Nye skytter. Sikkerhedsprocedure.
1.

Det er tilladt at Du kommer i foreningen 3 gange inden der forventes medlemskab.

2.

Ved Din indmeldelse i foreningen skal der søges en SKV6 (Vandelsgodkendes) hvis Du er 15 år og derover.
Ved 6. skydning skal der kunne fremvises en SKV6 eller dokumentation for at der er søgt SKV6 ved politi.

3.

Indtil Du er SKV 6 godkendt er det et lovkrav om se billede ID og anden legitimation med Din adresse. Når
SKV6 er godkendt ved politi, får Du besked i Din E-Box samt Formanden informeres. Ved skydninger skal Du
kunne fremvise SKV6 på opfordring af skydelederen.

4.

I Prøve-Ansøgningsperioden, indtil Du er SKV 6 godkendt. Udlån af foreningsvåben indskrives i logbog. I
logbog noteres Dit navn, adresse og fødselsdato. Og Du må anvendes våben til og med 9 mm. (.38/.357).

5.

Træning uden instruktør. Der er 4 krav. 1: Der forventes sikker våbenhåndtering, uanset om Du har SKV i en
anden forening eller ny. 2: Du er minimum 16 år. 3: Er SKV6 godkendt i foreningen.
4: Frigives af instruktøren til træning på egen hånd.

6.

Ved træning uden for ordinære skydeaftner/dage samt Lørdagsskydninger mm. skal dette aftales med en
instruktør. Udlån af foreningsvåben indskrives i logbog.

7.

Lån af foreningsvåben til dig som medlem skal kunne spores i form af logbog der forefindes i foreningen.
Inden lån af våben skal billede/legitimation med adresse fremvises. Ved overladelse af våben til dig
opbevares Dit ID ved skydelederen (kiosk) som ”Pant”, samt dit medlems Nr. samt våben Nr. noteres i logbog.

8.

Låner du et våben af et af foreningens medlemmer skal dette ikke logges, men Du må ikke låne våben før du
er vandelsgodkendt (SKV6) af politi. Samt er under opsyn af våbnets ejer.

9.

Gæst: Du er Ikke medlem af foreningen og i følgeskab med en skytte der er medlem.
a. Er Du gæsteskytte sammen med skytte med privat våben. Overladelse af våben kan kun lade sig gøre
hvis du har en SKV godkendelse, ellers skal udlån logges. Efter 3. gang forventes der at du tegner
medlemskab, se punkt 1.
b. Er Du gæsteskytte der skal bruge forenings våben. I følgeskab med skytte der har Box adgang, Udlån
af foreningsvåben indskrives i logbog. Efter 3. gang på et år forventes der at du tegner medlemskab,
se punkt 1.

10. Erhvervelse af Pistol / Revolver og eller Riffel:
✓ Ønsker Du at erhverve Pistol/Revolver/Riffel som klubvåben (SKV4),
✓ udfyldes ydermere en SKV3 (transport) og en Kontraktaftale mellem foreningen og dig som skytte.
✓ Ved køb af Pistol/Revolver: (SKV2). Gældende lovgivning.
✓ Ved køb af Riffel: (SKV2). Gældende lovgivning.
✓ Fornyelse af SKV2 Våben: Gældende lovgivning. Samt foreningskrav: Aktiv skydende minimum 5
gange/år.
11. Skytter med privat våben ”SKV2 nøgleleje” og ”SKV3 med boksadgang” skal godkendes af bestyrelsen.

Grundlag er Bandepakke anno 1. januar 2018.
Se note på sikkerhedsprocedure for ”Skydeleder / Instruktør / Banekommandør”
Der henvises til sikkerhedsregler på DGI Hjemmeside under skydning:
https://www.dgi.dk/skydning/skydning/om-skydning-i-dgi/regler-og-bestemmelser/sikkerhedsbestemmelser
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