Nye regler for nye som nuværende medlemmer af skytteforeninger samt praktisk
håndtering af regelsættet.
Nuværende medlemmer af foreningen
Alle nuværende medlemmer, der er over 15 år skal godkendes af politiet. Medlemmer skal udfylde og
sende en ansøgningsblanket – en SKV 6 til Politiet via www. Borger.dk. eller med post. Godkendelsen er
gyldig i 5 år med virkning fra den 1. juli 2018, hvor reglen træder i kraft. Politiet oplyser den enkelte
skytteforening om godkendelse af medlemmet.

Overgangsordning frem til den 1. juli 2018
Som nævnt træder reglen i kraft den 1. juli 2018, hvor medlemmer skal være godkendt af Politiet. Som en
overgangsordning og for at sikre at nuværende medlemmer er godkendt til at anvende skytteforeningens
våben pr. 1. juli kan og skal der sendes ansøgninger (SKV 6) fra nu og frem til den 31. marts 2018.

Undtagelser for reglen om ansøgning (SKV 6) om godkendelse inden den 1. juli 2018
Er medlemmet under 15 år skal der ikke søges om godkendelse. Hvis medlemmet alene skyder med
luftvåben og Airsoft skal der heller ikke søges om godkendelse. Har medlemmet i forvejen en SKV 2
godkendelse (våbenpåtegning) eller er godkendt med en SKV3( transport/adgang til våbenopbevaring) eller
er godkendt med en SKV 1( bestyrelsesmedlem og kan udstede transporttilladelse) skal der ikke ansøges
om godkendelse (SKV 6).

Prøveskydning for nye medlemmer over 15 år i foreningen
Foreningen kan tilbyde evt. nye medlemmer, der er over 15 år, 5 prøveskydninger inden de skal godkendes.
Herefter skal nye medlemmer godkendes med en SKV 6.

Hvordan skal medlemmet registrering i forbindelse med træningsaftner
Foreningerne skal i alle tilfælde føre log–bog og registrere, hvem der låner et våben og hvilket våben der
udleveres. I log bogen skal der altid nævnes medlemmets navn, adresse og fødselsdato. Der stilles ikke
andre krav til oplysninger om medlemmet eller registrering heraf.
Dog er det sådan at frem til den 1. juli 2018 eller i den periode, hvor medlemmet endnu ikke er blevet
godkendt med en SKV 6, er foreningen forpligtet til at se billed-ID eller andet ID, som også skal registreres.
Når foreningen har fået besked om godkendelse af medlemmet, er det op til foreningen selv at vurdere om
der er behov for at se ID. Registrering af navn, adresse og fødselsdato skal forsat ske, selvom medlemmet
er blevet godkendt, ved udlevering af et foreningsvåben.

Hvad skal foreningen gøre ved PR-arrangementer, åbent hus, turneringer mv.
For ikke medlemmer ved sådanne arrangementer kan der kun skydes med rifler og pistol/revolver til og
med kaliber 0.357/0.38 og 9mm. Der stilles ikke andre krav til foreningen.

