
Register traditioneel (vogel)schieten
Het register traditioneel (vogel)schieten is bedoeld voor schutterijen en schuttersgilden uit
de provincie Gelderland. De wapenmeesters van deze vereniging zijn via de VGGF lid van\-- de KNSA.

Het register is bedoeld om de benodigde gegevens te administreren om aan de wetteliike
eisen te voldoen volgens de Circulaire Wapens en Munitie.
ln het register wordt bijgehouden welk schietevenement er plaats vindt, wie namens de
vereniging de verantwoordelijke toezichthouder(s) is (zijn), met welke wapen(s) er wordt
geschoten, welke en hoeveel munitie er tijdens het evenement wordt verbruikte en wie er
gebruik maken van de introduceregeling. Schutters met een KNSA licentie hoeven niet
geregistreerd te worden.

De verenigingsbeheerder neemt het wapen uit de bergplaats en plaatst deze op het afuit.
Tijdens het gehele evenement is de verenigingsbeheerder bij het wapen om toezicht te
houden. De verenigingsbeheerder laad het geweer en stels het geweer ter beschikking van
de schutter of de introduce. Na afloop van het evenement wordt het wapen en de
overgebleven munitie door de verenigingsbeheerderdirect veiliggesteld in de bergplaats.

Voor het verrichten van schietsportactiviteiten door introduces gelden de
volgende voorwaarden:
* Het vuurwapen alsmede de daarbij behorende munitie mag pas op het schietpunt van de
schietbaan, door de persoon die bevoegd is het betrokken vuurwapen voorhanden te
hebben, aan de schutter worden afgegeven

* De verenigingsbeheerder blijft tijdens het schieten in de onmiddelijke nabijheid van de
introduce op het schietpunt

* Een introduce mag, binnen een periode van 12 maanden, maximaal drie keer worden
geintroduceerd

* Een introduce mag alleen schieten met een wapen dat geschikt is voor het beoefenen van
een Olympische schietsport dicipline. Dit zijn o.a. de 6 mm klein kaliber wapens.
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Register traditioneel (vogel)schieten

Sch utterij / sch uttersgilde :

Plaats

Evenement: Datum:

1

2

3

4

hri

ikte munitie:

Merk en soort Kaliber Aantal

1

2

lntroduce's :

Naam en voorletters itimatie nummer

1

2

3

4

5

6

7

I
I
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11

12

13

paspoort / rijbewijs I lD kaart

paspoort / rijbevytjs I lD kaart
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