Referat fra møte i Morttjernsberget angående MarBre Figurjaktmesteren 2017.
Møtet ble holdt etter finalen 18/06 og det var representanter fra Vang JFF, Sør Odal/Maarud
JFF, Eidskog JFF, Skogen JSK, Furnes JFF, Udnes JFF, Mo JFF, Grue JFF og Bjørkelangen JFF.
Antall deltagere totalt i Figurjaktmesteren 2017 var 1355 stk, det blir i snitt 169 stk pr.stevne
og det må jo være bra.
Vi må bli flinkere til og sende inn resultatene etter stevnene, dette bør gjøres samme kveld og
resultatene skal sendes til NJFF Hedmark og NJFF sentralt. Se på siste side.
Vi må takke MarBre Eiendom A/S for samarbeidet i år og meget bra premiering til finalen på
Grue og håper på et like godt samarbeid i 2018.
Stevnedatoer Figurjakt 2018: 08. April-Eidskog JFF
15. April-Udnes JFF
01. Mai-Kongsvinger JFF
06. Mai -Skogen JSK
10. Mai-Brandval JFF
13. Mai-Furnes JFF
20. Mai-Grue JFF
21. Mai- Sør Odal/Maarud JFF
03. Juni ??
10. Juni-Mo JFF. LM
17. Juni-Vang JFF, FM, finale.
Leirduesti : 21-22 mai KJFF/BJFF, 26-27 mai Skogen JSK, 4-5 aug. Eidskog JFF.
( Mulig at Bjørkelangen JFF blir med.)
De 7 beste av 10 stevner blir tellende i MarBre cupen 2018. Blir Stange JFF. med ,teller 8 av 11
stevner.
Det er viktig at MarBre seilet blir tatt med til neste klubb som skal ha stevne, her er det stevne
arrangør som har ansvaret for og få det med seg. Dette er viktig, det er tross alt
hovedsponsoren vår.
Det skal forhandles om pris med Magnor Glassverk på serien Brygg, så kanskje de fleste vil
bruke den som premie. Kjell Magne tar seg av dette.
Påmeldingsavgiften for 2018 blir kr. 200/100 + kr. 50 for patroner.
Det blir ett nytt møte på våren før første stevnet, dette ble satt til torsdag 5. April kl. 19.00 i
klubbhuset til Mo JFF.
Mvh Ole-Jakob Seigerud
Referent

Rapportering av resultater fra stevner kan gjøres på to måter, enten ved å sende inn fil generert av TreffData eller
ved å fylle ut standard Excel-ark.
Husk at medlemsnummeret i NJFF alltid er nøkkelfelt for data til databasen. Dersom dette er feil blir rapporteringen
kanselert eller feil.
I begge tilfeller skal data sendes til stevne@jaktskyting.no
Resultater fra stevnene blir kjørt mot NJFFs medlemsregister og klasseføringsdatabasens skytterregister. Nye
skyttere blir lagt til etter hvert, men det kan hende at det tar litt tid fra stevnet registreres til skytter blir registrert. Vi
kjører oppdateringer regelmessig.
Her er Excel-arket som skal brukes for rapportering.

Har dere spørsmål ta kontakt med, Terje Nielsen.
terje@bitsenter.no
+4790605573

Klasseføringskort utstedes i hovedsak hos NJFF.
Ta kontakt med Vidar Nilsen, vidar.nilsen@njff.no dersom dere har spørsmål.
Dersom du er ny skytter, dvs. er medlem i NJFF og har medlemsnummer, kan du kan du registrere deg selv som
skytter og skrive ut ditt eget klasseføringskort direkte. Husk å skrive ut før du avslutter.
Bruk linken Registrer ny skytter fra menyen.
Vi kan også sende utskrift av klasseføringskortet fra klasseføringsdatabasen på epost. Send oss en epost og be om
dette.
Gi oss beskjed dersom dere oppdager feil i klasseføringsdatabasen. Send oss en epost så retter vi og sender
utskrift av klasseføringskortet.

