
 

 

Sør-Øst politidistrikt 
Postboks 2073, 3103 Tønsberg 
 
Telefon:  48 88 91 11  man-fre 09.00-11.00   
E post: post.sor-ost@politiet.no 

Norwegian Police  

 
 
Den som skal søke om å erverve våpen til sportsskyting må vedlegge: 

� Kopi av medlemskort for inneværende sesong fra et skytterlag som er tilknyttet et 
skytterforbund. 

� Kopi av medlemskort eller startkort for inneværende sesong fra forbundet. 

� Signert og stemplet aktivitetsbekreftelse fra skytterlagets ledelse (standard skjema er 
tilgjengelig på politiet.no).  

� Kopi av aktivitetslogg og/eller resultatlister som understøtter aktivitetsbekreftelsen. Det 
bemerkes at aktiviteten det vises til må være organisert av en skytterorganisasjon som har 
godkjent program for den omsøkte våpentypen. For pistol og revolver må det dokumenteres 10 
treninger de siste 6 måneder fra søknadstidspunkt, jf. § 4-6. For rifle og hagle må det 
dokumenteres 6 organiserte treninger, jf. § 4-7. 

� Det må oppgis hvilket program det omsøkte våpenet skal benyttes til.  

� Dokumentasjon på minimum seks måneders aktivt medlemskap i et skytterlag tilsluttet et 
godkjent skytterforbund. Gjelder kun for erverv av pistol eller revolver.  

� Kopi av legitimasjon. 
� Dokumentasjon på våpenskap (kvittering på kjøp eller bilde av FG-nummer). 
� Ved førstegangserverv må dokumentasjon på gjennomført sikkerhetskurs vedlegges. Ved 

erverv av svartkruttvåpen må det dokumenteres gjennomgått sikkerhetskurs organisert av NSU 
eller SWS.  
 

� Søknader fra medlemmer i Norges Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Dynamisk 
Sportsskyting Norge (DSSN) må også vedlegge fastsatt skjema fra forbundet. 

� For halvautomatiske rifler stilles det krav om to års medlemskap i skytterlag tilknyttet forbund 
med godkjent program for den omsøkte våpentypen og det må dokumenteres 10 organiserte 
treninger og 10 åpne stevner arrangert av forbundet de siste to årene, jf. våpenforskriften § 4-4.  
 
Søknader fra mindreårige: 

� Dokumentasjon på aktivitet og medlemskap i skytterlag/forbund for den mindreårige må 
vedlegges (se punktene over).  

� Legitimasjon til den ansvarlige som har påtatt seg ansvar for erverv og oppbevaring. 
� Samtykke fra begge verger dersom foreldrene har felles foreldreansvar.  

 
Skytterlag som søker om å erverve våpen må vedlegge: 

� Dokumentere behov. Det må vises til antall medlemmer og behovet må begrunnes. 
� Oppbevaring. Det må fremgå hvor våpnene skal oppbevares. Ved oppbevaring i skytterlagets 

lokaler må det søkes om dispensasjon for dette.   
� Våpenansvarlig. Det må vedlegges dokumentasjon på hvem som er våpenansvarlig (referat fra 

årsmøte eller lignende) og legitimasjon til vedkommende. Ved endring av våpenansvarlig skal 
politiet varsles.  


