Møte i JobZone Jegermesteren/Jakt & Fritid Cup Kongsvinger fredag 27.03.15.
Tilstede: Skogen JSK. Kongsvinger JFF, Udnes JFF, Sør-Odal JFF og Brandval JFF.
Jegermesteren JobZone cup 2015.
Figursti cupen sponses i år også av JobZone med kr. 10 000,- til innkjøp av premier.
Jakt & Friluft sponser oss også med nedsatte priser på innkjøp av gavepremier i JobZone cupen, som i 2014.
Stien skal inneholde minimum 18 skudd. Det skal deles ut 3 premier pr. press.
Gjesteklassen begrenses til 3 premier, disse skal ikke telle i cupen.
Vi ble enige om å benytte samme priser som i 2014:
Figurjakt: kr. 200,- for senior og kr. 100,- for junior inkl. ammunisjon.
Kompispress: Kr.80,-/150,-/200,- (1-2-3 serier)
Duepress: kr. 40,-/100,- (1-3 serier)
Harepress: kr. 10,- pr. serie, maks 5 serier i rekkefølge.
Totalt 8 stevner av 12, fordelt på figursti og leirduesti teller i cupen.
Jakt & Friluft cup 2015
Leirduestien sponses av Jakt & Friluft som i 2014 med ei børse til sammenlagt vinneren.
Gjesteklassen begrenses til 3 premier, disse skal ikke telle i cupen.
Prisene blir også her som i 2014:
Leirduesti: kr. 350 for senior og kr. 250,- for junior, pluss ammunisjon, hvor kr. 50,- av disse går direkte til
pengepremier.
Alle 4 dobbeltstevnene teller i cupen.
HUSK alle klubbene skal som tidligere år betale inn kr. 500,- og gi en gavepremie verdi
minimum kr. 500,Pengene skal betales inn på konto nr. 1822 46 89221 senest 12. april.
NB: Alle som melder seg på skal fremvise betalt medlemskap og klasseføringskort. Hvis
klasseføringskort mangler skyter vedkommende i klasse A.
Mangler medlemskort skyter vedkommende i gjesteklassen. Unntak i aldersbestemte
klasser hvor de i stedet må fremvise aldersbevis.
Nytt reglement for jaktskyting fra i år, les dette. I år blir det to dameklasser, F og F1.
Det blir en dameklasse i våre cuper.
Nytt av året er at Trine Ånerud tar over resultatføringen etter Lasse Torp.
Send resultatene: Klasser, totalliste og startliste omgående til:
Trine, e-mailadr: triane@online.no
Alle resultater blir lagt ut på: jegermesteren.com

Med vennlig hilsen
Thor H Hjalmarsen Telefon +47 93 25 97 18
ref. Geir.

