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REFERAT FRA NHF’S LEDERKONFERANSE PÅ HUMMEREN HOTELL, 
TANANGER LØRDAG 04.03.17 
 
Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00. 
 
Post 1: Orientering fra styret. 
 

Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen til de frammøtte delegatene. 
 
Styret ønsket en diskusjon rundt praksisen med innsending av medlemsslister til 
NHF. Fristen for innsending av listene er 28. februar, men styret har kun mottatt 
medlemslister fra halvparten av klubbene tilsluttet forbundet innen denne datoen. 
Kun et fåtall av klubbene har benyttet skjemaet for innsending av medlemslister 
som foreligger på NHFs hjemmeside.  
Styret oppfordrer alle klubbene til å benytte dette, da det gjør jobben mer effektiv 
for forbundets kasserer. 
 
Styret kommenterte videre at det virket som om flere av klubbene sendete inn 
ufullstendige medlemslister, og oppfordret klubbene til å bli mer effektive med å 
få inn kontingent fra medlemmenne innen fristen.  
Leder i Asker HK; kommenterte at klubben hadde sendt inn medlemslister til NHF 
som også inkluderte medlemmer som ikke hadde betalt medlems-kontingenten. 
Styret ønsker aller helst lister over betalende medlemmer som igjen publiseres 
fortløpende på NHF sin hjemmeside. 
 
Styret i NHF ønsket å rose klubbene for at de har sendt inn festivalannonsen 
sammen med NC søknaden. Styret har fått inn festivalannonse fra alle utenom en 
Bergen HFF, som fortsatt arbeider med lokaliteten for festivalen sin. Styret er blitt 
informert om klubben sin situasjon, og har forståelse for dette. 
 
Styreleder Roar Sandvoll informerte forsamlingen om premiering i Norges Cupen 
2016. Da det har vist seg å være mye merarbeid for Nordic Outdoor i forbindelse 
med gavekortpremiene, vil det for NC 2016 bli delt ut gavepremier for tilsvarende 
summer som gavekortene.  



Forsamlingen ble forespurt om gavepremiene for NC 2016 kunne deles ut under 
middagen ved Hummeren Hotell den lørdag 04.03, noe som ble godkjent av 
forsamlingen. 
 

Post 2: Gjennomgang av endringsforslag til GF v/forsamlingen 
 

Alle de innkomne forslagene til GF ble diskutert på lederkonferansen. Noen forslag 
ble trukket, mens ordlyden ble endret i noen av forslagene.  
Resultat av avstemningen kan ses i protokollen for generalforsamlingen. 

 
              Her følger en kort oppsummering av diskusjonen rundt de ulike forslagene: 
                  

1. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 1.1 - Offentliggjøring av 
konkurransen 
Det ble diskutert om NHF burde publisere NC listen tidligere enn fristen 31. 
desember året før, da det vil forenkle planlegging av reiser og bestilling av fly. 
Styret påpekte at NC listen vil bli publisert så fort styret har mottatt alle 
søknadene, og hvis alle annonsene er mottatt sammen med festivalsøknaden, vil 
listen kunne publiseres innen 15. desember. 
 

2. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 1.2 – offentliggjøring 
av konkurransen pkt. a, b, h, j, n, o, p og q. 
Alle punktene ble diskutert i forsamlingen. Vedrørende punkt p, anbefalt vekt, 
ble det kommentert at dette vil vøre vanskelig å utføre i festivaler med artsfiske, 
slik som i Tananger og Drøbak. Her vil søkkevekten variere mye etter 
værforhold, dyp det fiskes på og linetykkelse. Det var enighet om at det ikke 
burde være et krav om at annonsen inneholdt "anbefalt vekt", men at det bør 
være opp til arrangørklubben å bestemme om dette skal med.  
Det ble foreslått at ordlyden i punkt n endres til bløggemetode. 

                       Asker HK trekker punkt q. 
 

3. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 2.1 - båttrekking 
Essensen i endringsforslaget var at man ved festivaler med få båter kan fordele 
deltakere på samme 4-mannslag med flere enn 2 lagsdeltakere på samme båt. 
Det var forståelse fra forsamlingen for at det kunne bli problemer i tilfeller der 
det var få båter og få deltakere, samt at det kunne bli et problem dersom flere 
og flere deltakere ønsker å trekkes sammen. 
Det ble videre kommentert at hvis en slik regel ble godkjent, ville styrken i å 
forsøke å få til en riktig trekning svekkes.  
 

4. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 2.2 – båttrekking. 
Forslaget omhandlet praksisen med å la fiskere som ønsker det trekkes på 
samme båt. Det ble foreslått at dette skulle være behovsprøvet. Det ble 
kommentert at fiskere kunne ha en konkurransemessig taktisk fordel ved å 



trekkes sammen.  Det ble videre kommentert at det ikke burde legges 
begrensinger på trekningen, da det kunne være ødeleggende for det sosiale 
aspektet for personer som ønsker å fiske sammen, ha fadder rolle osv..  
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget, ved at setningen "Ønsket skal være 
behovsprøvet" strykes. 
 

5. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 2.3 - båttrekking 
Forslaget omhandlet arrangørens mulighet til å velge om en kan trekkes på 
samme båt i en festival som går over flere dager. Det var stor enighet i salen om 
at dagens tekst ikke bør endres. 

 
6. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 3.9 – Arbeidsfelt om 

bord. 
Det var enighet fra salen om at sikkerhet ombord er veldig viktig, men hvis det 
skulle bli lagt spesifikke restriksjoner slik som rekkehøyde og gulvplass, ville det 
medføre at mange båter ble utelukket fra å delta i festivalene rund omkring.  
Festivalarrangørene ble oppfordret til å tilstrebe så gode forhold som mulig 
ombord på hver båt. - Asker HK trekker forslaget. 
 

7. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 3 – Arrangørens 
ansvarsområder, premiering. 
Det var enighet rundt at det bør premieres minimum for tre i hver klasse daglig. 
  

8. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 3, nytt underpunkt 
3.17, alkohol som premie  
Det var enighet i salen om at alkoholholdige drikkevarer ikke burde bli brukt 
som premie ved NC festivaler. Det ble kommentert at NHF ikke rammes av 
lotteriloven, så forsamlingen ble enig om at setningen "(Lotteriloven § 9)" 
strykes fra forslaget. 

 
9. Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene pkt. 7,4 – bruk av 

importert agn 
Det var enighet fra salen om at forslaget burde stemmes igjennom, da det ville 
være en faunakriminalitet og ikke følge mattilsynets bestemmelse.  
Det ble imidlertid kommentert at det ikke nødvendigvis trengs å opplyses om 
dette i NHF sitt regelverk, da det står oppført i Norsk lovverk.  

 
10. Endringsforslag fra Asker HK– Konkurransereglene pkt. 8.1 - premiering 

Det ble kommentert at en økning i antall premier under en festival, vil medføre 
dårligere premier og en økt kostnad for arrangørklubbene. 
Asker HK trekker forslaget 

 
11. Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene, Norgescupen i NHF, 

premiering 
Forslaget gikk ut på å øke antall premieringer i seniorklassen i NC. Det var 
enighet fra salen om at seniorklassen var økende, men det ble kommentert at 



antall deltakere med fem eller flere resultater var tilnærmet lik over de siste 10 
år, og dermed satt spørsmål til om det var behov for økt premiering i klassen. 
Det ble videre diskutert om en i det hele tatt trengte en seniorklasse, og om 
aldersgrensen burde økes. Her ble det flertall for å beholde dagens 
aldersgrense.   
Bergen HFF trekker forslaget til fordel for forslaget fra NHFs styre som 
omhandler samme sak. 

