Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet

Förbundet representerar i Sverige, International Practical Shooting Confederation (IPSC).

Ansökan för att få skriva föreningsintyg för vapenlicens
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.
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.
Krav på förening för att få skriva föreningsintyg för vapenlicens.
• 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 300m skjutbana.
• bedriver organiserad verksamhet i aktuell vapengren.
• har en av IPSC Sverige godkänd instruktör i aktuell vapengren och 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 Jan tills beslut meddelats EJ utfärda föreningsintyg.
Krav på medlem för att få föreningsintyg utskrivet för vapenlicens.
• 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 pistol (läs Handgun), tiden skall räknas från godkänd tävlingslicens.
• För kulgevär och hagelgevär skall, förutom 12 månaders aktivitet i aktuell vapengren, det
ha förflutit minst 24 månader från godkänd tävlingslicens 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 utfärdas skall skytten uppvisat minst 3 godkända level 2 resultat, dvs utan
DQ.
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Ansökan – föreningsintyg
Klubbens/föreningens namn

Kontaktperson

Dynamiskt Skytte

Föreningens instruktör, Dynamiskt Skytte

Ansluten även till (förbund)

Telefonnummer

E-postadress kontaktperson

Licensnr. och utbildningsbehörighet
(E, G, H)

E-postadress instruktör

Aktuell styrelse

Ordförande

Adress

Tel Arbete/Bostad

Mobiltelefon

Sekreterare

Kassör

Klubbvapen

Pistoler antal

Gevär antal

Hagelgevär antal

Skjutbana för:

Pistol. Tillgång till bana /egen

Gevär. Tillgång till bana /egen

Hagelgevär. Tillgång till bana /egen

Arrangerade
träningar

Pistol. Antal ggr per vecka

Gevär. Antal ggr per vecka

Hagelgevär. Antal ggr per vecka

Arrangerade
tävlingar

Pistol. Antal ggr per år/ Level 1-3

Gevär. Antal per år/ Level 1-3

Hagelgevär. Antal ggr per år/ Level 1-3

Banans längd
Banans adress

För skjutbanor som inte ägs av föreningen ska nyttjanderätt/tillgång styrkas med kopia på giltigt
kontrakt/arrendeavtal, som ska bifogas denna ansökan.
Underskrift ordförande

Datum

Ort

………………….………………….………………….
Namnförtydligande

Detta formulär sparas/skannas till Adobe PDF-format och e-postas till: info@ipsc.se (spara originalet).
I undantagsfall kan det skickas till:
Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet, Syrenvägen 7, 362 51 Väckelsång
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