
 

                                      

                                                                                                                                                14.03.2022 
 
 

REFERAT FRA NHF’S LEDERKONFERANSE PÅ COMFORT HOTELL 
RUNWAY, GARDERMOEN LØRDAG 05.03.2022 
 
Styreleder Are Andersen ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00. 
 

Post 1: Orientering fra styret. 
 

Styreleder Are Anderesen ønsket velkommen til de frammøtte delegatene, og 
ønsket spesielt velkommen til æresmedlem Leif Nygård (Torungen HK) og innehaver 
av hedersmerket i sølv, Trond-Roger Larsen (Harstad HK), samt til forhenværende 
forbundsleder i NHF, Svein Erling Smolan (Trondheim HK). 

 
Det var godt å kunne samles igjen, etter at GF i 2021 måtte avlyses som følge av 
restriksjoner i forbindelse med Covid 19. Mye har skjedd siden GF i Tananger i 2020, 
med to klubber som har trukket seg fra forbundet, en ny klubb som har kommet til 
og utfordringer ved gjennomføring av norgescupfestivaler i "koronatider". Alver HK, 
forbundets nyeste medlemsklubb, ble applaudert av forsamlingen. 

 
Leif Nygård (Torungen HK) ble valgt til ordstyrer for møtet. 
 

Post 2: Vedtak om annullering av endringsforslag til GF 2021 - v/Trondheim   
                HK 

 
Trondheim HK framla forslag om at generalforsamlingen 2022 må underkjenne den 
digitale avstemningen av endringsforslag fra 2021, på bakgrunn av at avstemningen 
ikke ble gjennomført i forhold til vedtektene § 7. e. og § 13. Da GF 2021 ikke ble 
fysisk avholdt, må avstemningen underkjennes.  
 
 
Det ble, etter en kort diskusjon, enighet hos de fleste klubbene om at 2021 var et 
unormalt år, der styret i NHF prøvde å gjøre det beste ut av situasjonen i 
samfunnet. Det ble videre vist til at innkallingen til GF/LK 2021 ble sendt ut i 
henhold til vedtektene, og at et flertall av klubbene tilsluttet NHF ble enige om at 
det var greit å avholde avstemningen av endringsforslag til konkurransereglene 
2021 digitalt. Hovedstyret mener på grunnlag av dette at avstemningen ble 
gjennomført demokratisk og bør være gjeldende. 
 



 

 
Det ble kommentert at hovedstyret hadde gjort en god jobb med å få til 
avstemningen i 2021 i en vanskelig situasjon, og det ble antydet at man ikke burde 
bruke energi på fortiden, men heller se framover. 
 
Trondheim HK framla forslag om at generalforsamlingen 2022 må godkjenne 
resultatet av den digitale avstemningen fra 2021. 
 
Hovedstyret spurte forsamlingen om det var enighet om at resultatene fra den 
digitale avstemningen i 2021 blir stående, og det ble godtatt av forsamlingen.  
 

Post 3: Gjennomgang av GF 2021 - v/hovedstyret 
 

Hovedstyret spurte forsamlingen om de ønsket at styreberetningen, budsjett og 
regnskap som framgikk av innkallingen til GF 2021 skulle leses opp og gjennomgås. 
 
Det var enighet i forsamlingen om at dette ikke var nødvendig. 
 

Post 4: Gjennomgang av endringsforslag til GF v/forsamlingen 
 

De innkomne forslagene til GF 2022 ble diskutert på lederkonferansen.  
Resultat av avstemningen kan ses i protokollen for generalforsamlingen. 

 

Her følger en kort oppsummering av diskusjonen rundt forslagene: 

 

1. Endringsforslag fra Trondheim HK – Vedtektene § 2, nytt underpunkt f. 

Det ble diskutert viktigheten av å følge vedtatte minstemålsregler i forbindelse 

med NC festivaler. Det var enighet om at minstemålsreglene måtte følges ved 

festivaler i hele Norge, og poengtert at festivaler avholdt i oslofjorden ikke 

hadde som mål å fiske undermåls fisk.  

Det ble videre vist til at minstemålsfisk slippes ut igjen i Oslofjorden på lik linje 

med f.eks. undermålsfisk fisket på festivaler i midt- og nord Norge, og det ble 

poengtert at lovbrudd kun forekommer når undermålsfisk drepes, noe som ikke 

er tilfellet ved poengfestivaler på Østlandet. 

Trondheim HK trekker forslaget. 

          

2. Endringsforslag fra Trondheim HK – Vedtektene § 2, nytt underpunkt g. 

Det ble poengtert at det er underforstått at festivaler i NC følger norsk lov om 

minstemål, og at det dermed ikke er behov for dispensasjon fra disse. 

Trondheim HK trekker forslaget. 

 

3. Endringsforslag fra NHF Styret – Vedtektene § 6. Kontingent 

Styret ønsker å presisere at kontingenten for innehavende år må være betalt for 
at klubben skal kunne være representert på GF.  



 

LK hadde få innvendinger til forslaget. 
 

4. Endringsforslag fra SDSFC – Vedtektene § 13. Beslutningsprosess 
Da SDSFC ikke lenger er medlem av forbundet, besluttet LK at forslaget skulle 
strykes. 
 

5. Endringsforslag fra SDSFC – Vedtektene § 14. Oppløsning av forbundet 
Da SDSFC ikke lenger er medlem av forbundet, besluttet LK at forslaget skulle 
strykes. 
 

