INNKALLING TIL
GENERALFORSAMLING 2021
I henhold til vedtektene innkalles det til lederkonferanse
og ordinær generalforsamling i Norges Havfiskeforbund.
Sted: Clarion Hotel Energy, Stavanger

Lederkonferanse lørdag 06.03. kl. 13:00 – 18:00, Middag kl. 20:00
Generalforsamling søndag 07.03.kl. 09:00 – 13:00, Lunsj kl. 13:00
DAGSORDEN I FØLGE VEDTEKTENE:
1. Konstituering.
2. Valg av 2 (to) til å undertegne protokollen.
3. Styrets beretning.
4. Regnskap.
5. Kontingenter og arrangementsavgift.
6. Innkomne forslag - tildeling av NM 2022.
7. Budsjett.
8. Valg av styremedlemmer ifølge vedtektene.
9. Valg av 1 (en) revisor og 1 (ett) vara medlem.
10. Valg av 3 (tre) til valgkomité. Disse velges fra forskjellige klubber.
FØLGENDE STYREMEDLEMMER STÅR PÅ VALG:
1.
Leder Roar Sandvoll, Stavanger Deep Sea FC
2.
Kasserer Richard Sjursen, Oslo HK
3.
Styremedlem Trond-Roger Larsen, Harstad HK
DELEGATER TIL GENERALFORSAMLINGEN:
§ 9 Delegater til generalforsamlingen.
Medlemsklubber/foreninger og grupper kan sende følgende antall delegater:
Inntil 10 (ti) medlemmer: Ingen delegater.
10 - 25 medlemmer:
1 delegat.
26 - 40 medlemmer:
2 delegater.
Over 40 medlemmer:
3 delegater.
Forbundets styre møter på generalforsamlingen og har én felles stemme.
Dette gjelder også for ekstraordinær generalforsamling.
Klubbene bes om å meddele skriftlig pr. e-post til Norges Havfiskeforbund
v/Are Andersen om hvem som skal representere klubben/foreningen. På grunn av
logistikk og hotell blir påmeldingsfrist satt til 21.02.21.
E-postadresse er: areande2@online.no.
STEMMERETT PÅ GENERALFORSAMLINGEN:
§ 10. Stemmerett.
Hver delegat har en stemme. Unnlater en medlemsklubb å sende delegater, mister
klubben stemmerett ved angjeldende generalforsamling. Det er tillatt at én delegat fra
en klubb, med fullmakt fra klubbens styre, kan stemme for resterende, ikke frammøtte
delegater fra gjeldende klubb.
VEL MØTT!

Styreberetning 2020
Nestleder/Leder

Are Andersen
Torungen HK
Avtroppende Leder Roar Sandvoll
Stavanger Deep Sea FC
Kasserer
Richard Sjursen
Oslo HK
Sekretær vikar

Sekretær
Styremedlem
Styremedlem

Hilde Skiffard
Torungen HK
Håkon Taranger
Stavanger Deep Sea FC
Trond-Roger Larsen
Harstad HK

Leif Gunnar Nygård
Torungen HK

Medlemmer: Totalt 507 medlemmer, herav 276 Herrer, 44 Damer,
171 Seniorer og 16 Juniorer.
Medlemmene er fordelt på 17 klubber.
Dessverre er det i 2020 en nedgang på 64 medlemmer.

Æresmedlemmer:

Fred Mørstad, Ski HK
Arnt Reinertsen, Horten HK
Øyvind Braa, Trondheim HK
Leif G Nygård, Torungen HK

Sigurd J Johnsen, Porsgrunn HK
Bjørn Strand, Sarpsborg HK
Roald Årsand, Havulvan HK
Torunn Handeland, Trondheim HK

Hedersmerke i Sølv: Arthur Sandvoll, Stavanger Deep Sea FC
Trond Roger Larsen, Harstad HK
Bjørn Nyhus, Torungen HK
Gunnar Mathiesen, Holmestrand HK
Per Moen, Båstad HK

Liste over medlemmer, medlemmer tildelt hedersmerke og æresmedlemmer ligger på vår
hjemmeside under fanen "Medlemmer / Klubber".

Norgescupen 2020
Det ble gjennomført 16 konkurransedager (mot 21 i 2019) i Norgescupen. Vi er glade for at
vi klarte å gjennomføre Norgescup i 2020 og av de 13 festivaldagene som ble avlyst var det
kun 1 pga. været og resten pga. Covid-19.

