Behandling af SKV2-ansøgning

Våbnet skal kunne være i en kasse med målene 50x170x330 mm. **
Våbnet skal overholde våbenlovens krav på mindst 210 mm. - iflg. Cirkulæret
§ 20. stk. 4. punkt 2.

Udfyld en SKV2-ansøgning på nettet:
Find den nyeste udgave af SKV2-ansøgningen på www.dgi.dk/skv eller
www.skytteunion.dk.
Kun den SKV1 godkendte formand må underskrive SKV2-ansøgningen.

Ved flerbrugertilladelse.

Udfyld alle relevante felter på SKV2-ansøgningen – oplysningerne skal
stemme overens med oplysningerne i SKV-registeret.

”Oplysningsskemaet til JM” skal altid vedlægges når der ansøges om pistol
eller revolver, hvis:

Hvis våbennummeret på våbnet ikke er identisk med sælgerens
våbenlegitimationskort:
Der skal sendes en mail til SKV, hvor det tydeligt fremgår hvad der skal ændres
fra og til. Som dokumentation skal der sendes billeder af våbnet samt
skyttens legitimationskort.
Når fejlen er rettet i SKV, kan der søges om omregistrering af våbnet.

Hvis våbnet ikke tidligere har været registreret, skal politiet orienteres.
Skal våbnet registreres i SKV, skal der sammen med SKV2-ansøgningen
medsendes et brev som fortæller, hvor våbnet kommer fra og hvorfor det
ønskes registreret i SKV. SKV sender ansøgningen og brevet til Politiet og det er
op til dem at vurdere om våbnet må registreres i SKV.

Sælgeren af våbnet skal være registreret for våbnet eller være godkendt
våbenhandler i Danmark.
Hvis våbnet købes direkte fra en sælger i udlandet:
Udfyld og underskriv ansøgningen om ”Indførsel af våben/ ammunition” og
send det sammen med SKV2-ansøgningen til SKV.

Skytten skal være medlem af foreningen.
Skytten skal være aktiv skydende, hvis der ansøges om pistol eller revolver.
Våbnet skal opfylde ISSF´s regler for våben. Respektive DSS, DSF eller det
historiske reglement. *
Våbnet skal opfylde Skyttebogens bestemmelser. **
Oplys altid pibe og totallængde når der ansøges om pistol eller revolver. Det
gælder både for nykøb, fornyelser, flerbruger og foreningsskift.
Pibens længde må ikke overstige 165 mm. **

Alle de skytter der ønsker flerbruger på våbnet skal udfylde en SKV2-ansøgning
pr. våben.

Våbnet er større end kaliber 32.
Våbnet er kaliber 32, og det er skyttens 3. våben i kaliber 32 og derover.
Våbnet er 3. våben i gruppen 22/4,5 mm.

Husk at skrive på oplysningsskemaet, hvilken skydedisciplin våbnet ansøges
til.
Send SKV2-ansøgningen og evt. oplysningsskemaet til:

SKV i Vingsted på mail skv@dgi.dk
eller pr. post Vingstedvej 27, 7182 Bredsten
DSkyU pr. mail info@skytteunion.dk
eller post Idrættens Hus, 2605 Brøndby
SKV gør en af to ting, når en SKV-ansøgning behandles:
Sender ansøgningen retur til formanden, hvis den ikke er korrekt udfyldt eller
mangelfuldt udfyldt.
Godkender ansøgningen og sender den til ACV eller ACØ.

Når SKV får SKV2-ansøgningen retur fra politiet, behandles SKV2ansøgningen i SKV-registeret.
Der udskrives et nyt våbenlegitimationskort til skytten.
Der laves en faktura til foreningen. Den godkendte SKV2-ansøgning og
legitimationskortet sendes til foreningsformanden.
Betalingsfrist: 14 dage netto.

Godkendelsen sendes til foreningsformanden, som skal:
Tjekke at våbennummeret samt øvrige oplysninger på våbenlegitimationskortet
og våbnet stemmer overens.
Underskrive våbenlegitimationskortet og udlevere det til skytten.
Når det nye våbenlegitimationskort udleveres, destrueres det gamle, hvis et
sådan findes.
* Gælder for foreninger medlem af DskyU. ** Gælder for foreninger medlem af DGI.

