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1. Faddern ansöker hos styrelsen om att få ha fadderelev. 
 
2. För att faddern ska godkännas ska han/hon vara en etablerad skytt med minst tre års 
erfarenhet varav minst två år som medlem i Rosersberg. Faddern ska godkännas personligen av 
styrelsen. Faddern får ha maximalt två fadderelever samtidigt. 
 
3. För att fadderelev/ nybörjare ska godkännas krävs ifylld medlemsansökan, ett rent polisintyg 
och en godkänd presentation på styrelsemöte. 
 
4. När styrelsen lämnat positivt besked ska medlemsavgift och inträdesavgift erläggas. BG 597-
7459 (För närvarande 900Kr + 1000Kr). Kursavgift tas ut separat. 
 
5. När ovanstående är uppfyllt beviljas faddereleven/ nybörjaren ett 18 månaders 
provmedlemskap. Samtidigt börjar kvalificeringstid för egen licens att löpa.  
 
6. Därefter kan grundkurs påbörjas under överinseende av klubbinstruktören. 
 
7. Grundkursen förutsätter självstudier. 
Faddern deltar aktivt i fadderelevens praktiska övningar. 
 
8. Grundkursen avslutas när faddereleven/ nybörjaren klarat det teoretiska provet samt har 
uppfyllt bronsfordringarna. Då erhålls även Pistolskyttekort. 
 
9. Minimikravet är att faddern och faddereleven deltar på minst en tisdagsträning i månaden 
tills dess att bronsfordringarna uppfylls. 
 
10. Det rekommenderas att faddern och faddereleven kompletterar veckoträningarna med 
klubbinstruktören med ytterligare minst två tillfällen i månaden. 
 
11. Det är faddern som ska se till och hjälpa faddereleven bli en bättre skytt och genom detta 
kunna klara av att skjuta guldfodringarna. 
 
12.Om inte eleven/ nybörjaren klarar att skjuta guld efter 18 månader så får eleven/ nybörjaren 
söka om för ny grundkurs / fadderskap. 
 
13. Fadderelev kan få låna klubbvapen under uppsiktslån vid tisdagsträningar även om inte 
faddern är med.  Detta ska ha meddelats i förväg till skjutledaren/ skjutinstruktören för detta 
tillfälle och vara ok med skjutledaren/ skjutinstruktören. 
 
14. När faddereleven/ nybörjaren klarat grundkursen, skjutit samtliga guldfodringar, varit aktiv 
enligt klubbens regler och minst sex månader förflutit sedan faddereleven/ nybörjaren antogs 
som provmedlem kan en ansökan om fullvärdigt medlemskap göras. Det görs av 
provmedlemmen genom e-post till styrelsen. styrelsen@rpk.se, 
provmedlemmen räknas som fast medlem och kan söka på eget vapen förutsatt att 
aktivitetskraven är uppfyllda. 