Vinnere i Norgescupen 2019
Herrer: Robin Ødegård, Ski HK
Damer: Torunn Handeland, Oslo HK
Junior: Nicolai Ødegård, Ski HK
Senior: Ulf Andreassen. Sarpsborg HK
Lag: 1.Oslo HK, 2.Ski HK, 3.Sarpsborg HK
Styret informerer om at utdeling av NC-plaketter og gavepremier vil finne sted lørdag
10.juli under NM på Mausund.
Norgesmesterskapet 2020
Fredrikshald HK overtok NM etter at det ble avlyst på Måløy og arrangerte mesterskapet i
Sponvika over 2 dager. Det var et meget god gjennomført arrangement og det ble 2 fine
dager med mye fisk og mange arter. Det er skrevet blogg fra arrangementet der man kan
lese om opplevelser, se bilder og få fullstendige resultatlister. Denne ligger på
hjemmesiden vår.
Norgesmestere 2020:
Herrer: Robin Ødegård, Ski HK
Senior: Ulf Andreassen, Sarpsborg HK
Damer: Hjørdis Van Ness, Ski HK
Junior: Christian Young Berg Olsen, Oslo HK
Lag: Oslo HK, Lars Hellum, Petter Skudal, Tor Arne Rygg og Andre Martinsen

Walther Søylands Storfiskepokal:
Karl Nilsen fra Oslo HK fikk årets største fisk under den 49. Internasjonale Sjøfiskefestival i
Harstad. En torsk på 23,75 kg.
Forbundsstyret har gjennomført 2 styremøter, lederkonferanse og generalforsamling
Vi er fornøyd med at vi tross alt rakk å gjennomføre GF og har fått til styremøter der vi
fysisk har kunnet møtes.
Det har vært god kommunikasjon i styret gjennom året som har gått, og vi håper og tror at
vi har klart å kommunisere godt til våre medlemmer underveis med de endringer og
restriksjoner som har kommet.
Forbundslederen (i skrivende stund) reflekterer over et meget kaotisk og turbulent år, der
vi har fått testet oss som organisasjon på lik linje med resten av samfunnet. Vi ser at det
meste av annen organisert idrett og kultur har måttet avlyses, og vi var selv veldig nær å
måtte sette strek for hele 2020. Vi kan være stolte av det vi har fått til, og måten vi har fått
gjennomført Norgescup-konkurransene på.
Jeg er takknemlig for å være en del av det fantastiske havfiskemiljøet vi har. I dette tunge
året vi nå legger bak oss, har vi tross alt fått lov til å delta på festivaler og drive med det vi
liker best. Det å treffe havfiskevenner fra hele landet pleier vår mentale helse på den beste
måten!
Tusen takk til alle dere som har arrangert festival i 2020 og som vil arrangere i 2021. Antall
festivaler gir grunn til optimisme til tross for nedgang i medlemstall. Styret har tro og håp
for fremtiden!

Regnskap 2020

Resultat
2020
INNTEKTER
3100 - Medlemskontingent
3200 - Festivalavgift
3260 - Salg av NHF effekter
3300 - Sponsorinntekter
Sum INNTEKTER
KOSTNADER
Møteaktivitet
5000 - Styret - Honorarer
5010 - Styret - Møte- og reisekostnader
5030 - Årsmøte GF/LK
Sum Møteaktivitet
Norgescup / NM
6000 - NHF Cup - Premier
6030 - NHF Cup - Blogg og annet
6120 - Aktivitet - NM premiering
6130 - Aktivitet - Annen kostnad
Sum Norgescup / NM
Adm kostnader
6200 - Adm - hjemmeside hosting
6210 - Adm - Kontorhold
6220 - Adm - Gaver o.l
6230 - Adm - Forsikring
Sum Adm kostnader
Finans
8050 - Renteinntekter
8170 - Annen finanskostnad
Sum Finans
Årsresultat

Budsjett
2020

Differanse

144 550
21 665
0
20 000
186 215

172 500
35 000
500
20 000
228 000

-27 950
-13 335
-500
0
-41 785

28 000
43 015
48 685
119 700

28 000
45 000
50 000
123 000

0
-1 985
-1 315
-3 300

31 653
8 500
1 798
3 125
45 076

35 000
12 500
4 500
5 000
57 000

-3 347
-4 000
-2 702
-1 875
-11 924

1 929
759
2 500
1 378
6 566

2 500
1 500
15 000
19 000

-571
-741
2 500
-13 622
-12 434

3 082
909
2 173

3 000
1 000
2 000

82
-91
173

17 046

31 000

-13 954

Balanse 2020

EIENDELER
1500 - Kundefordringer
1700 - Forskuddsbetalte kostnader
1910 - Bank 4658.13.04005
1920 - Bank 2230 26 84263
1921 - Bank 2230 26 84271
SUM EIENDELER

22 540
0
1
78 066
270 792
371 398

GJELD OG EGENKAPITAL
2050 - Annen egenkapital
2900 - Skyldig honorar bloggere NC
2990 - Annen kortsiktig gjeld
SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-362 898
-8 500
0
-371 398

Kontingent og arrangementsavgift

Det er ikke kommet forslag om endringer i kontingent og arrangementsavgift for 2021.

