Terminlister for fiskekonkurranser 2018
Registrerings- og søknadssenteret for elektroniske terminlister er nå åpnet. Frist for
registrering av åpne stevner og søknader om FM/ NC og NM er 1. okt. Se veiledning under for
innlogging og etablering av ny bruker.
Søknad om FM / NC/ NM
I en kalender i søknadssenteret ligger det inne fastlagte datoer for fylkesmesterskap,
Norgescup og NM. Stevner som legges inn på disse datoene registreres som søknader. Lokale
åpne stevner blir lagret direkte i søknadssenteret. Når FM/NC stevner er tildelt, blir alle
terminlistestevner overført til aktivitetskalenderen i NJFF-portalen.
Endringer og oppdateringer
NB! Alle endringer, som flytting og avlysning av stevner, skal gjøres direkte i
aktivitetskalenderen på www.njff.no, og er foreningenes ansvar.
Terminlistene blir som vanlig trykket i Jakt & Fiske nr. 12.
Datoer for FM/ NC og NM 2018: Disse datoene ligger inne oversiktskalenderen og er
markert med rødt. Trykk på «Vis kalender».
NC

Sønd. 17. des
Sønd. 07 .jan
Sønd 14 .jan
Sønd. 28.jan
Sønd. 04. Feb
Sønd. 18. feb

FM

Sønd. 25. feb

NM
(Nordisk )

04. mars
14. april (Luleå, Sverige)

Toaletter på NC-stevner
Fra i år vil det bli et krav om toalettfaciliteter ved alle NC-stevner. Der hvor det må leies inn
transportable toaletter, får arrangørene tilskudd til dette.

Steg 1)

Innlogging

Dere som har opprettet bruker, går inn på denne linken: https://online.njff.no/login/
Bruk samme e-postadresse og passord som sist. De fleste har sikkert lagret den fra i fjor og
den skal funke. Har dere glemt passord, får dere nytt.

NY BRUKER: De som ikke har bruker fra før, går inn på denne linken:
https://online.njff.no/signup/

Brukernavn og passord: Velg en e-postadresse som blir brukernavnet. NB! Det

er viktig at dere har tilgang til denne e-posten når dere skal opprette
bruker, for der får dere tilsendt passordet for å komme videre.

NB! Brukernavn og passord bør deles med minst en annen som er involvert i
terminlistearbeidet. Det er viktig at man ikke blir avhengig av kun en person.

Steg 2)

Log inn.

Logg inn og klikk på ikonet «stevner».

Steg 3)
Meny for å legge inn nye stevner, liste med «mine stevner» for å få oversikt
eller gå inn å endre eller gjenopprette slettede stevner.

Steg 4) Legg inn stevner
Her legger du inn nye stevner. Sjekk at du fyller ut riktig på alle poster og sørg
for god informasjon. Det du har lagret finner du igjen i menypunktet « Mine
stevner».

Kartplotting oppmøtested
Når du klikker på «Oppmøtested» kommer det opp en kartløsning med en
markør. Flytt kartet til markøren står på riktig steg. Husk å lagre før du går
videre. Utfyllende info om adkomst, merking osv. legges in i fritekstfeltet til
slutt.

Korrigeringer
Fram til 1. oktober kan dere gjøre endringer i søknadssenteret. Da går du inn på
oversikten i «Mine stevner» og åpner stevnet som du skal korrigere.
01. oktober stenger søknadssenteret slik at prosessen med tildeling av FM og
NC-stevner kan gjennomføres. 15. oktober importere vi dataene i NJFFportalen slik at alle stevner blir lagt inn i kurs- og aktivitetskalenderen.

NB! Fra da av må alle endringer som flytting av vann,
avlysinger osv. gjøres i kurskalenderen i portalen. Alle
endringer blir nå foreningenes ansvar å oppdatere. Dette er
viktig å merke seg slik at dere får tatt kontakt med
portalansvarlig i foreningen hvis dere selv ikke har
publiseringstilgang.
Terminlistene vil som vanlig bli trykket i Jakt & Fiske.

Ved eventuelle påloggingsproblemer
Kontakt:
Steinar Paulsen
E-post: steinar.paulsen@njff.no
Tlf. 66 79 22 13. mob 905 44 697
Eller direkte til Zpin A/S
Jan Otto Weberg
E-post: jow@zpin.no
Tlf: 91 32 44 58
Lykke til
Hilsen

Steinar Paulsen
Sportsfiskekonsulent
Norges Jeger- og Fiskerforbund

