
 

 

 

Referat fra Lederkonferansen 2020 Hummeren Hotell 7/3-20. 

 

 

1. Åpning og orientering ved Forbundsleder Roar Sandvoll. 

 
Hjertelig velkommen alle sammen 

Velkommen til æresmedlem Leif Nygård og Trond Roger med hedersmerke i sølv. Leif er 

fungerende sekretær, Hilde Skiffard er fremdeles i Sør-Amerika og vender tilbake i april. 

Det er bra at Trondheim er med oss igjen. Velkommen.  Vi har også med oss Helge Kjøndal, 

ikke som delegat, men forbundslederen har invitert ham spesielt for å gi en skikkelig 

informasjon til forsamlingen om forsikringen vår som har vært diskutert i årevis.  Leder for 

valgkomitèen Roar Hermansen er ikke tilstede. Forbundsleder er informert om 

valgkomitèens innstillinger. 

Møre HK var invitert til å være tilstede som observatører, men de fikk det ikke til, dessverre. 

Men vi ønsker Møre HK, Ålesund velkommen og flere av oss gleder oss til å delta i Ålesund i 

midten på april. Synd at klubber som Tromsø, Bjørgvin, Nordfjord og Botne ikke kan eller vil 

være med oss denne helgen.  

Lederkonferansen er det ene møte hvor vi samles en gang i året. Og derfor naturlig nok et 

viktig møte for oss. Takhøyden skal være stor. Men vi skal også i år ha en god tone blant oss. 

Og vi skal være enige om at det er lov å være uenige og at vi bør kunne respektere 

hverandres meninger.  

Det er i dette forum at vi former vedtekter og konkurranseregler. Igjen skal vi være enige om 

at det lov å være uenig, men forbundslederen forventer at delegatene, lederne er tro mot 

det vi i fellesskap blir enige om i dette rom. Det er helt i orden å si f.eks.; Personlig er jeg helt 

uenig i at vi skal ……….., men fellesskapet har bestemt at …… osv. Det er derimot IKKE greit å 

si: (sukk og stønn) Forbundet har bestemt at…..  Det handler om å gå foran som ett godt 

eksempel. 

Deretter fulgte en del informasjon / opplysninger vedrørende medlemsinnmeldelser, 

forbundsstyrets kunnskap om NNHF per i dag samt praktisk gjennomføring av LK/GF. 

 
Avslutningsvis sa Sandvoll :  

Forbundsleder gleder seg til å ta fatt på det videre arbeidet i 2020. Flere medlemmer, flere 

festivaler og flere muligheter til å ha det kjekt sammen med folk som har samme hobby, 

nemlig fiske. 



 

 

2. Gjennomgang av forslag til GF. 

 

Gjennomgåelse av innkomne endringsforslag i Konkurransereglene fra Oslo HK og 

Forbundsstyret. Forslagene ble debattert og deretter prøvevotert. 

 

For mer utfyllende opplysninger: Se protokoll fra GF 8/3-20. 

 

3. Gjennomgang av Konkurransereglene for klubbledere, lederansvar. 

 

Forbundsleder gikk gjennom hvert enkelt punkt i fiskereglene og opplyste at det er 

klubbledernes og til syvende og sist fiskerens (det enkelte klubbmedlem) ansvar å sette 

seg inn de til enhver tid gjeldene konkurranseregler. 

 

Videre ble det foretatt en del rettelser i Konkurransereglene for å komme a jour med 

vedtak fattet under tidligere GF, og pålegg vi må forholde oss til fra myndighetene. 

 

 

4. Tidsfrister og bruk av skjema. 

 

Forbundsleder Sandvoll og listefører Carl Stiegler orienterte om hvordan 

medlemslister og resultatskjema fra festivaler skal føres. 

Spesielt resultatlister fra festivaler må ofte sendes i retur til arrangør, da de ikke 

inneholder korrekte opplysninger. Dette fører til unødig merarbeid for listefører og 

gjør at resultater kommer senere ut på hjemmeside. 

Forbundsleder ber også om skjerpelse når det gjelder å overholde tidsfrister som 

fellesskapet er blitt enige om, gjelder spesielt søknad om NC og innrapportering av 

medlemmer.   

NB: Det er meget viktig at festivalarrangører lager en egen HMS plan. 

Det ligger en mal på forbundets hjemmeside som er et godt utgangspunkt for å lage 

HMS plan for egen festival. 

