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Utfordringer med behandling av våpensøknader til sportsskyting
Politidistriktene har som mål å redusere saksbehandlingstiden på våpensøknader. Vi
har iverksatt flere tiltak, og ett tiltak er informasjon ut til våre samarbeidspartnere. Et
stort antall av våre våpensøknader er til sportsskyting. Dessverre er mange mottatte
søknader mangelfulle. Dette er svært ressurskrevende da vi må innhente mer
dokumentasjon, kontakte søker m.m. Vi håper derfor dere kan informere deres
medlemmer om hva som ofte er mangelfullt, da flere komplette søknader, vil resultere
i bedre behandlingstid.
Gjentagende mangler
Det er krav til medlemskap, aktivitet og opplæring for erverv av våpen til
sportsskyting, jf. våpenforskriften §§ 4-4, 4-6, 4-7 og 4-8.Det som ofte mangler er:
•

Bekreftelse på gjennomført tryggingsopplæring arrangert av
skytterorganisasjonen ved erverv av pistol/revolver, jf. våpenforskriften § 4-6
pkt. 1 (gjelder førstegangssøkere).

•

Bekreftelse på gjennomført tryggingsopplæring arrangert av en godkjent
skytterorganisasjon ved erverv av rifle/hagle, jf. våpenforskriften § 4-7 pkt. 1
(gjelder førstegangssøkere).

•

Dokumentasjon på at søker har vært medlem av godkjent
skytterorganisasjonen i minst seks måneder ved erverv av pistol/revolver, jf.
våpenforskriften § 4-6 pkt. 2.

•

Dokumentasjon på at søker er medlem av godkjent skytterorganisasjonen, jf.
våpenforskriften § 4-7 pkt. 2.

•

Dokumentasjon på aktivitetskravet iht. våpenforskriften §§ 4-4 andre og tredje
ledd (høykapasitetsmagasin), 4-6 pkt. 3 og 4-7 pkt. 3.

•

Ved søknad om reservevåpen så mangler det ofte dokumentasjon på
aktivitetskravet iht. våpenforskriften § 4-5.
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•

Ved søknad om erverv av våpen til sportsskyting så mangler det også ofte
hvilket godkjent program som våpnene skal brukes til, jf. våpenloven § 12
første ledd, andre punktum.

•

En klubb kan være medlem i flere forbund, ved søknad om erverv av våpen til
flere forbund så ser vi at det ikke fremkommer av aktivitetsloggen hvilket
forbund de har aktiviteten i.

Skrivet sendes ut på vegne av alle politidistriktene og Sysselmesteren.

Med hilsen

Preben Tjelflaat
Avsnittsleder
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Mottakere
Det frivillige skyttervesen
(DFS)
Norges
bedriftsidrettsforbund
(NBIF)
Norges
Benkeskytterforbund
(NBSF)
Norges Jeger- og
Fiskerforbund (NJFF)
Norges
Metallsilhuettforbund
(NMSF)
Norges skiskytterforbund
(NSSF)
Norges Skytterforbund
(NSF)
Norsk svartkruttunion
(NSU)
Norske Reserveoffiserers
Forbund (NROF)
Scandinavian Western
Shooters (SWS)
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