Gjeldende årskontingent er kr.300,- per medlem, nye medlemmer innmeldt etter 1.sept.
betaler kr.100,Juniorer meldes inn på vanlig måte, medlemskapet er gratis.
Frist for innbetaling er 28.februar, og kontonummer for innbetaling er: 2230 26 84263
Husk å bruke Innrapporteringsskjema for medlemmer som dere finner på vår hjemmeside.

INNKOMNE FORSLAG TIL
GENERALFORSAMLING
2021
TILDELING AV NM 2022

Til Generalforsamling 2021

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 1.2, underpunkt 8
Gammel tekst:
8) vekt/poengsystem/catch and release/båtpoeng

Ny tekst:
8) vekt/poengsystem, båtpoeng

Begrunnelse:
Overflødig setning, "poengsystem" dekker alle typer poengfiske.

For Styret NHF,
Hilde Skiffard

Til Generalforsamling 2021

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 1.2, nytt underpunkt 16)
Nytt underpunkt:
1.2 - 16) fordeling av fangst

Begrunnelse:
Forbundsstyret mener dette er opp til arrangøren, og at det bør opplyses i annonsen.

For Styret NHF,
Hilde Skiffard

Stavanger Deep Sea Fishing Club ønsker å fremme noen endringer i NHF
konkurranseregler. Vi kunne ha sagt at vi gjør dette fordi vi ønsker at våre felles
konkurranseregler skal være tilpasset slik de fleste av oss mener havfiskesporten skal
utøves, at forholdene bør være mest mulig like i utgangspunktet, at konkurransereglene
bør være fornuftige og dermed også forståelig for folk flest. Videre kunne vi ha sagt at
regelverket må være veldig detaljert slik at færrest mulig kan dra fordeler gjennom å
spekulere rundt enkeltparagrafer. Men vi gjør ikke det. Nei. Vi trenger ikke å
spissformulere det. Vi trenger ikke å bruke så mange ord for å uttrykke hva vi egentlig
mener.
Våre medlemmer sier: vi skal ha det kjekt sammen med likesinnede når vi utøver vår
havfiskesport. Det gjelder før, under og etter konkurransene.
Derfor er det viktig at vi har ett oppdatert regelverk som er basert på sunn fornuft hos folk
flest. Så enkelt

Merknad. Begrunnelsene er relativ korte. Lengre og utdypende begrunnelser vil komme på
LK/GF

Endringsforslag nr. 1 fra Stavanger Deep Sea FC
Forslag til endring i punkt 3.1 i konkurransereglene
Nåværende tekst:
3.1. Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til
punkt 1. Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det.

Ny tekst:
3.1.
1. Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til
punkt 1.
2. Arrangøren skal påse at NHF fiskeregler blir fulgt.
3. Arrangøren kan sette en øvre grense for antall deltagere NC konkurranse på 75 (100)
personer.
4. Arrangøren kan ikke sette en øvre grense for antall deltagere i NM.
5. Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det.

Begrunnelse:
Punkt 2: Dessverre ett nytt punkt som må på plass for å kvalitetssikre at vårt felles
regelverk blir fulgt
Punkt 3: De aller fleste NC konkurranser har i dag 30 – 50 deltagere. Ingen NC har de siste
årene oversteget 75 (100) deltagere. Denne begrensingen er muligens det som skal til for å
få Sørøyfestivalen tilbake.

Endringsforslag nr. 2 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til endring i punkt 4.1 i konkurransereglene
Nåværende tekst:
4.1. Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk fra Norges
Havfiskeforbund.
Ny tekst:
4.1. Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med og følge gjeldende regelverk fra
Norges Havfiskeforbund. Regelbrudd kan medføre diskvalifikasjon.

Begrunnelse:
Det er tydeligvis nødvendig med en presisering om at gjeldende regelverk skal følges.

Endringsforslag nr. 3 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til endring i punkt 8.3 i konkurransereglene
Nåværende tekst:
8.3 Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter.

Ny tekst:
8.3. Fiske skal foregå fra drivende båt.
Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter. Det er heller ikke lov
å bruke anker, dregg, GPS styrt baugpropell eller DP (Dynamisk Posisjonering) system.
Drivanker/mesan kan benyttes.

Begrunnelse:
Norsk havfiskesport har fra dag 1 vært fiske fra drivende båt.

Til Generalforsamling 2021

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8.12

Gammel tekst:
8.12. Fisk fra egen fangst som ikke deltakerne beholder selv tilfaller arrangøren.

Ny tekst:
8.12. Arrangøren velger selv hvordan fangsten skal fordeles, og dette skal opplyses i
festivalannonsen.

