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REFERAT FRA NHF’S LEDERKONFERANSE PÅ QUALITY SAGA 

HOTELL TROMSØ, 08. MARS 2014 
 

Styreleder ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13.00. 

 

 

 

 

Post 1: Orientering fra styret. 

 
              Styreleder ønsket særlig velkommen til de frammøtte æresmedlemmene.  

 

Frode Lerstein (Asker HK) framla et forslag om at de to delegatene som 

representerte klubber uten stemmerett på generalforsamlingen (GF) (Asker HK og 

Andenes HK), skulle tildeles dette pga. mangelfull informasjon i innkallingen til 

årets GF. Det ble poengtert at delen av § 9: "Delegater til generalforsamlingen" som 

omtaler at grunnlaget for stemmeretten beregnes av medlemstallet pr. 31.12 året før 

gjeldende GF var utelatt. Lerstein ville av den grunn at de to klubbene skulle tildeles 

stemmerett basert på årets medlemsantall. Dette ble nedstemt av forsamlingen. 

 

Mange av de innkomne forslagene til GF ble diskutert på lederkonferansen (LK). 

Noen forslag ble trukket, da ordlyden var tilnærmet lik for flere forslag. Resultat av 

avstemningen kan ses i protokollen for generalforsamlingen. 

 

Post 2: Innlegg fra klubber. 

 

Innlegg fra Nordfjord Havfiskeklubb angående en felles database for 

poengberegning ved NC festivaler. 

 
Det ble fremmet forlag fra Nordfjord HK om at det burde utarbeides en felles 

database for alt fra deltakerregistrering, resultatinnføring og utregning av båtpoeng. 

En slik database vil kunne effektivisere det administrative arbeidet både i forkant, 

under og etter festivalene. 

 

Styret stiller seg positive til et slikt forslag, men det kan i praksis bli svært 

omfattende å gjennomføre. 

 

Innlegg fra Nordfjord Havfiskeklubb angående forbundets forsikring. 



 
Nordfjord HK ønsket en utredelse om forbundets forsikring i forhold til båtene som 

brukes ved norgescup (NC) festivaler, da flere av disse ikke er sertifisert for å ta med 

seg passasjerer.  

 

Det ble fremmet forlag fra Asker HK om at alle deltakere burde signere et skjema før 

ombordstigning, som understreker at deltakeren deltar på eget ansvar. 

Det ble kommentert at en slik ordning forekommer allerede, da det i forbundets 

konkurranseregler Pkt. 4.3 framgår at "alle deltar i fiskekonkurransene på eget 

ansvar", og at en derfor ikke trenger å signere på dette da en allerede har godtatt det 

ved å melde seg inn i forbundet. 

 

Geir Iversen kommenterte videre at Sørøya HK har en forsikring som dekker HELE 

festivalarrangementet, inkludert båtene som deltar. Styret ønsker å få tilsendt disse 

forsikringsdokumentene for å se nærmere på dem. Iversen lovet å etterkomme 

ønsket. 

 

Videre ble det foreslått av Iversen at forbundet burde få en jurist til å gå over 

forbundets forsikring, slik at det blir klarhet i hva denne faktisk dekker. Styret 

noterer dette. 

 

Innlegg fra Nordfjord Havfiskeklubb angående muligheten for å 

reservere festivalhelger. 

 
Nordfjord HK fremmet forslag om at det bør være mulig for en klubb å reservere 

festivalhelger, slik at en ved norgescuptildeling har førsterett på en angitt helg. Dette 

vil kunne forenkle planlegging av festivalen i forhold til overnattingsmuligheter og 

tilhørende arrangementer. 

 

Det ble påpekt at en slik regel vil kunne skape vanskeligheter for nyoppstartede 

klubber, og være problematisk i tilfeller hvor festivalhelgen er varierende på grunn 

av "flytende" helligdager etc.  

