
 

Kortfattat gällande licenskrav för anhandsvapen. 

För att uppfylla kraven för ett första vapen gäller. 

– ha fyllt 18 år, 

– ha visat prov på särskild skjutskicklighet och 

– vara aktiv medlem i en sammanslutning som antingen auktoriserats 

enligt vapenlagen eller är ansluten till en auktoriserad sådan 

och som inom ramen för sin verksamhet bedriver skytte med sådant 

vapen som ansökan avser. 

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden. 

– ha varit medlem i sådan sammanslutning i minst sex månader och 

– under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar 

(träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i 

externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst två gånger per månad. 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Kortfattat gällande licenskrav för anhandsvapen. 

 
Vid Behov av ytterligare enhandsvapen gäller. 

 

– är aktiv medlem enligt nedan nämnda krav och 

– kan visa att han eller hon inom ramen för kravet på aktivt medlemskap 

har tränat eller tävlat minst två gånger under de senaste sex 

månaderna med respektive enhandsvapen som sökanden innehar 

tillstånd för. 

Vid behovsbedömningen bör dock inte bara användningen av de 

enhandsvapen sökanden innehar tillstånd för vara avgörande, utan 

hänsyn bör även tas till sökandens motivering av sitt framtida behov 

av sökt vapen. Om sökanden innehar ett enhandsvapen med i allt väsentligt 

samma konstruktion och funktion som det sökta vapnet bör sökanden 

dessutom motivera varför denne behöver ytterligare ett sådant enhandsvapen. 

Ett exempel på situationer där det kan föreligga ett behov av 

sökt vapen är då sökanden deltar i tävlingar på hög nivå och är i behov 

av ett reservvapen. 

 

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan 

tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning 

– ha varit medlem i sådan sammanslutning i minst sex månader och 

– under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar 

(träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i 

externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. 

 

För att påvisa sin aktivitet bör en loggbok föras. I loggboken skall det framgå. 

– vem uppgifterna avser, 

– datum, 

– plats, 

– skytteaktivitet, 

– vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller 

tävlingstillfälle och 

– vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur. 

 

 

 

 



 

Kortfattat gällande licenskrav för anhandsvapen. 

 

Förnyelse av licens. 

 

Vid en prövning om förnyelse av ett tillstånd att inneha enhandsvapen 

bör bedömningen av behovet av vapnet utgå från den historiska 

användningen av det aktuella vapnet men även till sökandens motivering 

av sitt framtida behov. 

Ett behov av sökt vapen bör anses föreligga om sökanden. 

– är aktiv medlem enligt nedan nämnda krav och 

– kan visa att han eller hon har tränat eller tävlat med sökt vapen 

minst fyra gånger per år de senaste två åren. 

Vid behovsbedömningen bör hänsyn tas till speciella förhållanden 

såsom sjukdom, graviditet och utlandstjänstgöring. 

 

För att uppfylla kravet på aktivt medlemskap ska sökanden som sedan 

tidigare innehar enhandsvapen för målskjutning 

– ha varit medlem i sådan sammanslutning i minst sex månader och 

– under de senaste sex månaderna ha deltagit i sammanslutningens skjutningar 

(träning eller tävling) och/eller representerat sammanslutningen i 

externa tävlingar, sammantaget i genomsnitt minst en gång per månad. 

 

För att påvisa sin aktivitet bör en loggbok föras. I loggboken skall det framgå. 

– vem uppgifterna avser, 

– datum, 

– plats, 

– skytteaktivitet, 

– vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller 

tävlingstillfälle och 

– vem som styrker uppgifterna, t.ex. skjutledarens signatur. 

 

 

 

 

 

 


