
VEDLEGG TIL VÅPENSØKNAD  
– skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting. 

Alle felter som er merket med * skal fylles ut av søker. Søkes det om pistol/ revolver skal kopi av medlemskort og startkort, startlisens eller 

medlemskort fra de(n) godkjente skytterorganisasjonen(e) som søkeren er tilknyttet vedlegges søknaden. 

Benytt ett skjema pr. våpen. Hvis nødvendig vedlegges eget ark med tilleggsopplysninger. 

Søker *___________________________________________________________________________ 

Med bakgrunn i medlemskap i * ____________________________________ søkes ervervet. 

 

Våpenets art* Kaliber* Fabrikkmerke* Type/ mod.* 
Mekanisme* 

1)
 

Løps-

lengde* 
Nr. 

       

1) Med mekanisme menes her om hvorvidt det er helautomatisk-, halvautomatisk-, repeter-, eller enkeltskudds mekanisme på våpenet. 

Opplysninger om bruksområde, aktivitetsnivå, oppbevaring mv. 

a) Til hvilke øvelse/ program skal våpenet benyttes?* _______________________________________ 

b) Er det tidligere ervervet våpen som lovlig kan benyttes til samme bruksområde?*   Ja   Nei 

c) Hvis ja (spm. b), skal dette våpen avhendes?*         Ja   Nei 

d) Hvis nei (spm. c), begrunn kort behovet for flere våpen innen samme bruksområde* 

__________________________________________________________________________________ 

e) Aktivitetsnivå* Antall treninger i snitt pr. måned  

Klubb-/ intern stevner  0    1-3    4-8    9 eller flere** 

Åpne approberte stevner  0    1-3    4-8    9 eller flere** 

** Antall stevner eller starter det siste året, eller hittil i medlemsperioden. Ved søknad om reservevåpen oppgis antall 

stevner for våpenets bruksområde. 

 

f) Oppbevaring i våpenskap. Oppgi hvilken type: ___________________________________________ 

g) Andre opplysninger: _______________________________________________________ 

 

 

Dato: __________________ Søkerens signatur: ________________________________________________ 

Påtegning fra søkerens lokale skytterlag/ -klubb 

Laget/ klubben gir opplysning om forbundstilknytning, aktivitet (program/ øvelse), medlemskap mv. 

 

1. Er laget/ klubben tilsluttet skytterforbund godkjent av Politidirektoratet, oppgi hvilke(t): 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Er oppgitte program(mer)/ øvelse(r) del av lagets/ klubbens aktivitetstilbud? 

 Ja    Nei   Hvis flere er oppgitt, hvilke(t):___________________________________________ 

3. Tilfredsstiller det omsøkte våpen de krav som er fastsatt for øvelsen(e) i forbundet(enes) regelverk? 

 Ja    Nei   Hvis flere er oppgitt, hvilke(t):___________________________________________ 

4. Søkerens innmeldingsdato/ -år i laget/ klubben: __________________________________________ 

 

__________________________ _______________ ________________________________________ 

Klubbens/ lagets navn   dato   påtegning klubb/ lag signatur/ tittel 

 

Ufullstendig utfylt skjema/ manglende opplysninger kan få betydning for utfallet av våpensøknaden. 