Spørgsmål og svar om SKV6
Hvornår skal jeg søge om en SKV6-godkendelse i skytteforening A?
Hvis du er medlem af skytteforeningen, og er fyldt 15 år.
Hvis du har jagttegn og/eller våbentilladelse.
Hvis du er SKV1-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV2-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV3-godkendt igennem en anden forening.
Hvis du er SKV6-godkendt igennem en anden forening.
Hvornår skal jeg ikke søge om en SKV6-godkendelse?
Hvis du er medlem, men ikke fyldt 15 år.
Hvis du ikke er medlem, men ønsker at prøve skyde i foreningen – op til 5 gange.
Hvis du er medlem, men ikke ønsker at skyde.
Hvis du er SKV1-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV2-godkendt i foreningen.
Hvis du er SKV3-godkendt i foreningen.
Hvis jeg har en våbenpåtegning igennem forening A, men ønsker at skyde som medlem i
forening B, skal jeg så SKV6-godkendes i forening B?
Ja, og grunden er bl.a., at hvis tilladelsen tilbagekaldes, får forening B besked pr. brev.
Hvis jeg er medlem i en skytteforening, men ikke ønsker at skyde eller have noget med våben
at gøre, skal jeg så SKV6-godkendes?
Nej.
Kan der indhentes SKV6-godkendelse i tilfælde, hvor loven ikke kræver det?
Ja, hvis foreningen har en saglig interesse i det.
Skal der indhentes SKV6-godkendelse på et medlem, der er 14 år?
Nej – reglen gælder kun for personer, der er 15 år eller derover, fordi det er sådanne personer, der
kan være straffet.
Skal der søges SKV6, hvis skytten kun skal skyde med ikke-registreringspligtige våben?
Nej.
Hvor på www.borger.dk finder jeg stedet, hvor jeg kan sende en sikker mail fra?
Gå ind på https://www.borger.dk/
Log på med NemID enten på fanen, hvorpå der står ”Log på” eller ”Digital post”.
Vælg ”Skriv ny post”
Vælg modtager ”Offentlige myndigheder/stat”
Vælg her ”Rigspolitiet” og derefter ACV eller ACØ afhængig af, hvor i landet du bor.
Skal en træner eller instruktør være SKV6-godkendt?
Ja, medmindre personen er SKV1-, SKV2- eller SKV3-godkendt i den pågældende forening. Det
gælder også, selvom de personer den pågældende er træner for, er under 15 år.
Er det korrekt, at unge, der er 15 til 17 år, kan søge om SKV6-godkendelse uden samtykke
fra en forælder?
Ja, det er korrekt. Den væsentligste årsag er, at der ingen erhvervelse eller besiddelse er i at få
overladt et våben i en forening. Hvis man læser våbenlovgivningens regler for personer under 18 år,
relaterer disse sig netop til, at de unge selv ejer et våben, hvilket kræver forældrenes samtykke.
Endvidere påtager forældrene sig også forpligtelsen til at sørge for våbnets opbevaring.

Når jeg tager ud og deltager i terrænskydninger og andre stævner - skal jeg så også have en
SKV6 med?
Når du repræsenterer din forening, ved et stævne arrangeret af en anden forening, er det din egen
forening der har overladt et våben til dig, og det er herigennem du skal være godkendt, enten på en
SKV2 eller en SKV3 og evt. med en transporttilladelse.
Selve det at du skyder hos en anden forening kræver ikke SKV6-godkendelse, da du ikke er
medlem, men gæsteskytte.
Får du brug for at låne et våben hos den arrangerende forening, kræver det ikke SKV6-godkendelse,
fordi du er gæsteskytte.
Hvis jeg ingen scanner har, må jeg så tage et billede af SKV6 og sende som sikker mail til
Politiet?
Hvis oplysningerne er læsbare plejer Politiet at tage imod billeder – så svaret er ja.
Hvor mange prøveskydninger må ikke-medlemmer skyde, inden de bliver medlemmer og skal
SKV6-godkendes?
Du kan skyde op til 5 gange i løbet af 12 måneder.
Må jeg som formand sende en SKV6 for et medlem, som sikker mail til Politiet??
Ja.
Hvad forstås med unikt id, kan det være sundhedskort eller lign., eller skal det være med
billede?
Sundhedskort, kørekort, eller andet som inkludere cpr. nr.

Dato og navn

Adresse

Fødselsdato

Forevist ID x)

Våben nr.

Afleveret

Eksempel på en Log Bog til registrering:
x) Frem til 1. juli 2018 eller i perioden, hvor medlemmet endnu ikke er blevet godkendt med en SKV 6, er
foreningen forpligtet til at se billed-ID eller andet ID, som også skal registreres. Efter godkendelse af
medlemmet er det op til foreningen selv at vurdere om der er behov for at se ID.

Nyttige adresser:
Administrativt Center Vest, Att.: Våben, Postboks 1062, 7500 Holstebro, mailadr.: mvjyl-vaaben@politi.dk
WWW. Borger.dk (log in og find ”Min Side”, ”Digital Post”, ”Upload dokument” – vedhæft SKV 6)
SKV Vingsted, Vingstedvej 27, 7182 Bredsten, mailadr.: SKV@dgi.dk

