Utdrag fra møte på Kongsvinger 27. mars 2015, som vi bruker også i 2016.
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 2015:
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.
Gjesteklassen begrenses til 3 premier, disse skal ikke telle 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 20. 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 fjor, les dette. Det blir det to dameklasser, F og F1. Disse
klassene blir ført som F i Figurjaktmesteren.
Trine Ånerud tar resultatføringen
Send resultatene: Klasser, totalliste og startliste omgående til:
Trine, e-mailadr: triane@online.no og gelinnes@online.no
Alle resultater blir lagt ut på: jegermesteren.com og gelinnes.com

Referat fra møte på Skogen søndag 21. juni 2015.
Tilstede var rep. fra: Skogen JSK. Vang, Mo, Udnes, Eidskog, Brandval, Stange og Sør-Odal JFF.
Kongsvinger og Grue JFF. var ikke tilstede.
Styret i 2016 ble som i år: Leder: Kjell Magne Tråstadkjølen, Premier/lerduestier: Thor Hjalmarsen,
Kasserer: Ole Jakob Seigerud, Resultater og sekretær: Trine Ånerud. Alle henvendelser rettes til rette
vedkommende.
Oppsummering:
Det deltok totalt 1757 skyttere på stevnene i år. Det er oppgang fra foregående år.
Antall som fikk poeng i de forskjellige klassene er slik:
Totallista: 88 stk, Damer: 40 stk, Veteran: 49 stk. Junior: 47 stk.
Det var i snitt 173 deltakere på figurstiene med leirduestiene var snittet 145 deltakere pr. stevne.
Det ble bestemt at vi går tilbake til Figurjaktmesteren dvs. bare figurstier og lerduestiene har også
egen sin egen cup.
Blir alle med er det 11 stk. figurstistevner og 6 stk. lerduestistevner.
Vi har fått to nye sponsorer neste år, disse er Kongsvinger Jakt & fritid A/S, og RA`s varme A/S,
Lundsæter. Diss blir kontaktet av Ole J. Vi takker JobZone for samarbeidet.