 

 

5. Status Oslofjorden. 

 

Tor Arne Rygg, Oslo HK orienterte om Oslofjordens tilstand. 

Konklusjonen er at fjorden pr. dato ikke har et optimalt økosystem. 

Det er flere årsaker til dette, men mye skarv, sel – overfiske osv. bidrar til at det er lite 

fisk i fjorden, mens i noen deler av fjorden har fangst av skalldyr økt. 

Det forskes og forskes – vi får håpe det finnes en løsning. 

 

6. Bør vi ha en forsikring? 

 

Helge Kjøndal fra Bergen HF har sjekket litt rundt forbundets forsikring og hva 

forbundet egentlig får igjen for den. 

Helge var forsiktig i sine uttalelser. 

Salens konklusjon var enstemmig: Forsikringen sies opp. 

Budsjett 2020 endres etter det vedtak som fattes på GF 8/3-20. 



 

7. Dispensasjon båtrekning Tanangerfestivalen. 

 

Eivind Johannesen fra Stavanger Deep Sea FC fremla et forslag fra sin klubb om en ny 

måte å plassere/trekke deltagere til båtene. 

 

1.Dag : trekkes som vanlig. 

 

2.Dag : resultatliste fra 1.dag brukes som grunnlag for «båttrekningen». Resultatlisten 

er total og usortert hva angår klasser. Selve trekning vil være trekning av båter hvor 

deltagerne plasseres om bord etter rekkefølge på resultatlisten. Eks.vis : Båt 1 trekkes, 

det er en 6-er båt, de første 6 på resultatlisten plasseres i denne båt. Båt 2 trekkes, dette 

er en 4-er båt, deltagere nr.7,8,9 og10 på resultatlister går om bord. 

De som på forhånd har fått godkjennelse på fiske sammen vil fortsatt kunne gjøre det 

når vi «henger» dem sammen i resultatlisten.  

Videre forskyver vi deltagere fra samme 4 mannslag over til neste båt dersom det er 

nødvendig ( max 2 fra samme lag på samme båt) 

 

3.Dag : som 2.dag 

 

Det eneste vi ikke kan garantere med dette systemet er kravet om at en skal fiske 

fra forskjellige båter under festivalen. I ytterste konsekvens kan en deltager 

havne på samme båt i 3 dager. 

 

Denne form for båttrekning vil gi ekstra spenning i toppen samt fordele båtvinn på 

deltagere som befinner seg lengre nede på resultatlisten etter 1. og 2.dag. 

 

Ledersamlingen ga SDSFC flere innspill på blant annet lagkonkurransene som 

klubben vil ta med seg i det videre arbeid. 

 

Ledersamlingen ga sin tilslutning til at SDSFC gjennom Tanangerfestivalen 2020 

kunne få prøve denne nye form for båttrekning og høste erfaring. 

 

 

8. NM i Havfiske 2020 Måløy – info. 

 

Arrangørklubb Nordfjord HK var ikke tilstede.  

Samarbeidsklubb Båstad HK orienterte. Alt er under kontroll.   

Årsaken til at NM i Havfiske er lagt til 12-13/6-20, så kort tid etter Tanangerfestivalen 

er at det forgår en del andre festivaler og arrangementer på Måløy i samme periode og 

disse må samkjøres. 

 

 

9. Søknad NM 2021. 

 

Oslo HFK søkte muntlig om NM 2021 i samarbeid med Trondheim HFK på Mausund. 

NM vil foregå de to siste dagene under firedagers festivalene på Mausund. 

 

 

 



 

 

10. Tid/sted LK/GF 2021. 

 

Lørdag 6. og søndag 7.mars 2021  

Hummeren Hotell – Tananger 

 

 

11. Eventuelt. 

 

Aksel Larsen - Bergen HFF orienterte om at klubben er 50 år i 2023 og de vil i den 

forbindelse søke om NM 2023. 

NM 2023 vil ha utgangspunkt Kilstraumen. 

Salen klappet inn Kilstraumen 2023. 

 

Det er ikke kommet nye innspill fra Mattilsynet til NHF vedr. sportsfiske/matauke. 

Vi forholder oss rolig til vi hører noe mer. 

 

Båstad HK vil arrangere en småbåt fiskefestival siste helga i september. 

Kun et prøvearrangement og blir en blåkopi av Langesundfestivalen. 

Poengsystem ikke klart pr. dato. 

Opplysninger kommer. 

 

 

 

 

Leif Nygård 

Referent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


