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PK Ena - Instruktion för ansökan om föreningsintyg.  
 

 

Följande 6 punkter gäller för SAMTLIGA. Uppfyller du dessa punkter bör ditt föreningsintyg kunna hanteras utan ytterligare frågor. 

 

1. PK Ena är din huvudförening och du innehar Pistolskyttekort. 

2. Dina guldserier är inte äldre än 2 år.  

3. Din aktivitet i klubben baseras i huvudsak på deltagande i klubbens tävlingar och/eller träningar, och/eller externa tävlingar.  

    Egen träning godkänns om den sker som ett komplement till deltagande i klubbens aktiviteter. 

4. Du ska kunna visa din aktivitet genom resultatlistor eller genom din loggbok där det skall framgå datum, plats, skytteform och skjutledare. 

 

 

Därefter skiljer det sig lite beroende på om du söker ditt första vapen, ytterligare vapen eller vill förlänga dina 5-årslicenser. 

 

 

Ditt första Du har varit medlem i minst 6 månader.  Du har varit aktiv i snitt 2 gånger per  

vapen    månad, de senaste 6 månaderna. 

 

Ytterligare Du har varit aktiv i snitt 1 gång per månad,  Du har varit aktiv med varje vapen         Deltagit i en arbetsdag senaste 12mån. 

vapen de senaste 6 månaderna.  du har sedan tidigare, minst 2   

     gånger de senaste 6 månaderna. 

 

Förlängning  Du har varit aktiv i snitt 1 gång per månad,  Du har varit aktiv med det vapen du   Deltagit i en arbetsdag senaste 12mån. 

5-årslicens de senaste 6 månaderna.  söker för, minst 4 gånger per år, de  

     senaste 2 åren.   

 

 

5. Fyll i blanketten för föreningsintyg på ett korrekt sätt. En instruktion på hur det görs finns på PK Enas hemsida. 

     Ansökningsblanketten för Föreningsintyg hittar Du på polisen hemsida. 

 

6. Maila styrelsen@pkena.se och bifoga korrekt ifylld blankett samt bild på dina protokollförda aktiviteter i din loggbok alternativt resultatlistor. 

 

Detta är en sammanfattning av de regler polisen bestämt. PK Enas fullständiga regler finns på www.pkena.se. 

För mer information hänvisas till Polismyndighetens och Rikspolisstyrelsens föreskrifter. 
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