 

Det ble videre foreslått at fristen for norgescuptildeling settes tidligere enn 1. 

desember. Styret stiller seg positive til dette, men noe endelig vedtak angående saken 

ble ikke fattet. 

 

Innlegg fra Nordfjord Havfiskeklubb angående festivalkollisjon. 

 
Nordfjord HK fremmet forslag om at styret bør kunne gi dispensasjon til 

festivalkollisjon, hvis dette skjer mellom klubber fra nord og sør i landet. Det var en 

svært positiv tilbakemelding på dette, både fra styret og de frammøtte delegatene. 

 

Det ble diskutert hvor en eventuell nord-sør grense burde settes. Trondheim HK 

mente at den nordlige grensen burde innebefatte Trøndelag. Dette forslaget ble 

imidlertid nedstemt, og det ble bestemt at "nord" inkluderer klubbene tilhørende de 3 

nordligste fylkene.  

 



Styret oppfordret til at klubbene snakker sammen i forkant, slik at flest mulig 

festivalkollisjoner unngås. 

 

Innlegg fra Nordfjord Havfiskeklubb angående minimumsantall 

festivaldeltakere ved NC festivaler. 

 
Det ble fremmet forslag fra Nordfjord HK om at det burde innføres et krav om 

minimumsantall deltakere ved NC festivaler. Dette vil kunne være med på å sikre 

bedre kvalitet ved at klubbene må kunne klare å stille med et visst antall båter, og 

dermed bidra til å kvalitetssikre festivalen.  

 

Forslaget ble diskutert i forsamlingen, og det ble kommentert at en slik ordning ville 

gå hardt ut over de mindre klubbene som ikke makter å få så mange deltakere til 

festivalen. Det ble videre poengtert at det å skaffe båter er en del av arrangør-

klubbens ansvar når den tar på seg ansvaret ved å arrangere festival med NC status. 

 

Det ble videre kommentert at andre måter å kvalitetssikre festivaler på inkluderer en 

begrensning av antall deltakere ved hjelp av økt deltakeravgift og kort 

påmeldingsfrist. 

 

Innlegg fra Oslo Havfiskeklubb angående endring av 

poengberegningssystemet for NC 

 
Oslo HK presenterte sitt forslag om å endre poengberegningssystemet i NC fra å 

være prosentbasert til å bli plassbasert. Dette vil gjøre poengfordelingen mer 

rettferdig i forhold til bla. juniormedlemmer, da det virker mer fornuftig enn den 

prosentvise utregningen. 

 

Forslaget ble diskutert, og stort sett møtt med positive tilbakemeldinger. 

  

Det ble av Trondheim HK kommentert at NHF tidligere opererte med et plassbasert 

poengregningssystem, men at dette ble omgjort til et prosentbasert system, da dette 

fungerte bedre. Klubben ser derfor ikke noen grunn til å endre dette tilbake til slik 

det var før. 

 

Innlegg fra Fredrikshald Havfiskeklubb angående senkning av 

minimumsalderen ved deltakelse på NC festivaler. 

 
Fredrikshald HK fremmet forslag om at minimumsalderen for å bli medlem av NHF, 

og dermed delta på NC- festivaler, senkes fra 14 til 12 år i følge med foresatt. 

Begrunnelsen var at flere klubber har medlemmer på 12-13 år, som deltar ved lokale 

festivaler, og som gjerne kunne tenke seg å være med på NC- festivaler. Å senke 

alderen vil også medvirke til å øke medlemsmassen til NHF. 

 

Det ble poengtert at det var stor forskjell mellom å fiske i Oslofjorden og i Nord-

Norge, og at det i enkelte tilfeller vil være uforsvarlig å ha med så unge personer ut 

på fiske. Det bør derfor være mulig for den enkelte festivalarrangør å sette en 

minimumsalder for deltakelse ved sin festival.  

 



Det ble videre diskutert om den foresatte skulle være en deltaker i fiskefestivalen. 

Hvis ikke, ville han/hun ta opp ekstra plass om bord, noe som kunne bli et problem 

hvis antall båter er begrenset.  

