Svenska Dynamiska
Sportskytteförbundet
Förbundet representerar i Sverige
International Practical Shooting Confederation (IPSC),
ett internationellt förbund med över 100 länder anslutna i världen.

Ansökan om rätt att utfärda
Föreningsintyg
Version 2020-06-24
(Tidigare reviderad 2012-11-24, 2010-12-04,
ursprungligen antagen av FS 2009-05-15).

För att en till Svenska Dynamiska Sportskytteförbundet (SDSSF) 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 listar dem på
förbundets hemsida, https://sdssf.se/foreningar/.
Föreningens årliga verksamhetsredovisning och ansökan om förnyelse ligger
sedan till grund för om behörigheten skall fortsätta att gälla nästkommande år.
SDSSF styrelse (FS) har rättighet att dra tillbaka beviljad behörighet om
föreningens verksamhet inte följer förbundets krav eller uppförande är till
skada 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.
Policy för Föreningsintyg och vapen för dynamiskt skytte
Utfärdande av Föreningsintyg ska följa den policy som förbundet har (Policy
för Föreningsintyg).
Vapen till dynamiskt skytte ska uppfylla de generella krav för vapen i
verksamheten som SDSSF ställer (Policy rörande sportskyttevapen för
dynamiskt skytte) och de krav som finns för varje gren och division inom
IPSC skjutreglementen.

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.

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

………………………………………
Ort

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
Adress:
Syrenvägen 7
362 51 Väckelsång

E-post: ordforande@sdssf.se
info@sdssf.se

Organisationsnr:
842001-1713
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