Begrunnelse:
Dette gir arrangøren mulighet til selv å velge hvordan fangsten fordeles.

For Styret NHF,
Hilde Skiffard

Til Generalforsamling 2021

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8., nytt underpunkt 8.13
(Forslaget har to setninger, som må stemmes over hver for seg. Den aktuelle setningen er
markert rødt og understreket)
Forslag til nytt underpunkt:
8.13. Arrangøren har mulighet til å sette en øvre grense på deltakere til sin
norgescupfestival. Forbundsstyret godkjenner det endelige antall før annonsen
publiseres.

Begrunnelse:
Dette vil gjøre det mere forutsigbart for arrangøren, og en forhindrer avlysninger på grunn
av for mange påmeldte i forhold til antall båter som er tilgjengelige for festivalen.

For Styret NHF,
Hilde Skiffard

Til Generalforsamling 2021

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8., nytt underpunkt 8.13
(Forslaget har to setninger, som må stemmes over hver for seg. Den aktuelle setningen er
markert rødt og understreket)
Forslag til nytt underpunkt:
8.13. Arrangøren har mulighet til å sette en øvre grense på deltakere til sin
norgescupfestival. Forbundsstyret godkjenner det endelige antall før annonsen
publiseres.

Begrunnelse:
Forbundsstyret ønsker å kvalitetssikre festivalene.

For Styret NHF,
Hilde Skiffard

Endringsforslag nr. 4 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til endring i punkt 9.1 i konkurransereglene
Nåværende tekst:
9.1. protestkomitéen skal ha 5 medlemmer, 2 fra arrangørklubben og 3 fra øvrige
deltagere. Komitéen velger selv en leder. Lederen skal dog ikke være fra arrangørklubben.
Under NM bør et medlem være fra forbundsstyret
Ny tekst:
9.1. Protestkomitéen skal ha 5 medlemmer, 2 fra arrangørklubben og 3 fra øvrige
deltagere. Komitéen velger selv en leder. Lederen skal dog ikke være fra arrangørklubben.
Under NM bør et medlem være fra forbundsstyret.
Protestkomitéen er ment å fungere fra konkurransestart til endt premieutdeling.

Begrunnelse:
Dagens forståelse er at protestkomitéen fungerer frem til en time etter endt veiing.

Endringsforslag nr. 5 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til endring i punkt 9.2 i konkurransereglene

Nåværende tekst:
9.2. En protest må innleveres skriftlig til en av protestkomitéens medlemmer innen 1 (en)
time etter innveiingens avslutning angjeldende dag.

Ny tekst:
9.2 En protest som ønskes behandlet av protestkomitéen skal være skriftlig.
Protestkomitéen skal på eget initiativ opprette sak ved uønsket avvik/regelbrudd.

Begrunnelse:
Feil kan oppdages senere enn 1 time. Protestkomitéen bør være ett kontrollorgan.

Endringsforslag nr. 6 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til endring i punkt 9.3 i konkurransereglene
Nåværende tekst:
9.3. Protestkomitéen skal ta seg av alle spørsmål som angår protester. Gjelder saken et av
komitéens medlemmer, trer vedkommende ut av komitéen og nytt medlem oppnevnes.
Alle parter og relevante vitner skal, dersom de ønsker det, ha anledning til å gi sin versjon
av saken før endelig beslutning tas.
Ny tekst:
9.3. Gjelder protesten ett av komitéens medlemmer, trer vedkommende ut av komitéen og
nytt medlem oppnevnes. Alle parter og relevante vitner skal, dersom de ønsker det, ha
anledning til å gi sin versjon av saken før endelig beslutning tas.

Begrunnelse:
Første linje i nåværende tekst er intetsigende og fordummende.

Endringsforslag nr. 7 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til endring i punkt 9.5 i konkurransereglene
Nåværende tekst:
9.5. Protestkomitéens avgjørelser er endelige og kan ikke overstyres. Har arrangørklubb
eller protestkomitéen begått saksbehandlingsfeil under punktene 9.1 – 9.4, kan
protestkomitéens avgjørelse ankes til forbundsstyret.

Ny tekst:
9.5. Protestkomitéens avgjørelse kan ankes til Forbundsstyret. Neste og siste instans vil
være LK/GF.

Begrunnelse:
Begrunnelsen er like enkel som setningen er formet; i ett demokratisk styresett skal man
ha rett til å bli hørt på en objektiv scene for å få en rettferdig avgjørelse. En forblåst kai
med varme hoder kan være feil arena

Endringsforslag nr. 8 fra Stavanger Deep Sea FC
Forslag til vedtektsendring i § 13. Beslutningsprosess

Nåværende tekst:
§ 13. Beslutningsprosess
Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet
foretas omvalg. Endringer i eller tilføyelser til vedtektene og felles fiskeregler krever 2/3
flertall av de avgitte stemmer. NHFs styre skal kun ha 1 (en) tellende stemme ved votering.

