Våpen - ajourføring av samlerundskriv G-126/92
I Dokumentasjon av forbundstilknytning
På bakgrunn av at Politidirektoratet har avdekket flere tilfelle av at enkelte har ervervet skytevåpen under
henvisning til skytterforbundenes program uten at vedkommende har vært tilsluttet det forbund som
vedkommende har henvist til, innskjerpes reglene i våpenforskriften del I litra B pkt 8, 3 ledd som lyder:
"For å kunne erverve og inneha våpen til øvelses- og konkurranseskyting må søkeren kunne fremlegge
medlemskort fra lokal(t) skytterlag/-klubb samt startkort, startlisens eller medlemskort fra de(n) av
Politidirektoratet godkjente skytterorganisasjon(er) som vedkommende har tilknytning til."
Dette innebærer at den enkelte skytter ved søknad om erverv av våpen må fremlegge enten startkort, startlisens
eller medlemskort fra det forbund som administrerer det skyteprogram som vedkommende søker om skytevåpen
til. Politiet vil også til enhver tid kunne kreve at en våpeneier fremlegger dokumentasjon på sitt medlemskap i
lokal skytterlag/-klubb samt bekreftelse på sin forbundstilknytning hvis det er tvil om vedkommende har
opprettholdt sitt medlemskap i pistolklubb og/eller sin forbundstilknytning. Skytterforbundene arbeider med sikte
på i løpet av våren 2003 å ha opprettet sentrale medlemsregistre hvor politiet vil kunne få opplysning om den
enkelte skytters forbundstilknytning.
Direktoratet har videre merket seg at det ved enkelte politidistrikt har blitt innvilget våpen til skyteprogrammer
som ikke er administrert av forbundene, men som er fastsatt av det(n) lokale skytterlag/-klubb. En slik praksis er i
strid med våpenforskriften del I litra B pkt 8 , 2 ledd 2 punktum som lyder:
"Det gis bare tillatelse til å erverve og inneha slik pistol eller revolver som lovlig kan brukes innenfor de
skyteprogrammer som vedkommende skytterorganisasjon administrerer. Søkerens skytterlag/-klubb må ha
skyting med det omsøkte våpen på sitt program."
Ved søknad om erverv av skytevåpen til øvelses- og konkurranseskyting må politiet også kontrollere at det
omsøkte våpen er godkjent til bruk innenfor det skytterforbund som søkeren er tilsluttet. Det er kun de godkjente
skytterforbunds offisielle skyteprogram som gir grunnlag for erverv av registreringspliktige skytevåpen til øvelsesog konkurranseskyting.

II Presisering av behovskravet i våpenloven § 7, 3. ledd
Politidirektoratet har merket seg at enkelte skyttere har ervervet et antall enhåndsvåpen (pistol/revolver) som
ikke står i rimelig forhold til den aktivitet vedkommende utøver i idrettssammenheng. Etter våpenlovens § 7, 3
ledd oppstilles det et behovskrav for å kunne erverve skytevåpen. Direktoratet har på denne bakgrunn, etter
forutgående samtaler med de godkjente skytterorganisasjonene som administrerer skyting med denne type
våpen, utarbeidet en skisse hvor det fremgår hvor mange våpen en skytter innen øvelses- og konkurranseskyting
antas å ha behov for sett ut fra den enkelte skytters aktivitetsnivå.

Nybegynneren

Rekreasjonsskytteren

Mosjonsskytteren

Konkurranseskytteren

Er selv uten egne
våpen og deltar i
klubbens
opplæringstilbud.

Skyter fra tid til annen, mest
trening men deltar også
sporadisk på stevner.
Forholdsvis beskjeden
aktivitet.

Et høyere aktivitetsnivå.
Deltar regelmessig i
klubbens aktiviteter
herunder deltakelse på
klubbstevner, men deltar
også fra tid til annen i åpne
(approberte) stevner.

Trener mye og er aktivt med i
konkurranser i så vel i egen
klubb som i åpne
(approberte) stevner.

Minst 2-3 ganger på
banen pr mnd under
opplæringsperioden
før eget våpen kan
erverves.

Minst 4 fremmøter pr år
(organisert trening eller
stevne) i pistolklubb (evt
gruppe i pistolklubb) som er
tilsluttet det forbund som har
skyting med det aktuelle
våpen på sitt program.

