Hjælp til foreningens våbenliste.
1. Husk det er altid EJEREN og alene ejeren der har ANSVARET for sine våben,
og man kan ikke uden dokumentation overdrage dette ansvar til andre –
jævnfør våbenbekendtgørelsen § 18 stk. 1.
2. Hvad skal formanden gøre, hvis:
a) en skytte undlader at forevise sit våben til årets våbeneftersyn
b) ikke er aktivt skydende
c) undlader at betale kontingent
d) er død
e) eller har solgt sit våben og det stadig står på foreningens våbenliste?
Svaret er ens på alle fem eksempler - der skal sendes et forvarslingsbrev og
efterfølgende en SKV5 til skytten – læs mere om SKV5 i ”Vejledning om
registrering af våben” på SKV-hjemmesiden på www.dgi.dk/skv eller
www.skytteunion.dk. Hvis skytten har en kvittering fra en våbenhandler
eller politiet på, at de har overtaget våbnet, skal den sendes til SKV så våbnet
kan blive slettet fra foreningens våbenliste.
3. Hvad gør foreningen, hvis et våben er fejlregistreret?
Hvis foreningen opdager at et våben er fejlregistreret i SKV – det kunne
være forkert model, våben nr. eller lignende er følgende aftalt ned ACV &
ACØ:
 Skytten eller foreningen tager billeder af våbnet, hvor våben nr.,
model m.v. tydelig fremgår.
 Der laves en beskrivelse af, hvad der skal rettes fra og til og
vedlægger
et billede af skyttens våbenlegitimationskort – det hele sendes samlet
til SKV, og sagen behandles hurtigst mulig.
 Formanden modtager en ny våbenliste samt et nyt
våbenlegitimationskort til skytten, hvis det er et privatejet våben.
4. Husk altid en kvittering fra våbenhandleren eller en kopi af den nye ejers
tilladelse, når et våben sælges. Send kopien til SKV og derefter kan våbnet
blive slettet fra foreningens våbenliste.
5. Så længe SKV ikke har modtaget dokumentation for anden registrering af et
våben, har foreningen ansvaret for våbnet.
6. I kan finde mere hjælp i ”Vejledning om registrering af våben”, som findes
på SKV-hjemmesiden på www.dgi.dk/skv eller www.skytteunion.dk.
7. Våbenlisten skal altid være korrekt, og straks en fejl opdages skal den

rettes i SKV – dette er formandens ansvar.