 
12. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene, Norgescupen i NHF, 

premiering 
 

13. Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 6 - kontingent 
 

14. Endringsforslag fra Asker HK – Vedtektene § 6 - kontingent 
Asker HK trekker forslaget 

 
15. Endringsforslag fra Asker HK – Vedtektene § 11A – Søknad om NM 

 
16. Endringsforslag fra Asker HK – Vedtektene § 11B - Arrangementsavgift  

Forsamlingen diskuterte om resultatlistene skulle sendes styret etter 7 eller 14 
dager. Det ble argumentert for at 7 dager ville stille større krav til arrangørene, 
mens det i noen tilfeller muligens ville bli litt for knapp tid. 

 
Post 3: A og B-medlemskap – finnes det mørketall? - v/Styret 

 
Styreleder i NHF Roar Sandvoll åpnet diskusjonen med å moderere styrets påstand 
om at det "Styret vet at det fortsatt opereres med mørketall" til "Styret mener å vite 
at det opereres med mørketall".  
 
Styret tror det fortsatt finnes klubber tilknyttet NHF som har opprettholdt 
muligheten for at medlemmer tilknyttet klubben kan melde seg inn kun som B-
medlemmer. Dette også selv om de ikke er meldt inn som A-medlem i en annen 
klubb.  
Styret har erfart at det på hjemmesiden til noen av klubbene tilsluttet NHF opplyses 
om høyere medlemsantall enn det som er registrert i NHF. 
Forsamlingen ble overrasket over at denne praksisen fortsatt forekom, og det ble en 
kort men god diskusjon rundt temaet. 
 

 Post 4: 4-mannslag – bør det premieres hver dag eller sammenlagt over alle       
               festivaldagene? v/Styret 
 

Bakgrunn for diskusjonen var at det ved en festival i Nord-Norge var tvil om 
premiering av 4-mannslag. Leder i Asker HK kommenterte at 4-mannslag burde 
premieres for hver dag, da det i reglene står at laget inngår i deltakeravgiften, da 
hver dag teller om en festival i NC. Nord-Jæren HK kommenterte videre at det ikke 
står i regelverket til NHF om premieringen skal skje for hver dag eller sammenlagt 
derfor er det opp til arrangøren. 



 
Bergen HFF kommenterte at premieringen ble spesifisert i annonsen, og at det vil 
være opp til arrangøren å bestemme premieringen. Det ble videre diskutert om 4-
mannslag burde fjernes fra festivalavgiften, men kommentert at dette kunne 
resultere i at praksisen med 4-mannslag ville falle vekk noe som er uheldig.  
 

Post 5: NHF vs EFSA – v/styret 
 

Forsamlingen diskuterte forholdet mellom NHF og EFSA.  
Styret stilte spørsmål om forsamlingen anså de to organisasjonene som 
konkurrenter i havfiskesporten. Det ble informert om at alle medlemmer i EFSA 
Norge også er medlemmer i NHF, og at de to organisasjonene har svært like 
vedtekter. 
En av bakgrunnene for diskusjonen, var at styret har mottatt en henvendelse fra 
EFSA Norge om å få legge ut informasjon om EFSA på NHF sin hjemmeside, i 
anledning det forestående EM på Måløy i august. Styret ønsker å publisere 
annonsen, men har fått indikasjoner på at enkelte medlemmer i NHF ikke ønsker 
dette. Styret henviste til at det før ble publisert festivalrapporter og informasjon om 
EM i NHF sitt medlemsblad "Havfiskeren". 
 
John Olav Florø-Larsen (Nord-Jæren HK) kommenterte at klubben ikke anså NHF og 
EFSA som konkurrenter, og påpekte at det var bra med samarbeid og idéutveksling. 
Nord-Jæren HK kommenterte videre at klubben ikke synes det var riktig av NHF å 
publisere annonsen uten at EFSA betaler for dette, da EFSA har sin egen 
hjemmeside til publisering av slik informasjon.  
 
Aksel Larsen (Bergen HFF) kommenterte at EFSA er en konkurrent til NHF, ved at 
enkelte fiskere vil prioritere EM foran andre NC festivaler. Dette temaet ble 
diskutert i salen, og det ble konkludert med at EFSA kun har arrangert 11 EM i 
Norge de siste 57 år, og dermed ikke vil være noen stor konkurrent til NC 
arrangementer.  
 
