
Regler for at overdrage et våben 
SKV får mange gode spørgsmål både fra foreningerne og andre, der interesserer sig for idrætten, som gerne vil gøre tingene på den 
rigtige måde. Et nyligt stillet spørgsmål er: ”Må jeg som skytte låne et våben af en anden skytte i min forening og skyde med 
det våben til DM?” 
SKV har tidligere spurgt Justitsministeriet om dette emne, og her vejledes foreningerne på følgende måde: En skytte må gerne låne 
sit våben ud til foreningen, og foreningen må låne våbnet videre til et andet medlem. Hvis våbnet skal transporteres til DM, skal den 
skytte, der låner våbnet enten være SKV3 godkendt eller have sit eget våbenlegitimationskort for at modtage en transporttilladelse. 
Husk at foreningens eksemplar af transporttilladelsen skal være i foreningen, indtil våbnet er retur i foreningens våbenboks igen. En 
transport tilladelse gælder fra dagen før til dagen efter et stævne - og kun fra foreningens våbenboks og til stævnestedet og retur 
igen. 
Et andet spørgsmål, som SKV er blevet stillet, er: ”Må jeg låne et våben af en anden skytte fra en anden forening?”  Hvis de to 
foreninger er medlemmer af samme hovedorganisation, må de gerne låne våben ud til hinanden. Foreningen låner våbnet af 
skytten, og derefter låner foreningen våbnet ud til en anden forening, og denne forening kan låne våbnet ud til et medlem. 
SKV anbefaler, at der laves et stykke papir på udlånet, og at begge foreningsformænd underskriver papiret og lægger et eksemplar 
af skrivelsen sammen med våbenlisten, så man til en hver tid kan dokumentere, hvorfor der mangler et våben, eller hvorfor der er et 
våben i overskud. 
Foreningen må gerne låne et våben ud til et af sine medlemmer. Hvis våbnet skal transporteres med til fx DM, skal den skytte, der 
låner våbnet enten være SKV3 godkendt eller have sit eget våbenlegitimationskort for at modtage en transporttilladelse fra sin 
forening. Husk at foreningens eksemplar af transporttilladelsen skal være i foreningen, indtil våbnet er retur i foreningens 
våbenboks igen. En transport tilladelse gælder fra dagen før til dagen efter et stævne - og kun fra foreningens våbenboks og til 
stævnestedet og retur igen. 
 
SKV’s vejledning underbygges af bekendtgørelsen: 
- BEK nr. 997 af 19.10.2009. Offentliggørelsesdato: 28.10.2009 af Justitsministeriet 
Læs også om regler for transport af våben og se pædagogisk tegning på www.skytten.dk. 
 


