Referat fra jegermestermøte søndag 06. april 2014, Kongsvinger.
Tilstede: Udnes, Furnes, Brandval, Kongsvinger, Vang, Eidskog, Sør-Odal JFF. og Skogen JSK.
Svein Arve Pedersen fra Hedmark JFF. var invitert av leder.
Leder Kjell Magne ønsket alle velkommen og 8 foreninger hadde møtt opp og spesielt til Udnes
JFF. som er med i jegermesteren for første gang i år. Svein Arve Pedersen var invitert fra
Hedmark JFF. som skal følge opp jaktskytingen i Hedmark. Øystein Hagen serverte som vanlig
kaffe og is, like godt hver gang...
Ny hovedsponsor er i år er JOBZONE som vi får kr. 10.000,- av til innkjøp av gavepremier.
Det blir totalt 15 stevner og 10 stevner teller i jegermesteren. Austmarka JSK. arr. stevne sitt som
planlagt.
Jegermesteren JOBZONE 2014.
Stien skal inneholde minst 18 skudd. Når det gjelder pressene skal det deles ut 3 premier på hver
press og en av pressene skal ha en junior og dameklasse, her premieres beste dame og junior, sett
opp et oppslag hvilken press dette gjelder.
Påmeldingsavgift er som følger: Figurstien, kr. 100,- for junior, øvrige kr. 200,- Partnerpress, 1
serie kr. 80,- 2 serier kr. 150,- og 3 serier kr. 200,- Lerduepress 1 serie kr. 40,- 3 serier kr. 100,Harepress 1 serie kr. 10,- maks 5 serier på et kort.
Finalen blir på Vang 22. juni, gavepremien skal minst ha en verdi på kr.500,- Kongsvinger og
Udnes JFF. overleverte premien på møte i dag.
Jakt og friluft cup 2014
Alle fire stevnene teller i cupen, disse blir arrangert som doblet stevner lørdag og søndag i uke
17 og 19. Alle stevnene er 100 skudd.
Jakt og Friluft v/ Are Venemyr har sponset en Benelli pumpehagle verdi kr. 8000,- Det blir
avsatt kr. 50,- av startavgiften til premier, her må hver enkelt arr. klubb påse at disse blir tatt ut.
Påmeldingsavgift på lerduestien er kr. 250,-for junior og kr. 350,- øvrige. disse prisene er uten
patroner.
Fra i år skal dem som melder seg på fremvise betalt medlemsbevis og klasseføringskort,
Hvis noen ikke har med medlemsbevis settes disse i gjesteklasse. Dem som ikke kan
fremvise klasseføringskort skal skyte i kl. A, unntatt skyttere i alderbestemte klasser som
kan fremvise hvor gammel vedkommende er. Dette må alle følge opp. Gjesteklassen gjelder
ikke i Jegermesteren og Jakt og Friluft Cup. Les om dette i regelverksboka side 12, 1.8.2.
Resultater HTML-fil klasser, sendes umiddelbart til Lasse: admin@skogenjsk.de og Geir:
gelinnes@online.no
Når det gjelder resultater til media må disse sendes i pressefil format fra Treffdata, disse filene
legger dem rett inn i avisen, uten å måtte skrive om dem.

ref. Geir Linnes

