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Viborg, september 2022 

Våbenkontrol 

TIL ALLE VÅBENEJERE MED RIFLER OG 

PISTOLER  

 
Da vi i foreningen ifølge våbenloven årligt skal kontrollere, at alle våbnene er til stede ved den enkelte skytte, har 

vi besluttet at afsætte 3 aftener i efteråret, hvor man skal møde op med alle våben, som er registreret på 

foreningens våbenliste. 

 

 Dato og tidspunkter for de 3 aftener er:  

Tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 18.00-20.00  

Mandag den 24. oktober 2022 kl. 18.00-20.00  

Torsdag, den 10. november 2022 kl. 18:00-20.00  

Det er selvfølgelig valgfrit, hvilken af de 3 aftener man ønsker at møde op. Samtidig vil vi gøre Jer opmærksom på, 

at aktivitetskravet for at have våbenpåtegning til pistol/revolver er, at man skal være foreningsaktiv mindst 4 gange 

om året. 

Når vi ved gennemgang af vores medlemslister og kartotekskort eventuelt konstaterer, at der er nogle af Jer, 

som ikke overholder kravene til fortsat at have våbenpåtegning, vil vi hurtigst muligt tilbagekalde denne.  

Tilbagekaldelsen foregår ved, at vi sender et anbefalet brev indeholdende en SKV-5 blanket til skytten, samt en kopi til 

politiet og skytteforeningernes våbenregistrering.  

Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående og mener, at I allerede har problemer med at overholde kravene, er I altid 

velkommen til at kontakte formand, Kristian Lund Hansen på tlf. 21 77 42 83 

 

 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 
Kristian Lund Hansen 
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