Vingsted, d. 5. marts 2018

Nye Sikkerhedsbestemmelser
Organisationerne DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund
har i samarbejde med Justitsministeriet (JM) og Rigspolitiet (RP) udarbejdet nye
sikkerhedsbestemmelser for al skydning i vores tilhørende Skytteforeninger.
Revideringen og tilretningerne kommer i forlængelse af implementeringen af regeringens bandepakke, som blev lanceret i 2017. Nogle af reglerne er lovbestemte
og øvrige dannet ved organisationernes bestemmelser i forhandling med JM og RP.
De nye materialer er vedlagt og består af følgende:
- Sikkerhedsbestemmelserne (SIKSKY) hæfte.
- Sikkerhedsfolder til den enkelte skytte, som udleveres obligatorisk til alle nye
skytter.
- Sikkerhedsplakat til ophæng på eller ved skydebanen, opholdslokaler mv.
- Navneskilte til skydeleder og banekommandør.
- Eks. på log-bog til registreringer af overladelser af registreringspligtige våben.
Væsentlige ændringer
Det er primært kapitel 2 og kapitel 4 i SIKSKY som er markant ændret i forhold til
tidligere versioner. Øvrige rettelser er ubetydelige tekst- og forståelseskorrektioner.
Ændringerne består af, at fremover skal alle nye skytter som prøver at skyde med
registreringspligtige våben via våbenloven (ikke luftvåben og air-soft), fremvise
billede-ID, eller sygesikringskort i kombination med andet ID kort, for at kunne få
lov til at skyde. Man kan skyde op til 5 gange. Fra 6. skydning, kræves fuldgyldigt
medlemskab og personer over 15 år skal søge om vandelsgodkendelse (SKV-6)
og/eller dokumenteret ansøgning ved politiet fremvises. Der er begrænsning på
størrelsen af kaliberen man kan skyde med i prøve- og ansøgningsperioden, til og
med cal. 38 (0,357)/9 mm. Det er medlemmernes eget ansvar at ansøge, inden
1/7 - 2018. Vi anbefaler dog at foreningerne puljer og sender ansøgningerne samlet til ACV og ACØ.
Foreningen skal tillige registrere navn, adresse og fødselsdato på alle medlemmer
som får overladt våben, samt hvilke våben ved alt aktivitet. Dette gøres i log-bog
tilhørende skydebanen/-våbenopbevaringen og som den ansvarlige skydeleder har
tilgang til. For nye medlemmer som er i ansøgningsperiode, noteres tillige hvornår
der er ansøgt. Vi er pt. i gang med at afdække mulighederne for en elektronisk
løsning til skytteforeningerne.
Ved Pr, åbent hus, hvervekampagner, turneringer, træningsaftner og andre events
for ikke medlemmer, gælder udover kaliberbegrænsningen og registreringspligten, at våben kun kan overlades ved standplads og skal I alle tilfælde være overvåget af godkendte ledere i foreningen og straks efter endt brug skal våben bringes tilbage til våbenopbevaringen. Foreningen skal tillige her også registrere deltagernes navne, adresser og fødselsdatoer i tilhørende log-bog. Vi anbefaler at man
nulstiller/sletter/destruere registreringerne i log-bogen, efter 1 år, og senest ved
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næstkommende tilsvarende indendørs eller udendørssæson. For eksisterende
medlemmers registrering af overladelsen, er det fint at bruge eksisterende medlemslister evt. med unik medlemsnr. som påføres unik våbennr. ved hver enkelt
overladelse. Det vigtigste er, at man entydigt til alle aktiviteter kan se hvilke registreringspligtige våben der er overladt til hvem.
Der er udarbejdet nye Skydeleder- og Banekommandør skilt som kan bestilles i
DGI butikken, hvor man kan påføre personlige navne på de ansvarlige, se nærmere herunder, hvor øvrigt materiale kan bestilles. https://www.dgi.dk/Butikken.aspx Fra januar 2019 er skydelederuddannelse i foreningerne obligatorisk,
nærmer info tilgår vedr. dette når forløbene forventes klar i 2 halvår 2018.
Skytteforeningens ledelse (bestyrelse) er pligtig til at sætte sig ind i sikkerhedsbestemmelserne. Vi anbefaler derfor at bestyrelsen og øvrige ansvarlige gennemlæser og anvender de relevante kapitler af SIKSKY. Spørgsmål kan rettes til undertegnet eller til organisationernes kontorer. Der planlægges ultimo marts mdr.
webinarer, hvor man ligeledes kan stille spørgsmål. Nærmere info og tilmeldingslink tilgår via mail til foreningens formand.
For DGI Skydning, Dansk Skytte Union og Dansk Firmaidrætsforbund.
Mvh.
Tommy S. Haun
Idrætskonsulent – DGI Skydning
tommy.s.haun@dgi.dk

SIKSKY, bestillingsnr. 74001, link:
https://butik.dgi.dk/default.asp?pg=info2012&item=74001

Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte, (obligatorisk
folder til alle nye medlemmer). Bestillingsnr. 74001, link:
https://butik.dgi.dk/default.asp?pg=info2012&item=74002

Sikkerhedsplakat A3, til ophæng på og ved skydebanerne.
Bestillingsnr. 74003, link
https://butik.dgi.dk/default.asp?pg=info2012&item=74003

Navneskilte, som påføres/anvendes for de ansvarlige ved skydningerne. Mulighed for at foreningerne kan indskrive egne personlige navne på de ansvarlige.
Skydeleder, bestillingsnr. 74003a:
https://butik.dgi.dk/default.asp?pg=info2012&item=74003a
Banekommandør, bestillingsnr. 74003d:
https://butik.dgi.dk/default.asp?pg=info2012&item=74003d
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