Referat fra vårmøte MarBrecupen Mo JFF. tirsdag 19. mars 2019.
Tilstede var representanter fra: Mo JFF, Furnes JFF, Sør-Odal/Maarud JFF, Eidskog JFF,
Skogen JSK, Kongsvinger JFF, Aurskog/Bjørkelangen JFF, Stange JFF, og Udnes JFF.
Brandval JFF, hadde meldt forfall.
Saker:
1. Åpning av leder:
Leder ønsket alle velkommen og gledet seg over alle fremmøtte. Vi ble ca. 20 stk. da
noen klubber stilte med 2 representanter. Meget bra oppmøte.
2. Sesongen 2018
Leder leste opp et referat for sesongen 2018, totalt 1332 deltakere på 9 stevner, et
snitt på 148 deltakere pr. stevne. Det ble 7 av 9 stevner som telte i cupen, da 2
foreninger møtte avlyse pga. tørken. Totalvinner ble Kenth Bjerkli, Furnes JFF,
dameklassen ble vunnet av Ragnhild Sangen Billingsø, Eidskog JFF. Veteranklassen
vinner Kai Haug, Eidskog JFF og juniorklassen ble vunnet av Marius Christensen,
Brandval JFF. Vi gratulerer.
3. Terminliste for 2019
Terminlisten for 2019 ble gjennomgått, Mo har flyttet stevne sitt til søndag 16. juni.
Dette blir kunngjort på vår hjemmeside, Facebook (figurjakt 2019) og terminlista til
NJFF. Mo JFF. setter opp oppslag på stevnene.
4. Tellende stevner 2019
8 av 11 stevner teller i cupen, det ble oppfordret til å ta turen til Sverige søndag 18.
mai.
5. Priser på stevner og presser.
Vi bruker samme priser som i 2018, kr. 200,- + patroner, junior kr. 100,- + patroner.
Når det gjelder pressene ble vi enige om at partnerpressen koster kr. 50,- pr. serie,
lerduepress 8 + 2 kr. 100,- (3 serier) og harepress kr. 10,- pr. serie.
6. Resultater.
I 2018 fungerte dette utmerket, resultater samme kveld. Vi etterstreber å få
resultatene på nett samme kveld. Resultatene: klasser, totalliste i HTML-format
sendes til: gelinnes@online.no snarest etter at stevne er avviklet.
7. Eventuelt.
Når det gjelder klasser på stevnen følger vi NJFF’s regler, (klasseføringskort) på
stevene og skyttere blir plukket ut fra klasselistene til cupen som har klassene senior,
veteran damer og junior.
Uavhentede premier til faller klubben. Start premieutdelingen med D1 (yngre junior)
D2, osv. Når stevne er ferdig ta premieutdelingen på stevne, før omskytinger på
pressene.
Hvis det blir benyttet partnerpress, skal 3. plassen trekkes for å spare tid og penger
for arrangøren, omskyting om 1 og 2 plass.
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