller av styrelsen särskilt
utannonserade aktiviter.
OBS! Gäller inte bara året licensen går ut.
3st guldserier i precisionsskytte den senaste 2-årsperioden
Precisionsskytte sker med enhandsfattning på ett avstånd av 25 meter mot en tavla med
poängfält 1 till 10. En guldserie motsvarar 46 poäng av 50 möjliga.

När du skickat in din licensansökan till polisen skickar du sedan en förfrågan om föreningsintyg till
styrelsen, förfrågan skickas till sekreterare@mpsskytte.se.
När styrelsen röstat ”ja” för utfärdande av intyg får du en kopia när det skickas till polisen.
Röstar styrelsen ”nej” kommer du få svar via e-post med skäl till avslaget samt vad som saknas.
Detta skall bifogas/svaras på i din ansökan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Kopia på licensansökan alt. kvitto på licensansökan
Personnummer
Efternamn
Förnamn
Adress
Telefon
Epost
Pistol/Revolver
Kaliber/patronbeteckning
Fabrikat
Modell
Piplängd
Vapengrupp/Skytteform (ex. A/Fältskytte eller C/Precision osv.)
Har du deltagit i några externa tävlingar? (Om ja, nämn de två senaste)
För du dagbok över ditt skytte (ja/nej)?
Behovet avser: (1)Första vapen (2) ytterligare vapen (3) Förnyelse av tillstånd
Har du tränat eller tävlat antingen:
A: Minst 2ggr/månad senaste 6-månadersperioden (första vapen)
B: Minst 1ggr/månad senaste 6-månadersperioden (ytterligare vapen)
C: Minst 4ggr/år senaste tvåårsperioden (förnyelse)
Antal vapen sedan tidigare avsett för målskjutning under Svenska Pistolskytteförbundets
regelverk (ej jakt och likn.)
Har du skjutit dina guldserier JA eller NEJ samt datum på den sista. (Om inte på
tävling/måndagar, vem i styrelsen kan intyga?)
Pistolskyttekortsnummer?
Har du deltagit i klubbens aktiviteter/städdagar (2ggr/år)?

OBS! Allt detta skall bifogas i ett enda mail som skickas till sekreterare@mpsskytte.se.
Utan denna information tar styrelsen inte beslut på utfärdande av föreningsintyg eftersom intyget inte
kommer kunna fyllas i till fullo.
Har du inte deltagit i klubbens aktiviteter/städdagar skall särskilda skäl anges, i annat fall kan det finnas
möjlighet till specialuppgifter för att uppfylla kravet på aktivitet.
Är kravet inte uppfyllt utfärdas inget föreningsintyg.
Mvh
/Styrelsen