Minst 2-3 ganger på banen Trener minst 2-3 ganger på
pr mnd (sesongavhengig
banen pr mnd, samt deltar på
mht baneforhold)
minst 10 stevner(starter) pr
år hvorav minst halvparten
Minst 4 stevner pr år
åpne (approberte) stevner
(tilstrekkelig med
(starter).
deltakelse i klubbens
Åpne ikke-approberte stevner
terminfestede
regnes som klubbstevne.
Ved medlemskap i/tilslutning klubbstevner) innefor
til flere forbund kreves det
forbundets reglement.
Konkurransekravet gjelder for
minst 4 fremmøter (organisert
hvert enkelt bruksområde det
trening eller stevne) pr år pr
skal erverves reserve-/
forbund.
tilleggsvåpen til.
For skyttere tilsluttet NFPS
gjelder følgende:
Level I stevne teller som
klubbstevne
Level II stevne teller som 2
åpne stevner
Level III - V stevner teller
som 4 åpne stevner.

Har ikke eget våpen.
Bruker klubbvåpen.

Kan erverve og inneha inntil
(dvs maks) 4 våpen innen det
enkelte forbunds reglement
som vedkommende kan
dokumentere tilknytning til og
hvor aktivitetskravet er
oppfylt.
Våpnene må ha forskjellige
bruksområder.

Kan erverve og inneha
våpen innenfor samtlige
bruksområder (ett pr
bruksomåde) innen det
enkelte forbundets
reglement. Gjelder de(t)
forbund som
vedkommende kan
dokumentere tilknytning til
og hvor vedkommende har
oppfylt krav til fremmøte og
stevneaktivitet.

Kan erverve og inneha
tilleggs-/reservevåpen
innenfor hvert av de
bruksområder som
vedkommende kan
dokumentere aktivitet som
ovenfor nevnt.

For tilfelle av at ett våpen
lovlig kan benyttes innen
flere bruksområder (også
innen flere forbund) ansees
behovet innen disse
bruksområder dekket med
det ene våpenet.

I skytterlag/-klubb som er tilsluttet et skytterforbund som har skyting med luftpistol på sitt program vil deltakelse i
organisert trening med luftpistol godskrives som fremmøte på banen. Deltakelse i luftpistolstevner innenfor disse
forbund vil også bli godskrevet som stevneaktivitet.
Arbeid som tillitsvalgt innen klubb/forbund samt deltakelse i dugnadsarbeid vil også kunne regnes som
fremmøte.
Våpenloven forutsetter at det behov for våpen som forelå på innvilgelsetidspunket skal foreligge så lenge
vedkommende innehar skytevåpen. Dette fremgår av våpenloven § 10 der politimesteren er gitt adgang til å
tilbakekalle våpenkortet når behov og/eller personlige egenskaper ikke lenger er tilstede. Politimesteren bes
derfor vurdere å tilbakekalle våpenkortet etter våpenloven § 10, 2 ledd i de tilfellene vedkommende våpeneier
ikke lenger kan dokumentere sitt behov for skytevåpen. Politiet bes foreta en spesiell kontroll med personer som
relativt nylig har ervervet pistol eller revolver for å undersøke om de fortsatt er aktive skyttere. Særlig gjelder
dette våpeneiere som har ervervet et større antall våpen over en forholdsvis kort periode.
Direktoratet vil imidlertid bemerke at det etter direktoratets praksis har blitt akseptert at skyttere som har vært
aktive over lengre tid, og som opprettholder sitt medlemskap i en pistolklubb samt sin forbundstilknytning, ikke
automatisk skal få sitt våpenkort tilbakekalt selv om vedkommende i noen tid ikke er aktiv skytter eller holder et
noe lavere aktivitetsnivå. Det må i disse tilfellene foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle vurdert ut fra
den aktivitet som den enkelte tidligere har utvist samt avklares om vedkommende har planer å gjenoppta
skytingen innen rimelig tid. Likeledes bes politiet være tilbakeholdende med å tilbakekalle våpenkortet fra
skyttere som har vært aktive over lenger tid, men som på grunn av alder eller andre grunner som f. eks
helseproblemer ikke lenger opprettholder sitt tidligere aktivitetsnivå. Det forutsettes imidlertid også i sistnevnte

tilfelle at medlemskapet i den lokale pistolklubb samt forbundstilknytning opprettholdes og at vedkommendes
helsetilstand ikke er av en slik art at våpenloven § 10, 3. ledd kommer til anvendelse.

