Svenska Dynamiska
Sportskytteförbundet
(Reviderad 2016-07-12 och 2013-01-28, enligt FS 2012-11-24)
Policy - Föreningsintyg
För att en till IPSC Sverige ansluten förening ska få behörighet att skriva
föreningsintyg åt sina medlemmar krävs det att föreningen har fått sin
ansökan godkänd i aktuell vapengren.
Förbundsstyrelsen beslutar om godkända föreningar och meddelar RPS
samt listar dem under sidan "Anslutna föreningar".
Föreningens årliga verksamhetsredovisning ligger sedan till grund för om
behörigheten skall fortsätta att gälla nästkommande år.
IPSC Sveriges styrelse har rättighet att dra tillbaka beviljad behörighet
om föreningens verksamhet inte följer nedanstående krav eller
uppförande är till men för förbundet.
Nya ansökningar skall vara komplett FS tillhanda den siste i varje kvartal
för beslut under kommande kvartal, ej kompletta ansökningar behandlas
ej och förening får därför ansöka på nytt under nästkommande period.

Vapen för Dynamiskt skytte
Föreningsintyg för vapen till dynamiskt skytte ska uppfylla de generella
krav för vapen i verksamheten som IPSC Sverige ställer och de krav som
finns redovisade för varje gren och division i IPSC skjutreglementen
(tävlingsregler) som redovisas i dokumentet nedan.
Krav på förening för att få utfärda föreningsintyg för vapenlicens
Att föreningen
•
•

•
•

•
•

•
•

består av minst 5 medlemmar med gällande IPSC-licens.
har dokumenterad tillgång till skjutbana i aktuell gren, minst 2
timmar/2 ggr i veckan. Specifikt för gevär så skall det finnas en 300
m skjutbana (50 m för Gevär .22LR (Mini Rifle).
bedriver organiserad verksamhet i aktuell vapengren.
har en av IPSC Sverige godkänd instruktör i aktuell vapengren som
tävlar för föreningen. Instruktören skall verka i och för föreningens
interna utbildningsbehov.
dokumenterar sin verksamhet.
senast den 31 januari skickar in årsrapport och
verksamhetsberättelse för föregående år samt betalar årsavgift till
förbundet för kommande år.
senast den 31 december varje år har till FS skickat in ansökan om
att få utfärda föreningsintyg inför nästkommande år.
får under tiden 1 januari tills beslut meddelats EJ utfärda
föreningsintyg.

Krav på medlem för att få föreningsintyg utfärdat
•
•

•
•

•
•

Innehavare av IPSC-licens samt tävlande för den förening som
utfärdar intyget.
Aktiv medlem (deltagit i av föreningen organiserad verksamhet)
under minst 12 månader för enhandsvapen, tiden skall räknas från
godkänd IPSC-licens.
Innan intyg utfärdas för enhandsvapen skall skytten uppvisat minst
ett godkänt level 2 resultat, dvs utan DQ.
För kulgevär och hagelgevär ska det ha förflutit minst 24 månader
från godkänd IPSC-licens utfärdats. Tiden skall räknas
sammanhängande och får ej vara med uppehåll.
Uppfyllt kravet för IPSC Sverige kompetensprov i aktuell vapengren
(inte äldre än 24 månader).
Innan intyg för kul- eller hagelgevär utfärdas skall skytten uppvisat
minst tre godkända level 2 resultat (valfri gren), dvs utan DQ.

Dokument
Samtliga dokument finns att ladda ner från http://sdssf.se/dokument/

