SSSF policy för utfärdande av föreningsintyg avseende enhandsvapen
Svenska Svartkruts Skytte Federationens (SSSF) intresse är uteslutande att stödja den enskilde
medlemmen till ett vapeninnehav som möjliggör utövande av de grenar som ingår i SSSF
tävlingsprogram. För att föreningarna skall kunna utfärda intyg för ansökan om vapenlicens
skall vapnet uppfylla de kriterier som anges i enlighet med SSSF skjutreglemente.
Inriktningen skall vara att:
1. Befrämja tävlingsverksamhet internt och/eller externt.
2. Befrämja träningsverksamhet och bevara och föra vidare kunskap om vapnens
historiska och ursprungliga handhavande.
Intyg om behov av vapen skall endast utfärdas till aktiva medlemmar enligt nedanstående:
1. Ny medlem:
a. tidigast efter sex (6) månaders aktivt medlemskap vilket innebär att medlemmen regelbundet har deltagit i föreningens tävlings- och träningsverksamhet) samt betalat föreningsavgifter till den lokala föreningen och SSSF.
b. Första vapnet valfritt mynnings- eller kammarladdad pistol/revolver.
c. Patronladdad svartkrutsrevolver tidigast efter tolv (12) månaders aktivt
medlemskap.
2. Vapnet skall uppfylla de tekniska bestämmelser som framgår av SSSF skjutreglemente
för aktuell gren/grenar.
3. Om tveksamhet råder beträffande vapnets historiska korrekthet eller tekniska utförande skall SSSF underrättas och den sökande skall framlägga dokumentation enligt
SSSF skjutreglemente kapitel 5.
4. Medlemmen skall ha visat vilja att följa föreningens stadgar och utfärdade
bestämmelser samt känna till de särskilda säkerhetsregler specifika för skytte med
svartkrutsvapen som finns i SSSF skjutreglemente.
5. Medlemmen skall ha visat intresse och haft förståelse för föreningsarbetet och på
begäran medverkat som tävlingsfunktionär, hjälpt till med sysslor vid och runt
skjutbanan eller på annat sätt bidragit till föreningens bästa.
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6. Medlemmen skall ha uppfyllt någon av följande fordringar:
a. SSSF guldmärke med aktuell vapentyp (enhandsvapen) eller, för innehavare av
guldmärket, uppfyllt fordringarna för årtalsmärke under något av de senaste två
åren.
b. För första svartkrutsvapnet godkänns också guldfordringarna enligt Svenska
Pistolskytteförbundet (SPSF), silverfordringarna enligt Svenska
Skyttesportförbundet (SvSF) eller uppfyllt samtliga krav för licens enligt
Sveriges Dynamiska Sportskytteförbund (IPSC Sverige).
7. Intyget skall utfärdas av föreningens styrelse vid styrelsesammanträde, efter
protokollförd delegation, av föreningens ordförande eller sekreterare. Utfärdade intyg
skall under alla omständigheter protokollföras.
8. Alla intyg skall sändas direkt från föreningen till polismyndigheten.
9. Medlem med tidigare vapenlicens och som flyttat över från en förening till en annan
får tillgodogöra sig den tid (helt eller delvis) han/hon varit medlem i den första
föreningen.
10. Om tveksamhet råder beträffande personen i fråga eller behovet, kan
föreningsstyrelsen vägra utfärda intyg beträffande behov. På begäran skall vägran
motiveras.
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