Bergen HK kommenterte videre at det i 2017 ikke vil bli arrangert NC på Måløy, og 
at en dermed mister to NC dager. Roar Sandvoll (NHF & EFSA styremedlem) 
kommenterte at det i 2016 ble avholdt to ekstra NC festivaldager på Måløy som 
forberedelse til EM i 2017. 
Frode Lerstein (Asker HK) var enig med Larsen i at det var meget uheldig at en 
mister NC på Måløy i 2017, men mener det er viktig med samarbeid, og ønsker EFSA 
velkommen til dette fremover. 
 
Styret ba forsamlingen stemme over om EFSA sin annonse skal legges ut på NHF sin 
hjemmeside, og det var ingen innvendinger mot dette. 



 

Post 6: Kan leder av EFSA Norge sitte som leder i NHF? – v/ Asker HK 
 
Diskusjonen dreide seg om det var riktig at styreleder i NHF også satt med verv i 
styret til EFSA Norge. Diskusjonen fremmes på vegne av medlemmer i Asker HK som 
ønsker en avklaring rundt dette temaet. 
 
Are Andersen (Torungen HK) og Geir Johannessen (Bergen HFF) anså ikke dette som 
et stort problem. Det er ofte vanskelig å få folk til å ta styreverv, og da blir det 
gjerne slik at engasjerte medlemmer sitter i flere styrer.  
 
John Olav Florø-Larsen (Nord-Jæren HK) kommenterte at problemstillingen var lik 
som i tilfeller der en både er medlem i forbundsstyret til NHF og har styreverv i en 
lokalklubb. Så lenge en unngår subjektive meninger, så burde dette ikke være noe 
problem, og det vil kunne føre til informasjonsflyt mellom begge disse forbundene. 
Svein Erling Smolan (Trondheim HK) kommenterte at det gikk rykter om at NHF kom 
til å bli mer og mer likt EFSA, og at dette kunne føre til en sammenslåing. Roar 
Sandvoll (NHF & EFSA) kommenterte at dette ikke ville bli aktuelt. Videre påpekte 
Nestleder i NHF at styret har habilitetsregler som blir fulgt. 
 
Leif Nygård (Torungen HK) kommenterte at NHF oppsto som følge av EFSA, og 
forbundene har veldig like regelverk. Den eneste regelen en ikke bør innføre i NHF, 
ifølge Nygård, er ”kleskoden”! 
 
Eivind Johannesen (SDSFC) kommenterte at NHF ikke uten videre vil kunne gå over 
til EFSA sitt regelverk, da alle regelendringer i NHF først må stemmes for under GF. 
 
Konklusjon: Forsamlingen var tydelig på at leder/styremedlemmer i NHF også 
kunne inneha verv i EFSA Norge (eller i andre organisasjoner for den saks skyld). 

 

Post 7: Trenger Norgescupen en forandring? - v/ Asker HK 
 

Frode Lerstein (Leder i Asker HK) startet diskusjonen ved å påpeke viktigheten av at 
Norgescupen representerer hele Norge, og at fiskere burde delta på festivaler i hele 
landet. Lerstein satte spørsmål ved om fem tellende NC resultater fra poeng-
fiskefestivaler i Sør-Norge er representativt for fisket i Norge. Han stilte videre 
spørsmål om festivaler som praktiserer "catch and release" kunne erstatte 
tynnlinemesterskapet, og dermed gå ut av NC. 
 
Geir Johannessen (Bergen HFF) kommenterte at det var dyrt å reise Nordover for å 
delta på fiskefestivaler. Da ble det gjerne heller til at en deltok på festivalene i 



nærområdet. Lerstein kommenterte videre at den tidligere Østsidecupen var et 
godt alternativ til fiskere som ikke ønsket å reise langt. 
 
Roar Sandvoll (SDSFC) kommenterte at de Nordnorske klubbene var dårlig 
representert på NM og i Norgescupen, og at det ville vært positivt å få flere fiskere 
nordfra til å reise Sørover. Forbunsstyret NHF var positiv til konkrete tiltak i forhold 
til dette. 
 
