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SKYDELEDERUDDANNELSE
Fra 1/7 er det et krav fra Justitsministeriet, at alle skytteforeninger har mindst én civil
uddannet skydeleder, som skal være til stede, når der er aktivitet på banen med våben.
Derfor skal man for at kunne stå for skydning / træne alene i IFK regi fremover være
uddannet civil skydeleder, for godkendelse, skal der afleveres diplom for bestået kursus
ved Skydeudvalgsformand J.U.A. Dam senest 1/6 2019.
Skydelederuddannelsen
Beskrivelse: På Skydelederuddannelsen bliver du i stand til at varetage sikkerheden jf.
SIKSKY i forbindelse med skydeaktiviteter i foreningen.
Det sker via aktiv læring og brug af sikkerhedsbestemmelserne i praksis, gennem
inddragende og relevant undervisning, der tager udgangspunkt i netop din forening og
hjælper jer med at finde de gode løsninger.
Målgruppen er foreningsledere, formænd, bestyrelsen, trænere/instruktører, frivillige og
udøvere som træner selvstændigt.
Alderskravet er 18 år og opefter for riffelskydning. Alderskravet er 20 år og opefter på
pistolskydning.

Indholdet på uddannelsen bliver:
Sikkerhedsbestemmelserne - Skydeanlæg - Våbenlovgivning - Roller og ansvar - Vejledning
til hvor du finder den online prøve
På kurset gennemgås undervisningsmaterialet grundigt, og det vises, hvor du efterfølgende kan finde online prøven på nettet. Selve prøvedelen er ikke en del af kurset – du skal
tage prøven, når du kommer hjem. Men efter at have deltaget i kurset, er du rigtig godt
klædt på til at tage og bestå prøven.

Praktiske oplysninger og Forberedelse:
Sikkerhedsbestemmelserne skal være gennemlæst, før deltagelse i
skydelederuddannelsen.
Medbring: Notatpapir og skriveredskaber
Aulum Skytteforening Dato: Onsdag den 20. februar kl. 18.30-21.30 Markedspladsen 10,
7490 Aulum
Dalgas Centret Dato: Torsdag den 21. februar kl. 18.30-21.30 Skivevej 256A 8831 Løgstrup.
Tilmeldingsfrist: 8. februar
Silkeborg Skyttekreds Dato: Torsdag den 28. februar kl. 18.30-21.30 Plantanvej 17, 8600
Silkeborg

Tilmelding til Skydeudvalgsformand J.U.A. Dam
seneste d. 8. februar på tlf.nr.: 41 99 66 29,
med oplysning om, hvad for et kursus man vil med på.
Ole Johnsen
ifk080851@hotmail.com
Fg. Sekretær 2990 4811

