www.njffstevner.no – Bruker info.
Generelt
Du kan se hvem stevner som kommer uten å være innlogget. Du ser det under menyvalget «Aktuelle Stevner»

Opprett ny bruker
Er du ikke bruker, velg «logg inn» der velger du «opprett en ny bruker» som ligger nederst. Du trenger ditt
medlemsnummer hos NJFF for å kunne opprette ny bruker.

Logge inn
Du logger inn med din mailadresse og passord for www.njffstevner.no

Stevnene.
Under menyvalget «Aktuelle stevner» finner du det stevnet du ønsker å melde deg på eller se mer info om.
Trykk deretter på «+» så kommer mer info om stevnet opp.

Påmelding
Trykk på knappen påmelding. Da kommer du til en «prosess» over flere steg.
Steg 1: Informasjon
Denne siden viser kort informasjon om bestillingsprosessen.
Steg 2: Velg plass (Hvis stevnet har plass påmelding)
Her velger du de tidspunkt og skive for de du ønsker å melde på. Klikk på startnummer slik at den blir
grå for de plasser du ønsker.
Steg 3: Skyttere
Her oppgir de skytter som du ønsker å melde på. Du søker etter skytter i medlemsregister ved å skive
inne medlemsnummer eller «Etternavn», «Fornavn». Når du finner skytter, velger du den. Velg et av
de startnummer fra «Steg 2». Fyll inn Klubb og klasse hvis det ikke er det. Trykk deretter lagre. Gjenta
prosessen for de som du ønsker å melde på. Du må melde på en skytter for alle plasser du har
reservert for å kunne komme til neste steg.
Gjestskytter: Hvis stevnet har mulighet for å melde på gjestskytter har det en blå knapp med test
«Gjestskytter» nederst i bildet.
Hvis du ikke finner skytter. Kan det hente at du må opprette skytter under «Ny skytter» i
www.jakskyting.no.
Steg 4: Verifisering
Denne er forskjellig ut fra om stevnet har Vipps betaling eller ikke.
Hvis ikke har Vipps betaling trykker du kan «Godkjenn» knappen.
Hvis Vipps. Oppgi telefonnummer. Trykk på «Godkjenn» knappen. Følg deretter Vipps prosessen.

Mine ordrer
Her kan du se på dine ordrer. Hvis du ikke har fått en mail kan du se på ordre her,

