Krav för utfärdande av: Föreningsintyg för första vapen
Antagen: 2021-03-28
●

Första egna vapnet skall vara av kaliber .22.

●

Föreningsintyg utfärdas bara till medlem som har Härnösands pistolskytteklubb som primär klubb
hos Pistolskytteförbundet.

●

Medlem ska inneha Pistolskyttekortet (Svenska Pistolskytteförbundets s.k. Gröna kort.)

●

Varit medlem i klubben i minst 12 månader (alternativt annan pistolskytteklubb ansluten till
Svanska pistolskytteförbundet, intyg erfordras) och under de senaste sex månaderna ha
deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa
tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad (Skall styrkas med bifogad
loggbok / resultat).

●
●

Uppfyllt fodringarna för Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttemärke av valör
Guld (inom de senaste 24 månaderna från begäran av föreningsintyget).
Resultat från tävling eller intyg som styrker att fodringarna är avklarade och datum för detta skall
bifogas, intyg ges av nedanstående:
○
○
○

skjutledare vid någon av föreningens tävlingar
någon ur föreningens styrelse
skjutledare under föreningens arrangerade träningstillfällen

●

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.

●

Ha representerat klubben i tävling (Under de senaste 6 månaderna).

●

Styrelsen är den som slutgiltigt bestämmer om sökande är lämplig för att föreningsintyg skall
utfärdas.
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Krav för utfärdande av: Föreningsintyg för ytterligare enhandsvapen
Antagen: 2021-03-28
●

6 månader måste alltid passera mellan första intyg för .22 och vapen av grövre kaliber.

●

Varit medlem i klubben i minst 18 månader (alternativt annan pistolskytteklubb ansluten till
Svanska pistolskytteförbundet, intyg erfordras) och under de senaste sex månaderna ha
deltagit i föreningens skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa
tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad (Skall styrkas med bifogad
loggbok / resultat).

●

Medlem ska inneha Pistolskyttekortet (Svenska Pistolskytteförbundets s.k. Gröna kort.)

●

Föreningsintyg utfärdas bara till medlem som har Härnösands pistolskytteklubb som primär klubb
hos Pistolskytteförbundet.

●

Medlem ska ha uppfyllt fodringarna för Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttemärke av valör
Guld eller för innehavare av guldmärket, uppfyllt fodringarna för årtalsmärke (inom de senaste 24
månaderna från begäran av föreningsintyget).
Resultat från tävling eller intyg som styrker att fodringarna är avklarade och datum för detta skall
bifogas, intyg ges av nedanstående:
○
○
○

skjutledare vid någon av föreningens tävlingar
någon ur föreningens styrelse
skjutledare under föreningens arrangerade träningstillfällen

●

Ha tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex månaderna med respektive
tidigare innehavt enhadsvapen. Enskild träning är ett komplement utöver organiserad
föreningsträningar/tävlingar, styrelsen gör en helhetsbedömning om anledning och behov är
starka nog till att ta med enskild träning i aktivitetsbedömningen.) (Logg/tävlingsresultat där vapen
och kaliber framgår skall bifogas.

●

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.

●

Styrelsen är den som slutgiltigt bestämmer om sökande är lämplig för att föreningsintyg skall
utfärdas.
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Krav för utfärdande av: Föreningsintyg vid förnyelse av tidsbegränsat tillstånd
Antagen: 2021-03-28
●

Vara medlem i klubben och under de senaste sex månaderna ha deltagit i föreningens
skjutningar (träning eller tävling) och/eller representerat föreningen i externa tävlingar,
sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad, alternativt aktivitet i annan pistolskytteklubb
ansluten till Svanska pistolskytteförbundet (Aktivitet skall styrkas med bifogad loggbok / resultat)

●

Medlem ska inneha Pistolskyttekortet (Svenska Pistolskytteförbundets s.k. Gröna kort.)

●

Föreningsintyg utfärdas bara till medlem som har Härnösands pistolskytteklubb som primär klubb
hos Pistolskytteförbundet.

●

Medlem ska ha uppfyllt fodringarna för Svenska Pistolskytteförbundets pistolskyttemärke av valör
Guld eller för innehavare av guldmärket, uppfyllt fodringarna för årtalsmärke (inom de senaste 24
månaderna från begäran av föreningsintyget) eller intyg om skjutskicklighet.
Resultat från tävling eller intyg som styrker att fodringarna är avklarade och datum för detta skall
bifogas, intyg ges av nedanstående:
○
○
○

skjutledare vid någon av föreningens tävlingar
någon ur föreningens styrelse
skjutledare under föreningens föreningens arrangerade träningstillfällen

●

Ha tränat eller tävlat med sökt vapen minst fyra gånger per år under de senaste två åren. Enskild
träning är ett komplement utöver av föreningen arrangerade träningar och tävlingar, styrelsen gör
en helhetsbedömning om anledning och behov är starka nog till att ta med enskild träning i
aktivitetsbedömningen (Logg/tävlingsresultat där vapen och kaliber framgår skall bifogas).

●

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.

●

Styrelsen är den som slutgiltigt bestämmer om sökande är lämplig för att föreningsintyg skall
utfärdas.
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