Spelregels en uitleg vogelschieten in groepen
Dit jaar bieden we voor het eerst ook de mogelijkheid aan om in groepen deel te nemen
tijdens het vogelschieten. Hieronder kunt u lezen wat de bedoeling is, hoe je je met een
groep kunt opgeven en vooral hoe u een mooie prijs kunt winnen met uw groep.
Net zoals andere jaren zal er geschoten worden op een heren-, een dames- en een
jeugdvogel. Er is geen aparte groepsvogel.
Het voordeel van je opgeven in een groep (van vier personen) is dat je dan met z’n allen
kans maakt op het winnen van een ballonvaart.
Groepen
 Een groep bestaat uit vier personen.
 Deze vier personen, kunnen dames, heren of gemixt zijn.
 Ieder persoon van die groep schiet als individu op de vogel (het is dus niet zo dat
u als groep maar één schietbeurt per ronde hebt).
 Dus de heren van de groep schieten allemaal op de heren- en de dames op de
damesvogel.
 Wanneer iemand van de groep als eerste de vogel eraf schiet dan is deze persoon
automatisch schutterskoning of -koningin, maar voor de groep zit er een leuk
extraatje aan, want alle leden van deze groep mogen mee met de koning of
koningin met de ballonvaart.
 Let op: deze prijs is maar één keer te verdelen, dus die is in principe voor de
groep waarvan één lid als eerste de vogel eraf schiet.
 Bijvoorbeeld, bij een gemixte groep schiet de man de vogel eraf. Dan wordt hij
schutterskoning en mag de gehele groep mee met de ballonvaart. Wordt daarna
de vogel bij de vrouwen er ook afgeschoten door iemand die zich ook in een groep
heeft opgegeven, dan is de prijs helaas al vergeven en zal dit betekenen dat de
vrouw alleen schutterskoningin is. Haar groep gaat dan niet meer mee met de
ballonvaart. Echter zijn er zes plekken te verdelen dus deze vrouw krijgt wel twee
plekken in de ballon en kan dus kiezen of ze haar eigen prins op het witte paard
meeneemt of één van de groepsleden.
 Groepen geven zich vooraf op en ieder groepslid zal schieten, echter de lijst zal
vooraf gemaakt worden en groepen zullen door de lijst heen gehusseld worden.
 Mocht het zo zijn dat de vogel er door een individueel iemand er als eerste
afgeschoten wordt, dan mag diegene iemand meenemen met de ballonvaart en
maken de personen van de andere vogel nog kans op de groepsballonvaart.
Bijvoorbeeld; de vogel wordt er bij de mannen als eerste afgeschoten door
iemand die zich individueel heeft opgegeven. Die man wordt schutterskoning en
mag zijn partner (of iemand anders) meenemen met de ballonvaart. De vogel bij
de vrouwen moet er dan nog af. Als die eraf geschoten wordt door iemand die
zich in groepsverband heeft opgegeven dan mag dat groepje alsnog mee met de
ballonvaart.
Individueel
 Iedereen kan zich individueel opgeven. U schiet dan op de vogel en maakt voor u
en een partner kans om mee te gaan met de ballonvaart, als u de vogel eraf
schiet.
 Tevens wordt u natuurlijk gewoon schutterskoning of -koningin met alle
bijbehorende privileges.
De jeugd kan zich alleen individueel opgeven. Gezien hun leeftijd kunnen zij geen kans
maken op de ballonvaart (mag pas vanaf 18 jaar).
Bij vragen/opmerkingen of onduidelijkheden die niet in bovenstaand reglement staan,
beslist de organisatie.

