
Ansøgning om godkendelse til at give 
Våbenpåtegning på medlemsbeviser
til jagtforeninger (afgiftsfri)

Ansøgningen indgives til politiet

Foreningen
Jagtforeningens navn Evt. foreningsnr./CVR.nr

Jagtforeningens adresse E-mail

Postnr. By Tlf. nr.

Formand
Fornavn Efternavn CPR.nr

Adresse E-mail

Postnr. By

Bestyrelsen for jagtforeningen er valgt på generalforsamlingen den ______________ og består ud over formanden af:

CPR.nr. Navn Dato Underskrift

Hver enkelt bestyrelsesmedlem skal underskrive i foranstående rubrik og giver ved underskriften samtykke til, at politiet under behandlingen af denne ansøgning indhenter 
oplysninger om eventuelle straffesager.

ansøger om godkendelse til at give våbenpåtegning på foreningens medlemsbeviser.

Foreningen er medlem af (navn på hovedorganisation): Antal aktive medlemmer:

Der vedlægges:

□ Foreningens vedtægter i kopi □ Bekræftelse på, at foreningen har adgang til at bruge en godkendt skydebane

□ Ansøgning om godkendelse af foreningens bestyrelse □ Bekræftelse på, at foreningen råder over faciliteter til opbevaring af våben

Undertegnede formand samtykker i, at oplysningerne kontrolleres.

Dato: Ansøgers underskrift:

P 704-47 (011014)

Forbeholdt politiet
Modtaget dato Udstedt den

Journalnr.

□ PV Forening □ PV Formand □ KR Formand

Dette dokument indeholder både information og formularfelter. For at læse informationen brug pil ned fra et formularfelt. 
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