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Tidigare utövande av sport- och hobbyskytte 

Förtydliga ditt tidigare utövande av sport-/hobbyskytte, vilka sportskyttegrenar du utövat och var. 

Utövande av sport- och hobbyskytte med det vapen som förvärvas 

Redogör för vilka sportskyttegrenar du kommer att utöva med det vapen som nu ska förvärvas. Beakta att vapnet som 
förvärvas ska vara väl lämpat för utövande av den ifrågavarande sportskyttegrenen. 

Skjutbana / annat område som ska användas 

Redogör för var du kommer att utöva ovan nämnda sportskyttegren och vad din rätt att använda ifrågavarande skjut-
bana/övrigt område grundar sig på. 
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Tilläggsmotivering gällande handeldvapen och särskilt farligt skjutvapen 

Om det vapen som ska förvärvas är en pistol, miniatyrpistol, revolver eller miniatyrrevolver eller särskilt farligt skjutva-
pen, redogör för de sportskyttegrenar du har utövat med dessa vapen, när, var och hur länge. 

Tilläggsmotivering gällande vapen av typen ”annat vapen” 

Om det vapen som ska förvärvas är ett vapen av typen "annat vapen", ange de särskilda anledningarna till varför ett 
vapen av typen "annat vapen" är nödvändigt för den sportskyttegren som ska utövas. 

Anvisningar 

Den som ansöker om förvärvstillstånd av skjutvapen ska i samband med ansökan bevisa att 
han eller hon har ett godtagbart användningssyfte för det vapen som ska förvärvas. 

Sökanden ska på denna blankett redogöra för användningssyftet för det vapen eller den va-
pendel som ska förvärvas och framföra motivering till sin vapentillståndsansökning. 

Fyll noggrant i blanketten. Ofullständiga uppgifter fördröjer ärendets handläggning. 
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