Eivind Johannesen (SDSFC) kommenterte at det ville være dårlig for rekrutteringen i 
havfiskeklubbene hvis det ble lagt for mange begrensninger på NC. NHF styret var 
delvis enig i dette, og mente at jo flere festivaler en kunne tilby, jo større ble tilbudet 
og medlemsmassen. 
 

Post 8: Arbeider NHF for bevaring av havets ressurser? - v/ Asker HK 
 

Frode Lerstein (Asker HK) åpnet diskusjonen ved å stille spørsmål ved premiering i 
fiskefestivaler der en fisker på fisk som er under nasjonalt minstemål. Dette på 
bakgrunn at det står i norsk regelverk at det ikke må fiskes bevisst etter fisk under 
minstemål. Mange fiskere bruker små kroker, og Lerstein henstiller til at en bør 
benytte større kroker slik at fisk under minstemål siles bort. 
 
Geir Johannessen (Bergen HFF) kommenterte at på steder med små fisk der en 
avholder kilofiske, vil det sannsynligvis fanges mange fisk under minstemål før en 
får en som er over mål. Roar Sandvoll (SDSFC) var enig i kommentaren, og satt 
spørsmål ved om det var en god løsning å ligge og fiske småfisk lenge i håp om å få 
en over minstemål. Tor Haugen (Fredrikshald HK) kommenterte at en opererte med 
bonusklipp på fisk over minstemål, så en fisker ikke bevisst etter småfisk.  
 
Frode Lerstein (Asker HK) stilte videre spørsmålstegn ved hvor mye av fisken som 
blir tatt opp og sluppet ut igjen overlever.  
John Olav Florø-Larsen (Nord-Jæren HK) kommenterte at en sannsynligvis skadet 
flere fisk ved å ligge å presse etter stor fisk, enn hvis en flyttet seg fra stedet etter å 
ha registrert fiskene i klippekortet. 
 
Geir Johannessen (Bergen HFF) kommenterte at hvis det ble forbud mot "catch and 
release"- fiske, ville en få problemer med å finne steder å avholde gode festivaler i 
Sør-Norge. Han kommenterte videre at økt krokstørrelse kunne være med på å 
redusere antall småfisk som ble tatt. Tor Haugen (Fredrikshald HK) kommenterte at 
en under festivalen i Holmestrand kunne bruke 3/0 krok, og allikevel få 50 fisk 
under minstemål… 

 



Post 9: Fiske av Leppefisk i henhold til fredningstider - v/ Asker HK 
Frode Lerstein (Asker HK) påpekte at regelverket om fredningstider for leppefisk 
kun gjelder yrkesfiskere, men stilte spørsmål om fredningsbestemmelsene også 
bør gjelde i NC festivaler. Det var enighet i forsamlingen om at 
fredningsbestemmelsene ikke trenger å være gjeldene i NC festivaler. 

 
Post 10: Hva kan en arrangørklubb bestemme i egen NC festival? - v/Asker HK 
 

Frode Lerstein (Asker HK) stilte spørsmål ved arrangørens mulighet til å regulere 
antall påmeldte i en NC festival ved å sette maks antall deltakere. Lerstein å 
forklare at flere klubber hadde vanskeligheter med å stille med nok båter, og 
muligheten for å sette et tak på antall deltakere, ville i noen tilfeller være 
avgjørende for om festivalen ble avholdt eller ikke. 
 
Geir Johannessen (Bergen HFF) kommenterte også problemstillingen om hva en 
skulle gjøre hvis antall deltakere overskred plassene ombord.  
Roar Sandvoll (SDSFC) svarte at et alternativ ville være å sette til side medlemmer 
fra arrangørklubben, slik at deltakere fra andre klubber ville få mulighet til å bli 
med. Svein Erling Smolan (Trondheim HK) kommenterte at dette var en praksis 
som har blitt benyttet ved festivaler arrangert av Trondheim HK. Men som må 
unngås mest mulig for ikke å kunne drepe dugnadsånden og miste arrangører.. 
 