Ny tekst:
Beslutninger på generalforsamlingen treffes med alminnelig flertall. Endringer eller
tilføyelser i felles fiskeregler krever også alminnelig / simpelt flertall. Endringer eller
tilføyelser til vedtektene krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. NHFs styre skal kun ha 1
(en) tellende stemme ved votering. Ved stemmelikhet foretas omvalg.

Begrunnelse:
Spørsmålet er: Hva skjedde på GF 2017?
Utdrag fra protokoll fra vår generalforsamling i 2017:
1. Konstituering og åpning Leder Roar Sandvoll ønsket velkommen og åpnet møtet kl.
10.00. Ordstyrer valgt: Svein Erling Smolan - Trondheim Havfiskeklubb
Tilstede: 15 klubber/ foreninger med 33 stemmer (i tillegg kommer styrets ene stemme)
Totalt: 34 stemmer. (23 stemmer for å oppnå 2/3 flertall i vedtekt saker, og 18 stemmer
for å oppnå simpelt flertall som kreves på saker som berører fiskeregler.)
Daværende forbundsleder svarer: Han vet ikke. Og andre han har kontaktet vet heller
ikke.
Alf Prøysen synger så bra : Du ska få en dag i måra som rein og ubrukt står med blanke ark
og fargestifter tel, og da kæin du rette oppatt æille feil i frå i går og da får du det så godt i
mårå kvell, ….
Våre feil må rettes opp og tas til etterretning.
Vi har altså brukt simpelt flertall ved votering av 33 endringsforslag i konkurransereglene i
årene 2017, 2018, 2019 og 2020. Heldigvis har de aller fleste endringsforslagene blitt
vedtatt eller nedstemt med stor enighet av forsamlingene. Det er kun ett endringsforslag
som bør tas opp til ny votering:

Endringsforslag nr. 4 fra Oslo HK
Forslag til endring av fiskeregel 7.1.
Nåværende tekst. 7.1. Stenger må være minst 5′ (1524 mm) og ikke lenger enn 10′ (3048
mm).
Ny tekst. 7.1. Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre.
Avstemming: For 17 stemmer Mot 11 stemmer Vedtak: Forslaget vedtatt

Endringsforslag nr. 9 fra Stavanger Deep Sea FC

Forslag til vedtektsendring i § 14. Oppløsning av forbundet
Nåværende tekst:
§ 14. Oppløsning av forbundet
Beslutning om å oppløse forbundet kan bare tas på en generalforsamling hvor minst 2/3 av
medlemsklubbene er til stede. Det kreves 3/4 flertall for oppløsning av forbundet. Hvis
generalforsamlingen ikke er vedtaks dyktig, innkalles det til ekstraordinær
generalforsamling, som er beslutningsdyktig uten hensyn til forannevnte bestemmelser om
kvalifisert flertall.
I tilfelle forbundet oppløses, tilfaller dets midler formål som tilgodeser sportslig havfiske
etter det sittende styrets bestemmelse.

Ny tekst:
Beslutning om å oppløse forbundet kan bare tas på en generalforsamling hvor minst 2/3 av
medlemsklubbene er til stede. Det kreves 3/4 flertall for oppløsning av forbundet. Hvis
generalforsamlingen ikke er vedtaks dyktig, innkalles det til ekstraordinær
generalforsamling, som er beslutningsdyktig uten hensyn til forannevnte bestemmelser om
kvalifisert flertall.
I tilfelle forbundet oppløses, går forbundets midler tilbake til de klubber som er medlem
frem til forbundet oppløses. Midlene fordeles og overføres klubbene basert på klubbenes
antall medlemmer siste 3 år.

Begrunnelse:
Vi håper og tror at forbundet vil eksistere i mange år fremover, men vi må etter den siste
tids hendelser også være realistiske. Vi mener at forbundets midler skal tilbakeføres til
klubbene som utgjør forbundet inntil det oppløses. Med denne vedtektsendringen vil
styrets arbeid ved en oppløsning være enklere og udiskutabel. Fordelingen av forbundets
midler kan slik vi foreslår det, være basert på antall medlemmer de siste 3 årene.

Styret i NHF har mottatt forslag fra Trondheim HK om et eget regelverk kun for klubbene
i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Disse konkurransereglene vil være identisk
med NHF`s nåværende regelverk, men med noen unntak som ønskes stemt over på GF
2021. Hvis forsamlingen ikke er enig i at det skal etableres et slikt regelverk, vil ikke
følgende forslag bli stemt over på GF. Styret oppfordrer imidlertid klubbene til å stemme
over alle forslagene, slik at avgjørelsen er klar hvis det skulle bli en avstemning på GF.

