
Ansökan om medlemskap i
Mora Skyttegille - Pistolsektionen

Ansökan lämnas personligen av sökanden och signeras av skjutledare 

För att inte fördröja ansökan - TEXTA i formuläret!

1a. Efternamn 1b. Samtliga förnamn (markera tilltalsnamnet) 

2. Postadress 

3. Postnr 4. Ort 

4. Personnummer 5. Telefon 

6. E-postadress 

Övriga uppgifter 

8. Sökande innehar pistolskyttekort ("Grönt kort") 

� Nej    � Ja   Om ja, pistolskyttekortsnummer:

9. Sökande innehar vapenlicens för pistol och/eller  revolver

� Nej    � Ja   

10. Nuvarande eller tidigare medlemskap i skytteför eningar 

 

Jag förbinder mig att, utan förbehåll, rätta mig efter de författningar som gäller för skytte, av myndighet utfärdade 

föreskrifter samt Svenska Pistolskytteförbundets och föreningens stadgar, banregler och anvisningar. Vidare 

förbinder jag mig även att vara aktiv i föreningsarbetet, där det så påtalas och på annat sätt bidra till föreningens 

fortsatta utveckling. 

 

Ort och datum Underskrift 

 

Ansökan mottagen av (underskrift av skjutledare eller styrelseledamot) : 

 

  

 

 

eller styrelseledamot innan den överlämnas till styrelsen för beslut. 

 

 

 

 

 



 

Sökande som inte har egen licens och Pistolskytteko rt ('Grönt kort') 
Mora Skyttegille - Pistolsektionen har som krav att de som inte har egen licens och är intresserade av 

pistolskytte skall genomgå en grundkurs som ordnas av föreningen. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om 

det man bör veta när det gäller skytte med pistol, såsom säkerhetsbestämmelser, skjutteknik, tävlingsgrenar, 

vapentyper m.m. Kursavgiften inkluderar både utbildningsmaterial samt medlemskapsavgift. 

 

Datum och tid för kursstarter annonseras på föreningens hemsida: www.morapistolskytte.se

 

Efter fullgjord kurs, och om man har klarat provet för pistolskyttekortet, uppfyllt kravet gällande skjutskicklighet 

samt varit aktiv medlem i 6 månader, är det möjligt att kunna söka licens för eget vapen. 

 

Sökande som har egen licens 
Mora Skyttegille - Pistolsektionen ställer för närvarande inte något krav på att sökande aktivt tävlar för föreningen, 

men dock att man förbinder sig att vara aktiv i föreningsarbetet inom föreningen. Saknar sökande 'Grönt kort' 

skall man anmäla sig till kommande kurs. 

 

Avgifter 
Medlemskap: Avgiften är för aktiv medlem är f.n. 600 SEK per år och för stödmedlem 300 SEK per år. 

 

Nyckelavgift: Aktiv medlem har möjlighet att lösa ut nyckel till klubbstuga och målbod, vilket ger tillträde till 

 föreningens bana enligt gällande skjutbaneinstruktion. 

Stödmedlemmar har möjlighet att lösa ut nyckel till sin förrådsbod där målmateriel, 

första hjälpen-låda med mera finns tillgängligt.

Engångsavgiften för nyckeln är 100 SEK. Notera att vid utträde måste nyckel återlämnas. 

 Vid förlust av nyckel skall klubben ersättas kostnaden för låsbyte.

Övrigt 
Sökande som antagits som aktiv medlem förbinder sig att följa Mora Skyttegille - Pistolsektionens stadgar och 

föreskrifter utan förbehåll, samt förbinder sig att vara aktiv i föreningsarbetet där det så påtalas och på annat sätt 

bidra till föreningens fortsatta utveckling. 

 

Samtliga redovisade avgifter avser säsongen 2014. 

 

Medlemsansökan och hur det fungerar: 
Ansökan kan endast ske på av Mora Skyttegille - Pistolsektionen utgivet formulär och vara mottagen av 

styrelsemedlem eller skjutledare. Giltigt ID ska visas av den sökande och kontrolleras av mottagaren som 

signerar ansökan. 

 

Beslut om medlemskap tas av styrelsen på ordinarie styrelsemöte och förutsätter att medlemsavgiften är betald. 

Efter ett positivt beslut i styrelsen avseende medlemskap skickas medlemskort och information till den sökande. 

 

Efter ett negativt beslut i styrelsen avseende medlemskap skickas skriftlig information om beslutet och hur det 

överklagas till den sökande. Medlemsavgiften återbetalas. 

Efter besked om medlemskap skall ny medlem, om så krävs, anmäla sig till kurs för erhållande av Pistolskyttekort. 

Allmänt 
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