Hur det är tänkt att det ska fungera med loggboken
Då polisen har släppt ett nytt föreningsintyg och ny fap. under 2016 så har klubben tvingats göra om en del
rutiner för att kunna godkänna föreningsintyg. Nu ska klubben intyga att du varit tillräckligt aktiv och att du
har behov av vapnet. Polisen har nu specificerat hur mycket du ska skjuta för att räknas som aktiv och vad
som krävs för att du ska anses ha ett behov. Du som medlem ska hålla reda på när du skjuter i en loggbok.
När du är ute på Stockkumla och skjuter så ska du skriva upp det i din personliga loggbok men du måste
även skriva upp det i loggboken som ligger ute vid Stockkumla. Om du är på en tävling någon annanstans så
skriver du bara upp det i din loggbok och sedan så finns resultatlistan så du kan visa att du verkligen varit
där.
I din personliga loggbok ska det stå
1. Vem uppgifterna avser
2. Datum
3. Plats
4. Skytteaktivitet
5. Vilket eller vilka vapen som har använts vid respektive tränings eller tävlingstillfälle
6. Vem som styrker uppgifterna t.ex. skjutledarens signatur (om du är själv så är du skjutledare)
I loggboken på Stockkumla ska det stå
1. Datum
2. Vem uppgifterna avser (namn eller pistolskyttekortsnr. om du inte vill skriva ditt namn)
3. Vapengrupp och antalet skott
Mer exakt vad som krävs av dig för att få ett beviljat föreningsintyg av klubben står på klubbens hemsida
under fliken dokument, där finns även en lathund för hur du ska fylla i föreningsintyget.
Du kan även ladda ner en loggbok från klubbens hemsida eller köpa en från förbundet. Du kan göra en
egen loggbok ifall du vill ha med mer information i din logg men se till att du får med den informationen
som polisen kräver. Åtkomst till dokument fliken på hemsidan kräver inlog.
Har du problem att logga in kontakt webmaster@vasteraspistolskyttar.se

