Herlufsholm, november 2014
Jagt og våben.
Orientering til forældre og til elever, der ønsker at opbevare deres jagtvåben på skolen.
Herlufsholm tilbyder jagtundervisning og lerdueskydning som en del af skolens ekstraskolære
program, og der skal derfor naturligvis være mulighed for, at jagtinteresserede elever kan opbevare
deres våben på skolen i sæsonen for jagt og lerdueskydning.
Våben skal hjemtages igen, når sæsonen er slut.
Våbenloven og jagtloven tillader ikke, at personer, der ikke har våbentilladelse, på nogen måde
håndterer våben. Derfor kan jagtvåben ikke opbevares på sovesalene.
Vi har indrettet et lokale på skolen, hvor jagtvåben kan opbevares forsvarligt i våbenskabe.
Skovfoged John Hansen er ansvarlig for at modtage og udlevere elevernes jagtvåben.
John Hansen vil selv aftale de nærmere omstændigheder med eleverne, men overordnet gælder
følgende:
Tilladelse til at have jagtvåben på skolen:
Opbevaring af jagtvåben på skolen forudsætter, at rektor har givet sin tilladelse, idet vi fra skolens
side ønsker at have et overblik over de elever, der medbringer jagtvåben på skolen.
Derfor bedes forældre orientere rektor i god tid før en elev med jagttegn første gang medbringer
våben på skolen – pr. mail til rektorkontor@herlufsholm.dk. Rektors tilladelse vil så gælde hele
sæsonen, men kun i indeværende skoleår, og skal altså fornyes efter sommerferien.
Deponering af jagtvåben:
Skovfoged John Hansen tager imod våben, når eleverne ankommer til skolen efter rejseweekend
og ferie kl. 20:30 – 21:00.
Bemærk, at eleverne straks efter ankomst skal aflevere deres våben, før de går på sovesalen.
Elever, der ikke rejser med skolens busser skal planlægge deres rejse, så de ankommer i dette
tidsrum, da vi under ingen omstændigheder kan acceptere våben på sovesalene.
Ved afrejse før rejseweekend udleveres jagtvåben kl. 14:30 – 14:45.
Efter efterårsferien vil John Hansen ikke automatisk være på skolen ved busankomst og –afgang.
Elever med tilladelse til at opbevare jagtvåben på skolen bedes derfor kontakte John Hansen på
mail jh@herlufsholm.dk senest onsdag før rejseweekend for at aftale ind-/udlevering af jagtvåben.
Lerdueskydning:
Skovfoged John Hansen står for afhentning af jagtvåben og tilbagelevering til depot.
Jagtvåben udleveres til eleverne på skydeområdet.
Økonomi:
Vi vurderer, at denne ordning ikke betyder en væsentlig udgift for skolen, men forbeholder os ret til
at opkræve gebyr for opbevaring af jagtvåben, hvis ordningen viser sig at være udgiftskrævende.
Private jagtarrangementer
Jeg vil i denne forbindelse bede om, at man respekterer, at der ikke inviteres til eller ønskes fri til
private jagtselskaber i skoletiden – dette gælder også mellemweekends.
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