 

Det ble videre kommentert at så unge deltakere kunne være en til sjenanse for andre 

fiskere om bord, ved å vase til snører, bli sjøsyk etc. Det burde imidlertid kunne 

forventes at den foresatte så sitt barns begrensninger angående dette, slik at dette 

ikke ville være et problem. 

 

Post 3: Innlegg fra Forbundsstyret  

 

            Innlegg fra styret angående tildeling av NC 2014 

 
Styret tok opp til diskusjon sin beslutning om ikke å tildele NC status til 

Marinepollen HK og Harstad HK i 2014. 

 

Styrets beslutning om ikke å tildele NC til Marinepollen HK i 2014 skyldes 

mangelfull gjennomføring av festivalene deres i foregående år, spesielt med vekt på 

gjennomføringen i 2013, der flere av forbundets konkurranseregler ble brutt. 

De fleste delegatene viste forståelse for styrets beslutning.  

 

Styret presiserer at NHF ønsker Marinepollen HK velkommen igjen som NC 

arrangør, såfremt forbundets konkurranseregler følges under deres arrangementer.  

 

Når det gjaldt tildeling av NC status til Harstad HK, beror styrets beslutning blant 

annet på fjorårets regelendring, som hindrer styret i å tildele NC status til to festivaler 

på samme helg. I dette tilfellet ble det en kollisjon mellom Harstad HK og Tromsø 

HK sine festivaler.  Med bakgrunn i opplysninger / begrunnelser om hvorfor disse to 

festivalene måtte avholdes denne helgen, valgte styret å tildele NC til Tromsø HK. 

                

Trond Roger Larsen (Harstad HK) argumenterte med at deres festivaler siden 2007 

har blitt avholdt i august, mens Tromsø HK har hatt sine festivaler i juli, og at det 

derfor burde vært festivalen i Harstad som fikk første prioritet. 

 

Øyvind Braa (Trondheim HK) mente at tildelingen var feil, og at Harstad HK burde 

fått et fortrinn pga. klubbens fartstid i forbundet.   

 

Grunnen til at Tromsø HK ikke hadde anledning til å legge festivalen sin i Juli i år, 

skyldes ifølge Øyvind Høier, at det aktuelle fiskemottaket hadde feriestengt til og 

med første helg i august. Dette mente Larsen var feil. 

Høier nevnte deretter at det var mulig for klubben å avholde festival helgen før hvis 

fiskemottaket var åpent, slik Harstad HK mente det var.   

 

Styret presiserte at de gjerne hadde tildelt NC til begge klubber hvis regelverket tillot 

dette. Etter en del diskusjon ble det avtalt at ledersamlingen i dette tilfellet aksepterer 

at det blir gitt dispensasjon til begge klubbene å avholde festival den gitte helga hvis 

Tromsø HK ikke har mulighet til å flytte festivalhelg. Hvis festivalen til Tromsø ble 

flyttet, ville forbundet dekke utgifter deltakere som allerede hadde bestilt reise måtte 

ha i forbindelse med ombooking etc.  



 

Etter avholdt LK meddelte Tromsø HK at de ikke kunne flytte festivalhelg.  

Avgjørelsen ble da at både Harstad og Tromsø tildeles NC 2014 helgen 8 -9 august. 

 

Innlegg fra styret angående VM i skreifiske 2013 

 
Styret gjennomgikk sin begrunnelse for hvorfor resultatene fra VM i skreifiske 2013 

ble annullert. Annulleringen skyldes brudd på flere av forbundets konkurranseregler. 

Av disse kan nevnes manglende båttrekning, svært ulik fisketid og en protestkomite 

som var umulig å oppdrive. Det var den svært ulike fisketiden som var avgjørende 

for styrets beslutning om kun å annullere resultatene for den den ene, og ikke begge 

dagene. 

