ANSÖKAN

om tillstånd att till Sverige införa
skjutvapen/ammunition enligt
2 kap. 11 och 12 §§ vapenlagen
Till polismyndigheten / To the Police Authority

APPLICATION
For permission to convey firearms
and ammunition into Sweden
(Chap 2 Secs 11 and 12, Firearms Act)

Datum

Diarienummer

För att du ska vara säker på att få ditt tillstånd i tid, vänligen sänd in din ansökan minst 6 veckor innan ankomstdag.
To ensure that you will receive your permission in time, please send in your application form at least
6 weeks before your date of arrival.
Sökande / Applicant
Födelsetid / Date of Birth

Efternamn / Sur name

Samtliga förnamn / Given names

Bostads- och postadress / Address
Telefon dagtid (även ev. mobiltfn) / Telephone number day time

Skjutvapen / Firearm
Vapentyp / Type of Firearm

Fabrikat /
weapons manufacture

Modell / Model

Kaliber / Caliber

Serienummer / Serial number

Jakt / Hunting

Målskjutning / Target shooting

Jakträttsupplåtare (namn, adress, telefon)
Landowner / Hunting host (name, address and telephone number)

Tävlingsarrangör (namn, adress, telefon)
Organizer (name, address and telephone number)

Jaktmarkens belägenhet / Huntinggrounds situated at

Tävlingsplats / Competition situated at

Jaktperiod för vilken tillstånd söks / Hunting period

Tävlingsperiod för vilken tillstånd söks / Competition period

Datum / Date:

Datum / Date:

Ammunition
antal/quantity

Inbjudare / Host
Namn och telefon (även ev. mobiltfn) / Name and telephone nr.

Införselort / Port of entry

Tidigaste datum för inresa /
Earliest day of arrival

Flygnr. - Båtterminal /
Flight nr - Ferry terminal

Senaste datum för utresa /
Latest day of departure

Bilagor / Appendix
Inbjudan till jakt
Invitation to hunt

Inbjudan till skyttetävling
Invitation to target competition

Kopia av tillstånd att inneha vapen i hemlandet /
Copy of firearms permit from country of residence

Underskrift / Signature
(Datum / Date)

(Ort / Place)

Polismyndighetens
noteringar

Betalt kr

Sökandes underskrift / Applicant´s signature

datum

sign

