Ændringer i våbenbekendtgørelsen – giver mulighed for tæere lknytning for nye
som eksisterende medlemmer l skyeforeningerne
Pr. 1. april 2018, skal alle skyeforeninger i Danmark, sikre en god modtagelse af både nye som
eksisterende medlemmer i skyeforeningerne - som ikke i forvejen har en våbenlegi!ma!on eller
anden vandelsgodkendelse !l at anvende skyeforeningernes registreringsplig!ge våben.
Bekendtgørelsen kan ses her; hps://www.retsinforma!on.dk/Forms/R0710.aspx?id=185167
ændringerne i bekendtgørelsen kan ses af dee link; hps://www.lov!dende.dk/pdf.aspx?
id=196414
I praksis betyder det i skyeforeningerne, at alle nye medlemmer e4er 5 prøveskydninger, samt
eksisterende medlemmer fra 15 år og ope4er skal ansøge på en ny SKV6, som lanceres fra 1.
januar 2018, når de anvender skyeforeningens registreringsplig!ge våben. Våben som ikke er
omfaet, (eks. lu4våben og airso4) her skal man ikke søge. Medlemmer som allerede er SKV
godkendt skal heller ikke søge.
Medlemmerne som skal søge, gør det via www.borger.dk her udfyldes, printes og scannes SKV6 og
sendes via www.borger.dk eller pr. post !l et af poli!ets to administra!ve centre ACV/ACØ.
Vejledning fremgår af side 2 på SKV6 blanket. Læs info fra ACV og ACØ om anbefalinger på praksis i
linket; ACV/ACØ_INFO samt supplerende ar!kel ved SKV: SKV_INFO
Derudover skal alle medlemmer som låner våben af skyeforeningerne !l alle ak!viteter, hvor de
overlades våben fra en udpeget ansvarlig fra skyeforeningen !l nye som nuværende medlemmer,
forevise billed-ID eller !lsvarende unikt ID som foreningen kan registrer. Dee er kun nødvendigt i
ansøgningsperioden ved SKV6. Når godkendelse foreligger på det enkelte medlem via SKV6, er det
foreningen der fremadreet afgør i hvilken grad ID skal fremvises ved ak!viteter på skydebanerne.
Eks. er det ikke nødvendigt – vedholdende at bede medlemmet om fremvisning af ID, hvis
foreningen vurdere at man har et godt kendskab !l medlemmet.
Foreningen skal dog i alle !lfælde registrere – hvem og hvilke våben man udlevere !l. Dee gøres i
en !lhørende log-bog, som den ansvarlige skydeleder har ansvaret for på ak!vitetsstedet.
Obligatorisk er navn, adresse og fødselsdato. I ansøgningsperioden, suppleret med fremvisning af
billed-ID eller !lsvarende unikt ID. Øvrige oplysninger på medlemmet er frit for skyeforeningerne
at indhente og registrer, men det anbefales at man registrer kontaktoplysninger som supplement.
Ved Pr, åbent hus, hvervekampagne/turneringer, events for ikke medlemmer kan der ved den slags
arrangementer i kategorien registreringsplig!ge våben kun skydes med riﬂer, haglvåben, og
pistoler/revolvere !l og med kaliber 0.357/0.38/9 mm.
Obligatorisk skydeleder uddannelse fra 2019
I forlængelse af ovenstående, vil det fra 1. januar 2019, blive et obligatorisk krav !l alle
skyeforeninger at man har uddannede skydeledere !l at sikre at sikkerhedsbestemmelserne og
!lhørende ak!viteter overholdes i skyeforeningerne. I løbet af 2018, vil uddannelsen blive

udviklet og implementeret i organisa!onerne. Der vil fremkomme både prak!ske forløb, som elearning forløb, og med !lhørende prøve.
Der bliver i starten af 2018, udsendt nye sikkerhedsbestemmelser (SIKSKY) som har implementeret
de nye regler. Info vil !lgår direkte !l skyeforeningerne vedr. dee.
Arbejdet vedr. !lretning og !lpasninger af reglerne foregår mellem organisa!onerne DGI Skydning,
Dansk Skye Union og Dansk Firmaidrætsforbund, som naturligt har et SKV samarbejde i forvejen.
Spørgsmål !l SKV6 mv. kan rees !l SKV kontorerne. Spørgsmål vedr. skydelederuddannelse kan
rees !l DGI Landskontor ved DGI Skydning eller Dansk Skye Unions sekretariat.