 

Frode Lerstein (Asker HK) kommenterte at det ikke var levert inn noen protest i 

forbindelse med festivalen, og at styret dermed ikke hadde grunnlag for en slik 

avgjørelse. Lerstein poengterte videre at de samme feilene har skjedd flere år på rad. 

Hvorfor har ikke styret gjort noe før? 

 

Styret kommenterte at nå var det nådd en grense for hva det kunne tolerere av brudd 

på NC reglene, og at styret ønsket å være mer handlekraftig i forhold til dette enn det 

har vært i foregående år. 

 

Arne Auestad (Nord-Jæren HK) kommenterte at han på grunn av avlysning av 

resultater fra VM i Skreifiske mistet muligheten til å vinne seniorklassen. Han stilte 

seg undrende til at styrets avgjørelse straffet deltagerne og ikke arrangøren ved å 

stryke resultatet fra dag to til å gjelde i Norges Cupen. Svein Erling Smolan 

(Trondheim HK) var også tilstede og forsto Arne sine bekymringer i saken og 

presiserte at å ramme deltagerne på denne måten, var en ny praksis som NHF må 

være varsom med i fortsettelsen.  

 

Auestad kommenterte videre i en replikk at begge resultatene fra begge dagene i 

Svolvær burde være tellende eller i hvert fall annullert for at det skulle bli mest 

rettferdig for deltagerne. 

 

Styret kommenterte at gjennomførelsen den første dagen var mangelfull, men 

akseptabel. Det var den store ulikheten i fisketid under VM i skreifiske som var 

tellende for styrets beslutning om å annullere resultatene fra denne dagen. Styret fikk 

støtte av Martin Gundersen fra Ski HK i dette holdepunktet. 

 

Debatten er tatt til etterretning og styret står bak sitt vedtak om å ikke la VM i 

Skreifiske 2013 telle med i Norgescupen for 2013. 

 

Auestad ønsket videre å vite hvilket grunnlag styret hadde for å ta avgjørelsen om å 

annullere resultatene, da det ikke står noe i NHF sine vedtekter om styret har 

myndighet til en slik avgjørelse. Styret på sin side mener at det, som øverste organ 

for norgescupen, har rett til å ta en slik avgjørelse i tilfeller hvor det er forekommet 

grove svikt på NHF sine konkurranseregler, hvorunder norgescupen er underlagt.  

 

Tor Arne Rygg (Oslo HK) kommenterte at det under festivalen ikke ble avholdt 

båttrekning eller fiskeskippermøte. Rygg ønsket å levere inn protest, men 



protestkomitéen var umulig å oppdrive. Videre argumenterte han for at 

arrangementet den dagen var uansvarlig, og burde vært avbrutt på et tidlig tidspunkt 

på grunn av værforholdene. Det var også et tilfelle der båtfører nektet å kontakte 

arrangøren angående en eventuell tilbaketrekning av båtene. 

 

Bjørn Berntzen (Oslo HK), som også var tilstede ved festivalen, kommenterte videre 

at fisketiden var svært ulik, blant annet kom en av båtene inn langt etter fisketiden 

var avsluttet, mens andre båter måtte avbryte innen første timen var omme. 

 

Øyvind Høier (Tromsø HK) var enig i styrets beslutning om å annullere resultatene. 

Han argumenterte med at Marinepollen HK i flere år har gjennomført festivalene 

med klare brudd på NHF sitt regelverk. Høyer poengterte videre at en kan ikke 

arrangere NC for enhver pris, og at det må stilles et kvalitetskrav til gjennomførelsen 

av NC festivaler. Geir Iversen (Sørøy HK) var enig i dette, og mente at klubben må 

følge forbundet sine regler hvis de skal tildeles NC status. 

 
Styret argumenterte på sin side at det ble tatt hensyn til fiskerne ved ikke å tillate 

svært urettferdige NC resultater. Det har etter styrets syn forekommet gjentatte feil 

fra arrangøren, uten vilje til forbedring. Styret har hatt en tett dialog med 

Marinepollen HK, og det har vist seg at de ikke er åpne for å legge til rette for 

gjennomføring av en festival for NHF medlemmer etter NC reglementet. 