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Forslag fra: Trondheim Havfiskeklubb
Festivaler i NHFs NC skal følge «NHF Konkurranseregler» Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg :
1.2. Annonsen skal inneholde informasjon om:
8. Vekt/poengsystem/båtpoeng. (Catch and Release er ikke tillatt)
15. Anbefalt vekt på søkke/pilk
2. Båttrekning
2.1 Arrangør skal foreta båttrekking og båtplass ombord.
Arrangør kan erstatte 4-mannslag med 3-manns lag.
3-manns lag kan gis mulighet til å fiske fra samme båt begge dager.
2.3 Ved 2 dagers fiske kan det fiskes fra samme båt begge dager.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen
3. Arrangørens ansvarsområder
3.19 Arrangør begrenser antall deltakere (maks. antall deltakere)
3.20 Innveid fisk tilfaller arrangør/fiskemottak.
3.21 Arrangør bestemmer premieringen i egen festival.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen
Begrunnelse :
3.19 Båter som tilfredsstiller kravene til festivaler i ovennevnte fylker har blitt færre.
En arrangør må kunne begrense antall deltakere. Festivalen kan bli avlyst, hvis det
blir påmeldt flere deltakere enn det er båtplass til.
3.20 I festivaler som veier inn fisk på fiskemottak, tillater ikke Mattilsynet at uvedkommende (deltakere) henter fisk etter innveiing.
«Innveid fisk tilfaller arrangør» har også en økonomisk side for arrangementet og
arrangør, noe som kan medføre en lavere deltakeravgift.
8. Fiskekonkurransen
8.1 Juniorer og damer må ikke være medlem i NHF for å delta på en NC festival.
8.2 Lagkonkurranse for inntil 3-4 personer er ikke obligatorisk og inkludert i
påmeldingsavgift.
8.12 Fisk fra egen fangst tilfaller arrangør/fiskemottak.
Arrangør/fiskemottak kan tilby fisk til kostpris til deltakere.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Forbundsstyret har sett seg nødt å plukke fra hverandre forslagene fra
Tronheim HK, og sette de opp systematisk slik at det er mulig å gjennomføre
en fornuftig avstemning på GF hvis dette skulle bli tilfellet:
Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt 1.2 - Underpunkt 8:
Gammel tekst:
1.2. Annonsen skal inneholde følgende setninger:
(…)
8. vekt/poengsystem/catch and release/båtpoeng

Ny tekst:
1.2. Annonsen skal inneholde følgende setninger:
(…)
8. vekt/poengsystem/båtpoeng

Begrunnelse:
Catch and release er ikke tillatt.

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 1.2 - Underpunkt 15:

Gammel tekst:
1.2. Annonsen skal inneholde følgende setninger:
(…)
15. Minstevekt på søkke/ pilk
Ny tekst:
1.2. Annonsen skal inneholde følgende setninger:
(…)
15. Anbefalt vekt på søkke/pilk

Begrunnelse:

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:
Hvert punkt må stemmes over individuelt. Punktet det stemmes over er markert rødt og
understreket.

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 2.1:
Gammel tekst:
2.1. Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4mannslag skal fordeles på minst 2
båter, men maks 2 medlemmer av samme lag kan trekkes på samme båt
Ny tekst:
2.1. Arrangør skal foreta båttrekking og båtplass ombord.
Arrangør kan erstatte 4-mannslag med 3-manns lag.
3-manns lag kan gis mulighet til å fiske fra samme båt begge dager.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Begrunnelse:
I 2019 hadde Sørøyfestivalen 3 juniorer som ønsket og være på samme båt og lag som ikke
kunne vært med pga. reglen, som hadde medført at de måtte ha med flere foresatte. For
junior og rekruttering er det for mange forelder og foresatte problemer med at de må ha
fri fra jobb fredag og vi derfor tape lønn i tillegg.
Dette ble i 2019 løst med at 1 voksen hadde med seg de 3 juniorer på samme båt.
Rekrutteringen i Havfiskemiljøet er ikke det beste og vi anser det som
rekrutteringsfremende tiltak og kunne la junior deltakerne være sammen og føle trygghet i
flere likesinnede på samme båt og lag.
Samme problem med familielag der 2 voksne og 1 junior deltar sammen og for og gi de
voksne en mer lik konkurranse deltakelse bør også kunne være på samme båt.

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:
Hvert punkt må stemmes over individuelt. Punktet det stemmes over er markert rødt og
understreket.

