
Slik deltar du i NJFF fiskekonkurranser med Fishbuddy appen 
Her viser vi deg hvordan du kan registrerer deg i Fishbuddy appen slik at du logge deg og/eller dine barns 
fangster i konkurranser i NJFF-gruppen 

Konkurransen er nasjonal, heter «NJFF isfiskekampen 2023 for barn og unge» og ligger i gruppen «Norges Jeger og 
Fiskerforbund» i appen. Den varer fra 1. januar til 30. mars 2023 og er åpen for alle fra 0 til 19 år. Alle som er under 13 år 
må melde seg inn med sine foresattes personalia. Man må være medlem både i NJFF-gruppen i appen, men også i 
NJFF for å kunne delta. Medlemskapet i NJFF blir verifisert til slutt når vinnere skal kåres, og trenger ikke å registreres i 
appen. Du kan lese mer om konkurransen og regler i appen. 


SLIK GÅR DU FREM 

Last ned appen «Fishbuddy by Fiskher» i Apples App Store eller Google Play Butikk. 


Registrer deg som bruker i appen med navn og bilde. Surf litt rundt og bli kjent med menyene. For å registrere fangster 
med «Skann» menyen, (fiskegjenkjenning og måling av fisk) på Android telefoner, må du laste ned ML-modulen som 
dukker opp på skjermen. Deretter er du klar, og får veiledning i bruk av registreringsverktøyet i appen. HUSK: Dette er 
en beta-versjon av appen, og små feil og mangler kan dukke opp i løpet av konkurranseperioden. 


LAST NED OG OPPRETT PROFIL PÅ FISHBUDDY:  



Her er tre steg fra app-butikken til ferdig 
profil er lagret. Innloggingen er litt 
forskjellig på Iphone og Android-
telefoner. Eksempelet vårt er fra en 
Android telefon.


Android bruker Google kontoen din, og 
gir deg tilgang med et trykk. Iphone 
bruker klassisk mail+passord innlogging. 


FINN OG REGISTRER DEG I NJFF-GRUPPEN OG KONKURRANSEN 

Fra profilen din, velger du «grupper» og 
finner NJFF-gruppen. Trykk «Bli med i 
gruppe» og finn isfiskekonkurransen 
under menypunktet «Konkurranser». 
Når du er i konkurransevinduet, kan du 
begynne å registrere fisk ved å trykke på 
«+» ikonet. Skannefunksjonen vil da 
starte. 


 


https://apps.apple.com/no/app/fishbuddy-by-fiskher/id1622359591
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.fishbuddy_playground.app


SKANNING OG MÅLING AV FISK 
Legg fisken du ønsker å måle på et flatt underlag og uten andre fisk i nærheten. Følg instruksjonene som kommer opp 
på telefonen. Dersom telefonen ikke finner riktig fiskeslag, kan du velge dette manuelt. Sjekk også om målingen er 
realistisk. Om ikke, ta ett nytt bilde! Det tar fra 5 til 20 sekunder å lagre en fangst.  

0 - 1,0 cm avvik er å anses som en god måling. Bruker du målestokk, kan du manuelt justere lengde også. Registrerer 
du fangstene i ettertid, kan du også oppdatere fangstlokasjon. Android viser i tillegg 2 prikker hvor start-stopp punktene 
er. IOS gjør foreløpig ikke det, men viser en prikkete linje over fiskekroppen. 

REGISTRERTE FANGSTER, RESULTATLISTER OG GRUPPEMEDLEMMER 
Du kan følge med på de tre artskonkurransene på abbor, ørret og røye direkte i appen. På resultattavlen ser du til enhver 
tid hvordan du og andre fiskere ligger an. På medlemsoversikten, ser du hvem som er med i gruppen.


Husk at det er summen av dine tre lengste fisker som blir totallengden din på hver art. I ekstra-konkurransen «Grand 
Slam» trekkes det ut en vinner med de tre lengste fiskene for hver art. Denne blir gjort manuelt, og vinneren blir utropt 
etter at konkurransen er ferdig. Skitt fiske!