John Olav Florø-Larsen (Nord-Jæren HK) kommenterte at det kunne være 
vanskelig å ta en rettferdig avgjørelse hvis man satt tak på antall deltakere og 
hadde et scenario der fks. 4 plasser var ledig, men 7 fiskere meldte seg på samtidig 
– hvem skal da få bli med? 
 
Geir Tveit (Nordvegen HK) kommenterte videre at Norgescupen er en konkurranse 
bestående av flere delkonkurranser, og delkonkurransene bør derfor være åpne 
for alle som deltar i cupen. 
 
Kjetil Langvatn (Båstad HK) kommenterte at Sørøya HK ved et tilfelle ikke 
arrangerte festival på bakgrunn av at klubben ikke kunne sette tak på antall 
deltakere.  
 
Frode Lerstein (Asker HK) tok også opp spørsmålet om når en resultatliste skal 
være offisiell, og foreslo at denne burde være offisiell ved premieutdelingen.  
Svein Erling Smolan (nestleder NHF) kommenterte at det kunne forekomme feil i 
datasystemer som kunne medføre feil utregninger, og han påpekte viktigheten av 
å kunne rette opp i resultatlistene i ettertid hvis det ble oppdaget klare feil, noe 
delegatene fra Bergen HFF, SDSFC og Torungen HK var helt enige i. 
 
Roar Sandvoll (SDSFC) kommenterte at det var viktig med en vennskapelig og 
rettferdig konkurranse, og mente at resultatlistene var offisielle når den er 100 % 
korrekt. 
 



Lerstein kommenterte videre at en kunne bruke protestkomiteen i tilfeller der 
resultatene var feil i etterkant av premieutdelingen. Eivind Johannesen (SDSFC) 
påpekte at dette ikke ville gå, da protester må leveres inn innen premieutdelingen 
avholdes. 

 
 
Post 11: Premiering i Norgescupen - v/ Asker HK 
 

Temaet ble tatt opp under gjennomgang av forslag til GF, og ble ikke diskutert 
videre.  

 
Post 12: Antall tellende resultater i Norgescupen - v/ Asker HK 
 

Temaet ble tatt opp under gjennomgang av forslag til GF, og ble ikke diskutert 
videre. 

 
Post 13: Bruk av levende agn (les: børstemark/ sandmark) i NC-festivaler - v/Asker HK 
 

Temaet ble tatt opp under gjennomgang av forslag til GF, og ble ikke diskutert 
videre. 

 
Post 14: Oppsett av 4 - mannslag - v/ Asker HK 
 

Temaet omkring sammensetning av 4-mannslag ble diskutert. Leif Nygård 
(Torungen HK) kommenterte at det kun var under NM at en opererte med rene 
klubblag, utenom dette står en fritt til å velge hvem en ønsker å fiske på lag med.  
 

Post 15: Beregning av Båtpoeng - v/ Nordvegen HK 
 

Geir Tveit (Nordvegen HK) åpnet diskusjonen ved å påpeke viktigheten av å ha 
en lik beregningsregel for alle NC festivaler med båtpoeng. Det er mange 
variabler å ta stilling til, slik som båttrekking, plass på båt og hvem en fisker 
sammen med, så dermed er det viktig med en felles beregningsmodell for 
båtpoeng. Tveit kommenterer videre at en ulik poengberegning kan medføre at 
enkelte fiskere velger ut festivaler etter hvilke som har en poengberegning der en 
mest sannsynlig kan oppnå høye NC poeng. 
 
Representantene fra Nord-Jæren HK, Ski HK og Bergen HFF var enige i at 
beregningen av NC poeng må beregnes fra et likt grunnlag.  
 
Frode Lerstein (Asker HK) kommenterte at det var viktig å beholde særpreget ved 
de ulike festivalene, og at det burde være opp til arrangørklubbene å sette 
reglene for sin festival. Lerstein kommenterte videre at hans klubb var imot 
prinsippet med "best på båten" og båtvinn. Roar Sandvoll (SDSFC) kommenterte 



at det var viktig med båtvinn på steder der det er store forskjeller fra båt til båt 
angående fiskeområde, størrelse på båt etc. 
 
