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Denna blankett förvaras i föreningens arkiv. 

Namn Personnummer (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

Telefonnummer E-post 

Medlem i annan klubb: Vill bli huvudmedlem: 

 

Pistolskyttekort nr 

   

Vapeninnehav, referenser, tidigare pistolklubbar, etc. 

 

 

 

Du samtycker till att vi lagrar dina personuppgifter i vårt skyddade föreningsregister. Enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att få reda på vilka personuppgifter vi lagrar och varför 
vi lagrar dem. Det är alltid möjligt att återkalla samtycke.  
Alla över 15 år lämnar utdrag ur belastningsregistret. Kuvertet överlämnas oöppnat! 

Du ansöker medlemskap såsom aktiv (ständig, passiv) medlem i Hammenhögs Pistolklubb och 
förbinder dig att ställa dig till noggrann efterrättelse för skytte gällande författningar, av myndighet 
utfärdade föreskrifter samt Svenska Pistolskytteförbundets och denna förenings stadgar och 
föreskrifter. (Stadgar kan erhållas i klubblokalen.) 
Du samtycker till att vid första bästa kurstillfälle eller inom ett år införskaffa pistolskyttekort om 
sådant inte redan finns, oavsett om du har vapen innan eller inte för att styrelsen ska utfärda 
föreningstyg.  
Du godkänner att du tar på dig minst ett uppdrag under varje kalenderår för föreningens räkning, 
t.ex. deltagande i arbetsdagar, tävlingar arrangerade av föreningen eller annat motsvarande. 

Årsavgift ska betalas efter det att ansökan beviljats. Det datum som betalningen genomförs är den 
officiella första medlemsdagen.  
Årsavgift gäller per kalenderår och betalas in på bankgiro: 5016-7832. Märk med namn. 

Fram till dess att medlemskapet beviljats och att medlemsavgiften är betald sker all skjutning på 
egen risk. Hammenhögs Pistolklubb tar inget ansvar för skador och olycksfall i samband med skytte 
innan medlemskap. Kontrollera egen försäkring. 
Vid krutskytte: Om du är under 18 år kräver vi att målsman är närvarande på skjutbanan under hela 
skjutomgången. Detta gäller även efter att du blivit medlem. 
  

Ort och datum:  Underskrift:  

(Målsmans namn om skytten är under 18 år) (Målsmans underskrift om skytten är under 18 år) 

 
  

 

 

(Fortsättning på sidan 2) 

  

Ja: 
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Klubbens anteckningar: 

Följer utdrag ur brottsregistret med ansökan?   
Ja Nej Om ja kryssa i rutan vid den person 

som erhåller den (se sida 2). 
 

Denna blankett förvaras i föreningens arkiv. 

Klubbens anteckningar (fortsättning): 

Styrelseledamot eller två av föreningens väl 
kända medlemmar styrker ansökan med 
underskrift. 

Styrelseledamot: 

 

Väl känd medlem 1: Väl känd medlem 2: 

  

Anteckningar: 

 

 

 

 

 

 

Ansökan beviljas: Datum: Ordförande: 

 Ja Nej 
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