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 2.1:
Gammel tekst:
2.1. Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4mannslag skal fordeles på minst 2
båter, men maks 2 medlemmer av samme lag kan trekkes på samme båt
Ny tekst:
2.1. Arrangør skal foreta båttrekking og båtplass ombord.
Arrangør kan erstatte 4-mannslag med 3-manns lag.
3-manns lag kan gis mulighet til å fiske fra samme båt begge dager.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Begrunnelse:

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:
Hvert punkt må stemmes over individuelt. Punktet det stemmes over er markert rødt og
understreket.

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 2.1:
Gammel tekst:
2.1. Deltakerne skal fordeles på båter ved loddtrekning. 4mannslag skal fordeles på minst 2
båter, men maks 2 medlemmer av samme lag kan trekkes på samme båt
Ny tekst:
2.1. Arrangør skal foreta båttrekking og båtplass ombord.
Arrangør kan erstatte 4-mannslag med 3-manns lag.
3-manns lag kan gis mulighet til å fiske fra samme båt begge dager.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Begrunnelse:
Ved fks. familielag der 2 voksne og 1 junior deltar sammen, og for og gi de voksne en mer
lik konkurranse deltakelse, bør de også kunne være på samme båt. Videre må det være
mulig og kunne dispensere fra regelen også med lag generelt pga. vi bruker båter som tar
en del fiskere og det vi bli umulig for oss og splitte lagene slik som beskrevet pga. få og
store båter, som umuliggjør det og følge regelen pga. vi ikke har nok båter å fordele lagene
på. Det vil da bli forspurt på forhånd hvilke lag som ønsker og være på samme båt.

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 2.2:

Gammel tekst:
2.3. Ved 2 dagers fiske, skal det byttes båt hver dag for å utjevne forholdene.
Ny tekst:
2.3. Ved 2 dagers fiske kan det fiskes fra samme båt begge dager.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Begrunnelse:

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 3. Arrangørenes ansvarsområder, forslag til nytt
underpunkt 3.19:

Nytt underpunkt 3.19:
3.19. Arrangør begrenser antall deltakere (maks. antall deltakere)
* Alle endringer skal nevnes i annonsen
Begrunnelse:
Båter som tilfredsstiller kravene til festivaler i ovennevnte fylker har blitt færre. En
arrangør må kunne begrense antall deltakere. Festivalen kan bli avlyst, hvis det blir
påmeldt flere deltakere enn det er båtplass til.

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 3. Arrangørenes ansvarsområder, forslag til nytt
underpunkt 3.20:

Nytt underpunkt 3.20:
3.20. Innveid fisk tilfaller arrangør/fiskemottak.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Begrunnelse:
I festivaler som veier inn fisk på fiskemottak, tillater ikke Mattilsynet at uvedkommende
(deltakere) henter fisk etter innveiing. «Innveid fisk tilfaller arrangør» har også en
økonomisk side for arrangementet og arrangør, noe som kan medføre en lavere
deltakeravgift.

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 3. Arrangørenes ansvarsområder, forslag til nytt
underpunkt 3.21:

Nytt underpunkt 3.21:
3.21 Arrangør bestemmer premieringen i egen festival.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen

Begrunnelse:

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8.1:

Gammel tekst:
8.1. Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser:
A)
Herre fra det kalenderåret de fyller 19 år.
B)
Dame fra det kalenderåret de fyller 19 år.
C)
Junior fra det kalenderåret de fyller 12 år og ut det året de fyller 18 år.
D)
Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år
Deltagelse i seniorklassen for damer er frivillig og må varsles til NHF det kalenderåret de
fyller 60 år.
Juniormedlemmer under 14 år kan kun delta i følge med foresatt. Alle deltagere ved NC
arrangement må være registrert som medlem i NHF ved påmelding til festivalen. Unntak er
hvis deltageren er medlem av et samarbeidende forbund. Innmelding kan gjøres via den
lokale klubben eller direkte til forbundet som enkeltmedlem. Medlemsnummeret skal
oppgis ved påmelding til konkurransen.

Ny tekst:
8.1. Juniorer og damer må ikke være medlem i NHF for å delta på en NC festival.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen
Begrunnelse:

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8.2:

Gammel tekst:
8.2. Lagkonkurranse for inntil 4 personer skal være obligatorisk og inkludert i
påmeldingsavgift.
Arrangøren kan selv velge om de ønsker å ha andre lagkonkurranser.
Ny tekst:
8.2. Lagkonkurranse for inntil 3-4 personer er ikke obligatorisk og inkludert i
påmeldingsavgift.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen
Begrunnelse:

Konkurranseregler
For
Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark
Festivaler i NHFs NC skal følge "NHF Konkurranseregler" Arrangør kan benytte alle eller
noen av følgende endringer/tillegg:

Forslag fra Trondheim Havfiskeklubb:

Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 8.12:

Gammel tekst:
8.12. Fisk fra egen fangst som ikke deltakerne beholder selv tilfaller arrangøren.
Ny tekst:
8.12 Fisk fra egen fangst tilfaller arrangør/fiskemottak. Arrangør/fiskemottak kan tilby fisk
til kostpris til deltakere.
* Alle endringer skal nevnes i annonsen
Begrunnelse:

Tildeling av NM 2022

Styret har ikke mottatt skriftlig søknad vedrørende NM i Havfiske i 2022.

