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Referat fra lederkonferansen Hummeren Hotell 5 og 6/3-16. 
 

1. Orientering fra styret. 
 
Leder Sandvoll orienterte om del praktiske saker for Lederkonferansen og 
Generalforsamlingen. 
 

2. Forbundets økonomi. 
 

Forbundets økonomi er ikke sunn. 
Det må gjøres tiltak for å bedre økonomien. 
Styret vil jobbe videre med sponsorer osv. 
Se også Protokoll 2016.  

 
3. Gjennomgang av forslag til GF. 

 
Debatt rundt endringsforslag i konkurransereglene og vedtekter. 
Til tider en kraftig debatt, hvor prøve avstemmingen gav en pekepinn på hvilke forslag 
som ble vedtatt eller nedstemt på GF  2016. 
Se protokoll 2016 for konklusjon. 

 
4. Gjennomgang  av NHF’s hjemmeside. 

 
Styremedlem Are Andersen og Carl Stiegler orienterte om hva som blir gjort med 
hjemmeside i fremtiden. 
Det er allerede gjort en hel del som vil forbedre resultatservice i 2016.  
Økonomien i forbundet vil avgjøre hvor mye midler som kan legges i hjemmeside. 

 
5. Bruk av levende agn i NC festivaler. 

 
Punktet kom overraskende på delegatene. 
Egentlig dreide saken seg om mark/børstemark/sandmark o.l. 
Etter noe sjekking på div. hjemmesider og regelverk var konklusjonen: 
JA, det er lov. LEVENDE FISK ER FORBUDT. 
 
 
 

 



6. NHF rekordliste. 
 

NHF vil ha en egen liste med storfisk kun beregnet for medlemmer i NHF. 
Klubbene er ansvarlig for å veie fisken, samt å ta med storfisk på veiekort og  
oversende resultatlister, evnt. kopi av veiekort til forbundet. 
Forbundet vil lage et eget merke/diplom, det vil ta en stund før alt er på plass. 

 
7. NM 2017. 

 
Tildelt Botne HFK. 
Arrangementet vil avholdes på høsten. Tid ikke fastsatt. 
Botne spurte salen om hvilke dager som passet best for deltagerne. 
Konklusjonen ble at vi fisker lørdag/søndag, med premieutdeling søndag etter fiske. 
NM bankett arrangeres lørdag, og NHF deler ut premier i NC da. 
Botne HFK har kontroll på båter/overnatting/premier osv. 
Info kommer. 

 
8. Tid og sted for LK/GF 2017. 

 
4 og 5/3-17 Hummeren Hotell – Tananger. 

 
9. Eventuelt. 

 
Børre Taklo - Nordfjord HFK og Carl Stiegler Oslo HFK presenterte et nytt Web-
basert  trekke/veieprogram som Nordfjord har fått utarbeidet. 
Programmet inneholder alt en klubb/forening trenger for å gjennomføre en festival. 
Programmet skal brukes og testes under festivalene på Måløy i 2015. 
Om programmet ikke helt skulle passe det opplegget en klubb har på sin festival, er 
tilpasninger enkelt å gjøre. 
Programmet er det beste delegatene har sett til nå og kan allerede nå testes ut av 
klubbene. 
 

  
 

 
 
 
 
Leif Nygård 
Referent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  