Det ble framlagt flere forslag til hvordan en kunne oppnå en lik poengberegning; 
Richard Sjursen (Oslo HK) foreslo bruk av plasseringspoeng.  
Bergen HFF foreslo at fjorårets gjennomsnitt av fisk på vekt skulle bli neste års 
båtpoeng, mens Kjetil Langvatn (Båstad HK) foreslo at båtpoeng var likt høyeste 
innveid vekt under festivalen. 
 

Det ble bestemt at det skal nedsettes et utvalg som skal utarbeide et 
felles system for beregning av båtpoeng, og dette skal være ferdig til 
høsten 2017.  
Utvalget vil bestå av Geir Tveit (Norvegen HK), Frode Lerstein (Asker 
HK), Kjetil Langvatn (Båstad HK) og Per Moen (Båstad HK).  
 
Utvalget sender forslaget sitt til styret i NHF, som så sender det videre til høring ut 
til klubbene. 

 
Post 16: NM 2017. 
 

Lars Erik Berg (Botne HK) presenterte opplegget for NM 2017 for forsamlingen. 
Arrangementet vil bli avholdt i Holmestrand i 21. og 22. oktober. Berg oppfordret 
alle interessenter til å bestille hotell raskest mulig. Ved avholdelse av prøvefiske, 
vil langveisfarende deltakere prioriteres. Fisket vil være kilofiske.  
 
Berg avsluttet med å ønske alle velkommen til arrangementet! 

 
Post 17: NM 2018. 
 

Det forelå ingen søknader om å få arrangere NM i 2018.  
Forbundsstyret fikk mandat fra delegatene til å tildele NM 2018 i løpet av 2017.       

 
Post 18: Sted/ tid for LK/GF 2018. 
 

Neste LK/ GF blir avholdt på Hummeren Hotell i Tananger 3. og 4. mars 2018. 
I 2019 har vi nytt jubileum og styret skal se på evt. ferjetur til Kiel med åpning for 
at delegater til LK/GF og medlemmer kan ta med ledsagere på denne turen første 
helgen i mars om den ikke kolliderer med påsken. 

 
 
 
 
 



Post 19: Eventuelt. 
 
Aldersgrensen for deltakelse i seniorklassen ble tatt opp til diskusjon. Det var 
enighet om at aldersgrensen bør beholdes som den er inntil videre, og den økende 
andelen seniormedlemmer ble ikke sett på som et problem. 
 
Frode Lerstein (Asker HK) informerte om årets festival på Andenes, som vil gå over 
tre dager. Under festivalen, vil 50 % av overskuddet på innlevert fisk gå til 
båtførerne. Lerstein informerte også om at det ville bli trukket ut en fiskestang blant 
de påmeldte. Roar Sandvoll (SDSFC) kommenterte at dette var et flott initiativ, og 
var positiv til deling av overskuddet. 
 
Roar Sandvoll (SDSFC) tok opp en hendelse i 2016 som omhandlet hans behandling 
av en pigghå under en NC festival. Sandvoll hadde behandlet fisken i overkant hardt 
ved utsetting, noe som hadde blitt observert og kommentert i ettertid som uverdig 
av en leder i NHF. Sandvoll beklager å ha vært en dårlig representant for 
havfiskesporten i forbindelse med dette og endrer rutine.. 
 
Are Andersen (Torungen HK og styremedlem NHF) presenterte NHF sin 
hjemmeside. Andersen presenterte flere nye momenter med siden, slik som 
Klubbenes logoer på forsiden, bilder av styret og æresmedlemmene og en ny link til 
utdrag av bladet "Havfiskeren". 
Andersen vil få opplæring i bruk av hjemmesiden, og oppfordrer medlemmene til 
å sende ham bilder fra festivaler slik at disse kan legges ut på forsiden. 
 
 
Møtet ble hevet kl. 17.45. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hilde Skiffard, 
Sekretær NHF 


