Information och vägledning till föreningar i övertagandet av
Skidskyttevapen från försvaret
1. När vapnen anländer till Norma kommer en statusgenomgång att genomföras på
respektive vapen. I denna statsgenomgång kontrolleras
 Modell
 Laddningssystem
 Vapen nummer
 Matning
 Tryck
 Stock
 Diopter
 Pipa
 Antal magasin
 Sele
 Skjutrem
 Allmänna kommentarer
Varje vapen kommer därefter att betygsättas efter en skala:
1. Bör skrotas
2. Kan repareras (kr?)
3. OK
4. Bra
2. När denna inventering är genomförd och beslut taget om vad och hur mycket
man kommer kosta på de vapen som kan repareras kommer SSSF att påbörja
en fördelning av vapnen utifrån sammanställning av önskade vapen.
3. När fördelningen är färdig kommer föreningarna att delges vilka vapen de
kommer att tilldelas (Modell, vapen nummer) och de kan därefter ansöka om
vapenlicens hos resp. polisdistrikt. Föreningarna kommer även att tilldelas ett
överlåtelseavtal för vapnen från SSSF som reglerar vad som gäller.
Föreningarna har några olika möjligheter till förvaring av vapen. Alternativen för
förvaring är att man antingen förvarar vapnen i larmad vapenkasun (kräver klass
3 larm) och föreningens styrelse utser materialförvaltare som har tillgång till
kasunen. Namn på dessa materialförvaltare måste vara protokollförda i
styrelseprotokoll.
Ett annat alternativ är att styrelsen utser erfoderligt antal materialförvaltare som
kan förvara vapen hemma i godkänt vapenskåp (SS3492) (kräver också protokoll
från styrelse). Ett tredje alternativ är att aktiv som ska använda vapnet söker
licens på vapnet och förvarar detta hemma hos sig i godkänt vapenskåp. Ett
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avtal bör då skrivas mellan förening och aktiv om vad som gäller ifall aktiv
avslutar sin skidskyttesatsning. (ex om vapnet skall tillfalla föreningen igen).
4. När vapenlicensen är godkänd kan man hämta sina vapen hos Norma i
Åmotfors.
5. Priset per vapen är beräknad till ca 2000 kr / st, men kommer att överlåtas till
föreningarna till ett självkostnadspris. Pris / vapen kan komma att skilja med
hänsyn till stausen / vapen.
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