 

            Innlegg fra styret angående sponsorer til NHF 

 
Styret ønsket å høre delegatenes mening angående å benytte sponsorer fra olje- og 

gassindustrien. Styret har forståelse for at dette for noen klubber, særlig i nord, kan 

være problematisk med tanke på eventuell oljeutvinning og dennes mulige negative 

innvirkning på fiskeriet. 

 

Tromsø HK stilte seg negative til bruk av slike sponsormidler. 

 

            Sørøy HK stilte seg også negative til dette, men ser nytten av en slik sponsoravtale. 

 

Oslo HK kommenterte at norsk fiskeriindustri sannsynligvis gjør mer skade på 

fiskebestanden enn oljeindustrien. 

 

Båstad HK kommenterte at en slik sponsoravtale vil kunne være problematisk i 

forhold til å få leid inn båter til festivalene, da mange av båtførerne kan ha negative 

assosiasjoner til olje- og gassindustrien. 

 

Styret foreslo at en kunne prøve, og heller trekke tilbake sponsoravtalen(e) hvis det 

skulle vise seg å bli et problem. 

 

Innlegg fra styret angående turistfiske ved NC festivaler 

 
Styret ønsket en diskusjon på om turistfiske burde forbys ved NC festivaler, ved at 
alle som deltar i en NC festival må være medlem av NHF. Dette kan gjøres ved at 

deltakerne enten melder seg inn i arrangørklubben eller som et direktemedlemskap i 

NHF (200,-) Styret mener at en slik ordning vil gjøre det mer rettferdig for NHF 



deltakere i forhold til premiering og poengplassering, samt at det kan bidra til å øke 

medlemsmassen til arrangørklubbene. 

 

Trond Roger Larsen (Harstad HK) kommenterte at klubben har flere turistfiskere 

som årlig deltar på festivalen i Harstad, og at et slikt krav vil kunne medføre at disse  

fiskerne unnlater å komme. Styret på sin side mener at innmeldingsavgiften er en 

liten utgift for turistfiskerne, og at det ikke vil ha innvirkning på deltakelsen.   

 

Martin Gundersen (Ski HK) kommenterte at styret har hatt en avtale med Norges 

Jeger og Fiskeforening (NJFF), som innebærer at medlemmer av NJFF kan delta ved 

NC festivaler i regi av NHF.  

Styret er ikke helt fortrolig med hva avtalen med NJFF innebærer, men skal få 

klarhet i dette snarest. (Årsaken er at avtalen ikke er innlemmet i regelverk eller 

vedtekter). 

 

Innlegg fra styret angående avstemning over konkurransereglene        

             
Styret ønsket en diskusjon på om endringer i konkurransereglene bør fattes på LK, 

og ikke GF. 

 

Det var enighet om at konkurransereglene kunne stemmes over på LK hvis ønskelig. 

 

Innlegg fra styret angående når vedtektsendringer bør tre i kraft 

  
Styret vil gjerne tilføre en ordning som tilsier at vedtatte regler trer i kraft med 

øyeblikkelig virkning, og ønsket en diskusjon rundt dette. 

 

Trondheim HK stilte seg positive til styrets forslag, men presiserte at en må se i 

forhold til hva den nye regelendringen innebærer, og om den har stor innvirkning på 

årets festivaler. Da flere klubber publiserer sine NC annonser før LK/ GF, bør 

regelendringen i slike tilfeller gjelde fra og med neste års generalforsamling. 

 

Arne Auestad (Nord Jæren HK) kommenterte videre at en måtte ta hensyn til at 

enkelte festivaler kunne bli avholdt før GF, og at den må ta hensyn til dette. 

