Kære formand
Vingsted den 16. August 2017
Du har netop modtaget årets våbenliste 2017 pr. mail.
Bekræft venligst STRAKS pr. mail at årets våbenliste er modtaget og at nedenstående 9 punkter
tjekkes, bemærk deadline for bekræftelsen er den 30/09 2017 – send mailen til ALB@DGI.DK og
oplys venligst:
 Foreningens SKV nr. (Det er det nr. der står på våbenlisten over foreningens navn)
 Foreningens navn
 Formandens navn og fødselsdato.
 Skriv venligst ”Våbenlisten 2017 & foreningens SKV nr.” i emnefeltet på mailen.
Den 01/10 2017 bliver foreningen spærret, hvis ”bekræftelsen” ikke er registreret i SKV.
Tjek nedenstående 9. punkter og gør det venligst inden den 01/12 2017:
1. Ejerforholdet pr. den 16. August 2017 er korrekt.
2. At vedlagte våbenliste er korrekt (fysisk kontrol af alle våben).
3. At skytterne på våbenlisten er medlemmer af foreningen, og betaler kontingent.
4. At medlemmer med våbenpåtegning til pistoler/revolvere opfylder aktivitetskravet.
5. At mindste målet på 210 mm er overholdt på pistoler/revolver.
6. At foreningen har en godkendt SKV1 – denne er nødvendig for fortsat medlemskab af SKV.
7. At de personer, der har adgang til foreningens våbenopbevaringssted, er godkendt på en
gyldig SKV3. (SKV3 er gyldig i max 5 år).
8. Hvis foreningens navn ikke er korrekt oprettet på våbenlisten, så oplys venligst det rigtige
navn og send en kopi af den godkendte SKV1 samt foreningens vedtægter til SKV, så vi sikrer
os, at navnet er identisk med politiets register.
9. Hvis SKV ikke har den rigtige formand registreret på vedlagte våbenliste, skal der vedlægges
en kopi af den godkendte SKV1 – så SKV kan få registeret ajourført.
Den 01/12 2017 skal våbenlisten være OK, og ovennævnte punkter tjekket.
Når SKV har modtaget bekræftelsen på at våbenlisten 2017 er modtaget, skal foreningen kun
skrive/maile til SKV igen, hvis foreningen har brug for hjælp til at få våbenlisten ajourført – har SKV
intet hørt den 30/11 2017 betragtes våbenlisten som værende OK.
Bemærk venligst, at køb og salg indsendt omkring den 16/08 2017 medtages til næste års
våbenliste.
Husk at give SKV besked, hvis formanden får ny mailadresse.
Der er hjælp og flere informationer at hente om årets våbenliste på SKV-hjemmesiden på
www.dgi.dk/skv eller www.skytteunion.dk.
Med venlig hilsen
SKV i Vingsted

