
© Utformad 2019 av Sundsvalls Sportskytteklubb

UPPGIFTER OM SÖKANDE
Tilltalsnamn Efternamn Personnummer

Adress: Ansökan avser skytte ned
Krut Luft

Ort Postnummer Innehavare av vapen?
Ja                      Nej

Telefon Hem Sportskyttelicens nr

Telefon Arbete Pistolskyttekort nr

Telefon Mobil Guldmärke nr

Medlemskap i klubben kräver att man tränar och tävlar i minst en gren för
SSSK. Minst ett alternativ väljs, klubben blir då moderklubb för den grenen. Sportskytte (fyll i licensnr) Nationellt

E-postadress Tidigare klubb

REFERENS:
Tilltalsnamn Efternamn

Telefonnummer referens E-postadress referens

Sundsvalls sportskytteklubb syfte är inte att förse intresserade med vapen utan att förse föreningen med fina skyttar som kan representera
föreningen och gärna Sverige i skyttetävlingar, såväl nationellt som internationellt. För att säkra detta syfte ställer föreningen stora krav på att
medlemmarna tränar, tävlar och arbetar för föreningen. Föreningen har därmed från och med 2018 beslutat om att införa provmedlemskap under det
första året för att säkerställa att man som ny medlem är införstådd med och agerar enligt de stadgar som föreningen har.
Ansökan skall även innehålla ett oöppnat kuvert med utdrag ur Polisens belastningsregister för att ansökan skall godkännas.
Jag har läst igenom Sundsvalls Sportskytteklubbs stadgar och accepterar dem.

Ort och datum Underskrift av sökande

Jag är införstådd med att jag skall bifoga ett oöppnat utdrag ur Polisens
belastningsregister i samband med ansökan..

Ja

Namnförtydligande sökande

Medlemskap beviljat i Sundsvalls Sportskytteklubb SSSK
Ort och datum Underskrift av styrelseledamot

Uppdrag i styrelsen Namnförtydligande styrelseledamot

Bilagor och adresser
Bilaga 1 -

Ansökan skickas till

Sundsvalls Sportskytteklubb
Stenhammargatan 5
852 38 Sundsvall

ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP
i Sundsvalls Sportskytteklubb
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