 

Innlegg fra styret angående forbundets vervestøtte 

 
Styret foreslår at det opprettes et vervefond hvorfra klubber tilsluttet NHF kan søke 

om støtte til rekrutteringsprosjekter. En slik ordning vil ta over for dagens 

vervestøtte, som innebærer at klubbene kan søke forbundsstyret om 1500,- i 

vervestøtte/år. 

 

Forsamlingen var svært positive til forslaget. 

 

Innlegg fra styret angående begrensning av medbragt utstyr om bord 

 
Styret ønsket en diskusjon rundt dette, da det i noen tilfeller er observert deltakere 

som har i overkant mye utstyr med seg ombord ved fiskefestivaler. Dette kan 



medføre en sikkerhetsrisiko, da plassen om bord begrenses, samt at det er fare for at 

fiskere henger seg opp i overflødige pilker/ tackle som henges rundt i båten. 

 

Frode Lerstein (Asker HK) mente dette var et godt initiativ, som bidrar til å ivareta 

sikkerheten om bord. 

 

Svein Erling Smolan (Trondheim HK) mente det er bra av styret å komme med en 

oppfordring om dette, men at det ikke bør innlemmes i regelverket. 

 

Geir Johannessen (Bergen HK) kommenterte videre at det ikke kun er mengden 

utstyr om bord som utgjør en sikkerhetsrisiko, og viste spesielt til kleppene med 4 

kroker som mange fiskere har med seg.  

 

Innlegg fra styret angående kroking av fisk 

 
Styret ønsket en diskusjon på om det burde innføres en regel som sier at kun fisk 

kroket foran bakerste del av gjellelokket teller i konkurransene. Dette vil, ifølge 

styret, bidra til å gi NC festivaler et større preg av at det er "sportsfiske" en driver 

med. Styret mener at dette er en måte forbundet kan utvikle seg på, og poengterer at 

denne reglen gjelder bla. i EFSA (European Federation og Sea Angling) og ved 

laksefiske. 

 

Det var flere klubber som var skeptiske til forslaget. Delegatene fra Asker HK, 

Sarpsborg HK, Sørøy HK, Trondheim HK og Torungen HK påpekte vanskelighetene 

ved å følge opp en slik fiskeregel. Den vil kun baseres på tillit, og det vil være lett å 

jukse.  

 

Trondheim HK kommenterte videre at en slik fiskeregel kan være vanskelig å 

forklare overfor juniordeltakere, samt at båtførere kan bli skeptiske til et slikt fiske. 

Smolan er positiv til at temaet tas opp, og foreslår at regelen burde eventuelt 

begrenses til fisket i oslofjorden. 

 

Arne Auestad (Nord-Jæren HK) lurte på om forbundet ønsket å avstå fra pilkefiske 

ved å innføre en slik regel. Tor Arne Rygg (Oslo HK) kommenterte til dette, at en 

ved en slik regel vil endre fiskemetoden, fks. ved å avstå fra kraftig "rykkpilking" 

som øker sjansen for krøkking av fisk. 

 

Det ble videre kommentert fra flere hold at det ville være mye fisk som ville gå til 

spille med en slik regel. Styret presiserte at en deltaker vil kunne beholde all fisken 

han/hun fisker, men at det kun vil være fisken som er "riktig kroket" som vil telle i 

festivalen. 

 

Tromsø HK og Ski HK stiller seg positive til forslaget. 

 

 

Innlegg fra styret angående innføring av standardisert poengfiske 

 
Styret ønsket en diskusjon rundt forslaget til GF om en innføring et standardisert 

poengfiske i NC festivaler. En slik regel vil kunne medføre at en fisker ikke kan 

spekulere i å dra på festivaler med høyere båtpoeng, alene for å tjene flere NC poeng. 



 

Delegatene fra Ski HK, Trondheim HK og Båstad HK kommenterte at en slik regel 

vil være med på å frata de ulike festivalene sitt særpreg, og at det burde være opp til 

hver arrangør å avgjøre hvor mange båtpoeng som gjelder i festivalen.  

