(Myn digh et ens d iariestämpel)

V APENBILAGA TILL EUROPEISKT SKJUTV APENPASS

För v arje skjut vapen, som önskas inf ört i skjutv apenpass, skall if y llas en
särskild vapenbilaga.

1. Sökande
Personn ummer

Eft er namn och förn amn, ti lltal snamn et markeras

Nat ionali tet

Bost ad sadr ess (u tdelni ngsadress, postnu mmer, or tsad ress)

Församlin g där sökanden är f olkbo kf örd /ort där han/ho n är bo satt el ler up pehåller sig

Tel efon ar betet

Telefon bostaden

2. Tillstånd
Di ar ienum mer/distr iktsko d (vapenli cen snu mmer)

Än damål (t ex j akt , målskju tni ng, min ne, pryd nad sam ling, f örv ar ing el ler sky dd)

3. Beskrivning av vapnet (Se upplysning och ordf örklaring på baksidan)
Vapent yp

Fabri kat

Mo dell

Tillv er kning snum mer

Kalib er

Totall än gd i cm

Pi plängd i cm

Pip typ

Räf flat

Slätborrat

Vapn et s l ad dnin gssyst em

Enkelskott

Repeter

Halvaut omat isk

Kantant ändning

Annat (anges)

Helaut omatisk

Patr ont yp

Centralantändning
Patr onant al i magasin och p at ron läge

*)

Max 3 patroner
Över 3 patroner
*)
Liknar vapnet ett helaut omat iskt vapen
Vapn et s u tseende

*)

Nej

Skall bar a i fyll as betr äffand e et t halv au tom at iskt vapen

4. Underskrift

RPS 5 5 3 .2 9 6 -0 6

Ort o ch datum

Sö kan dens un derskr ift

Ja (se uppl ysn ingar p å baksidan)

UPPLYSNING OCH ORDFÖRKLARING

Vapendata:
Vapentyp:

Här anges t ex hagelgevär, kulgevär, pistol, revolver

Piplängd:

Pipans/loppets längd anges/mätes från mynningen till
bakkanten av patronläget - d v s pipa inkl. patronläge

Totallängd:

Vapnets totallängd anges/mätes från m ynningen till
kolvens bakstycke - d v s pipa inkl. kolv

Enkelskott:

Skjutvapen utan magasin där man laddar för varje skott
genom att placera en patron i patronläget. (Observera att
ett dubbelpipigt hagelgevär är enkelskottsvapen)

Repeter:

Skjutvapen med magasin där varje skott laddas från magasinet manuellt med en mantelrörelse

Patronantal:

Det antal patroner som vapnet kan innehålla i magasin och
patronläge

Halvautomat:

Skjutvapen med magasin, som automatiskt återladdar efter
varje skott och kräver ett tryck på avtryckaren för varje skott
(avger ett skott per avfyring)

Halvautomatiskt,
som liknar ett helautomatiskt vapen:

Här skall man markera med ett kryss om vapnet finns i en
helautomatisk variant eller om Du känner till att ett vapen m ed
samm a utseende, men av ett annat fabrikat, finns som helautomatiskt

Helautomat:

Skjutvapen med magasin där det efter avskjutet skott automatiskt återladdar och vid ett tryck på avtryckaren avger en
längre skottserie upp till ett helt magasin.
Ett helautomatiskt vapen är förbjudet och kan icke upptas i
europeiskt skjutvapenpass