Budsjett 2021

INNTEKTER
3100 - Medlemskontingent
3200 - Festivalavgift
3260 - Salg av NHF effekter
3300 - Sponsorinntekter
Sum INNTEKTER
KOSTNADER
Møteaktivitet
5000 - Styret - Honorarer
5010 - Styret - Møte- og reisekostnader
5030 - Årsmøte GF/LK
Sum Møteaktivitet
Norgescup / NM
6000 - NHF Cup - Premier
6010 - NHF Cup - Listeføring
6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside, blogg
6030 - NHF Cup - Blogg og annet
6120 - Aktivitet - NM premiering
6130 - Aktivitet - Annen kostnad
Sum Norgescup / NM
Adm kostnader
6200 - Adm - hjemmeside hosting
6210 - Adm - Kontorhold
6230 - Adm - Forsikring
Sum Adm kostnader
Finans
8050 - Renteinntekter
8170 - Annen finanskostnad
Sum Finans
Årsresultat

156 000,00
30 000,00
1 000,00
20 000,00
207 000,00

28 000,00
60 000,00
50 000,00
138 000,00
35 000,00

13 500,00
2 000,00
3 000,00
53 500,00
2 000,00
1 500,00
0,00
3 500,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
14 000,00

Program Lederkonferansen 2021
1. Åpning og orientering - v/ forbundsleder Are Andersen
2. Gjennomgang av forslag til GF - v/forsamlingen
3. NHF`s regelverk og hensyn til dette - v/hovedstyret
4. Innmelding av medlemmer til forbundet - v/hovedstyret
5. Poengberegning junior ved poengfiske - v/hovedstyret
6. Hjemmesiden - v/webansvarlig Håkon Taranger
7. Fremtiden til NHF? - v/forbundsleder
8. Endringsforslag til NHF - v/hovedstyret
9. Premiering festivaler i norgescupen - v/hovedstyret
10. Norgescupen 2021 - status - v/arrangørklubbene
11. NM 2021 - info - v/Oslo HK
12. Søknad NM 2022 - v/hovedstyret
13. Tid/ Sted LK/ GF 2022
14. Eventuelt

Stikkord til punkter på Lederkonferansen:
Punkt 3 - NHF`s regelverk og hensynet til dette
I forbindelse med Holmestrandfestivalen i 2020 skjedde det to direkte regelbrudd, ved at
ingen sjekket konkurransereglene før en av båtene støttet seg mot kaianlegg i nærmere
30 minutter.
Fra NHF`s konkurranseregler:
4.1. Det er deltagerens ansvar å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk fra Norges
Havfiskeforbund.
8.3. Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter.
Styret ønsker en diskusjon rundt viktigheten av å kunne regelverket, og hvordan denne
spesifikke situasjonen ble håndtert.
Punkt 4 - Innmelding av medlemmer til forbundet
Forbundsstyret har mistanke om at flere medlemsklubber opererer med B-medlemskap,
der medlemmet ikke meldes inn i NHF, og ønsker en diskusjon rundt dette.
Punkt 5 - Junior og poengberegning
Styret har mottatt et ønske om en diskusjon rundt poengberegningen for juniordeltakere
ved festivaler med poengfiske. Forslaget er at juniordeltakere i slike festivaler ikke ilegges
båtpoeng, men kun får egne fiskepoeng og kilo, og dermed konkurrerer likt med andre
juniordeltakere.
Punkt 6 - Forbundets hjemmeside
Forbundets webansvarlig ønsker en diskusjon rundt hjemmesiden generelt, samt
kvaliteten på blogginnlegg.
Punkt 7 - Forbundets framtid
Forbundsstyret ønsker en diskusjon rundt veien videre med hensyn til medlemstall,
festivaler, båter osv.
Punkt 8 - Endringsforslag til NHF
Skal alle kunne sende inn endringsforslag til GF? Må det i så fall gå gjennom klubbens
styre, eller kan enkeltmedlemmer sende inn forslag? Styret ønsker en diskusjon rundt
dette.
Punkt 9 - Premiering i NC festivaler
Forbundsstyret ønsker en debatt rundt premiering i NC festivaler (ikke gavepremier).
Punkt 10 - NC 2021
Styret ønsker at de fremmøtte arrangørklubbene informererom sine festivaler for 2021.