 

Geir Johannessen (Bergen HK) kommenterte videre at et standardisert poengsystem 

vil bidra til å hindre at fiskere favoriserer enkelte festivaler framfor andre. Det ble 

imidlertid poengtert at enkelte klubber ikke kan operere med mange båtpoeng, og at 

det dermed vil være problematisk å sette en standard på fks. 100 båtpoeng. 

 

Post 4: NM 2014. 

 
NM 2014 arrangeres av Trondheim Havfiskeklubb, og Øyvind Braa presenterte en 

NM brosjyre, som inneholdt all nødvendig informasjon om arrangementet. 

Det var per dags dato 84 påmeldte deltakere til NM 2014. 

 

Braa informerte videre om at kontingenten var redusert, og at premiebordet vil bestå 

utelukkende av gavepremier til en samlet verdi av ca. 250.000,-. 

 

Braa avsluttet med å forsikre om at finværet allerede er bestilt!  

 

Post 5: NM 2015. 

 

Styret har ikke mottatt noen søknader om å arrangere NM i 2015. 

 
Roar Sandvoll (SDSFC) fremmet på vegne av SDSFC et ønske om å arrangere NM i 

Tananger i juni 2015. Dette tas videre til avstemning på GF. 

 

 

Post 6: Sted/ tid for LK/GF 2015. 

 
Det ble ikke fastsatt tid for LK/ GF 2015. Styret kommer med informasjon om dette 

så snart det er bestemt. 

 

Post 7: Eventuelt. 

 

Forbundets Hjemmeside 

 
              Styremedlem Bjørn Berntzen gikk igjennom et utkast til ny hjemmeside for NHF. 

Utkastet ble positivt mottatt, og det var enighet om at den gamle siden var utdatert, 

og at den nye siden blir "freshere" og mer moderne. 

 

              Registrering av fangst av torsk til råfiskelaget 
 

Øyvind Braa (Trondheim HK) gjennomgikk reglene for registrering av fangst av 

torsk til råfiskelaget i forbindelse med NC festivaler. Reglene tilsier at en arrangør 

må melde inn til råfiskelaget når de skal avholde festival, og sende inn 

påmeldingslister med deltakernes fødselsdato. Ved innveiing, registreres fangst av 



torsk fra den enkelte fisker. Braa oppfordret alle som melder seg på 

havfiskefestivaler om å oppgi fødselsdato ved påmelding til festivalene. 

 

              Manglende innmelding av medlemmer til forbundet 

            
Styret registrerer at det fortsatt er flere klubber tilsluttet NHF som har en 
medlemsmasse som er langt høyere enn det som er meldt inn i forbundet. Styret 

ønsker å arbeide videre med å få disse medlemmene registrert i forbundet. 

 

Hvor er Walter Søylands pokal? 

 

Styret mangler oversikt over hvor Walter Søylands pokal befinner seg, og det ble 

diskutert mulige steder den kunne være. 

Styret skal se nærmere på saken, og oppfordrer alle som måtte vite noe om dette om 

å ta kontakt med styremedlem Are Andersen på mail: are.andersen@hernis.no. 

 

GF innkalling 2015 på papir? 

 
Sekretær Hilde Skiffard ønsket synspunkter på om klubbene fortsatt ønsket GF 

innkallingen tilsendt i posten. Trykk av denne og medfølgende porto medfører en 

ekstrakostnad som sekretæren mener er unødvendig, da innkallingen ligger ute på 

NHF’s nettside og kan med et tastetrykk skrives ut derfra av den enkelte klubb. 

 

Tilbakemeldingen var at klubbene ikke har behov for å få innkallingen tilsendt per 

post.  

 

Hvis noen klubber fortsatt ønsker papirutgaven tilsendt, bes disse vennligst ta 

kontakt med forbundssekretæren, så ordnes dette. 

 

 

 

Lederkonferansen ble avsluttet ca. kl. 18.00 

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard 

Sekretær NHF 