6. Endringsforslag fra Trondheim HK – Konkurransereglene pkt. 3, Arrangørens 
ansvarsområder 
Trondheim HK fremmet forslag om at arrangøren kan sette en øvre grense på 
antall deltakere, under de 75 som står i gjeldende regelverk. Dette for å kunne 
få en bedre forutsigbarhet i forhold til bestilling av båter, og samtidig kunne 
kvalitetssikre disse, slik at en ikke trenger å gå på kompromiss med størrelse, 
plass ombord etc. Det var forståelse for at dette var ønskelig fra flere klubber, 
men samtidig ble det poengtert at en slik regel ikke kunne gjelde for NM.  
   
Det ble videre kommentert at det også burde være et minimumskrav til hvor 
lavt arrangøren kan sette deltakerantallet, og at det burde være mulig for alle 
klubber å stille med minst et 4-mannslag. Hovedstyret minnet om at alle 
festivalannonser må godkjennes av NHF, og hvis deltakerantallet er satt urimelig 
lavt, kan styret underkjenne annonsen. Det ble diskutert flere måter å fordele 
plasser på forholdsmessig i forhold til deltakere fra ulike klubber, da det var 
enighet om at "først til mølla" ikke kunne stå i regelverket.  
   Representant for den eneste nordlige klubben, Harstad HK, kunne konstatere 
at de aldri har hatt problem med for mange påmeldte til sine festivaler… 
    
Trondheim HK ønsket videre å få inn i regelverket at fisk tilfaller arrangør, 
eventuelt fiskemottak, på grunnlag av arrangørklubbens ønske om å beholde 
inntektene fra fisken, samt strengere regler på fiskemottakene rundt håndtering 
av fisken etter at den er veid inn ved mottaket. Det var forståelse fra delegatene 
angående dette, men samtidig var det enighet om at dette ikke trengs poengtert 
i regelverket, men er noe hver klubb selv avgjør og informerer om i 
festivalannonsen.  
Trondheim HK trekker forslaget. 

 
7. Endringsforslag fra Trondheim HK – Konkurransereglene pkt. 3.2 

Trondheim HK trekker forslaget. 

 
8. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.1.D, Senior 

Styret framla forslag om at seniorklassen burde økes til å gjelde medlemmer 
over 63 år.  Oslo HK foreslo at dette ble endret til 65 år, noe det var enighet om i 
forsamlingen. 
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget, og endret 63 år til 65 år. 
 



 

9. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.3. - oppankring 
Styret ønsket å gå tilbake på fiske der det er tillatt bruk av DP- system og GPS-
styrt baugpropell, da det er mange båter som benytter seg av disse 
hjelpemidlene. I en tid der det kan være vanskelig å skaffe båter av god kvalitet 
til NC festivaler, vil det være dumt å måtte utelukke båter med slike egenskaper. 
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget, og slettet deler av teksten, slik at ny 
tekst blir: "Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre 
objekter". 

 
10. Endringsforslag fra Trondheim HK – Konkurransereglene pkt. 8.12  

Trondheim HK trekker forslaget. 

 
11. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.13 - nytt underpkt. 

Styret har fått signaler fra flere klubber som ønsker at det kan settes tak på 

entall deltakere ved påmelding til festival.  

   Det var enighet om at dette burde stå i regelverket, men at setningen "først til 

mølla" måtte erstattes med en annen metode for begrensning av deltakerantall. 

Det ble poengtert at hver klubb må kunne stille minst et 4-mannslag. 

Forsamlingen gjorde en endring i forslaget, og slettet deler av teksten, slik at ny 
tekst blir: "Arrangøren har mulighet til å sette en øvre grense på deltakere til sin 
Norgescupfestival". På GF ble det besluttet at i stedet for å lages et nytt 
underpunkt 8.13, settes teksten inn på pkt. 3.-1.3 under "Arrangørens 
ansvarsområder". 
 

12. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 9.5 

Det var enighet i forsamlingen om at protester gjennomgått i protestkomitéen, 
blir avgjort der, og at en eventuell avgjørelse ikke kan tas videre til LK eller 
forbundsstyret.  
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget: "Protestkomitéens avgjørelser er 
endelige og kan ikke overstyres". 

 

Post 5: Innmelding av medlemmer til forbundet v/hovedstyret 
  

Styret i NHF har registrert at enkelte klubber bevisst holder tilbake medlemmer, ved 
at kasserer f.eks. melder inn medlemmer i forkant av NC-festivaler, og spurte 
forsamlingen om det er slik det ønskes at forbundet driftes? 
 
Forsamlingen diskuterte hva forbundet kunne gjøre for å gjøre seg mer attraktive 
for medlemmene, slik som å tilby sponsoravtaler som gir medlemmene av NHF 
rabatter og andre fordeler. Styret etterlyser konkrete ønsker fra klubbene om hva 
de ønsker tilbake fra NHF, annet enn å være innunder en paraplyorganisasjon med 
mulighet for deltakelse på norgescup, NM og generalforsamling.  
    
Det ble kommentert at NHF burde bli mer involvert i forvaltning av marine 
ressurser, og uttale seg i saker som angår havfiskesporten, slik som f.eks. 
situasjonen i Oslofjorden. Styret i NHF så seg enig i dette, og vil gjøre mer for å 



 

involvere seg i aktuelle saker. Styret ønsker da innspill fra klubber om hvilke saker 
som ønskes tatt opp. 
 
Det ble videre kommentert at det er klubbene, og ikke enkeltmedlemmene som er 
innmeldt i NHF, og at det er klubbene som må gjøre seg attraktive for medlemmene 
sine.  
 
Det ble kommentert at NHF lagde nye regler hvert år, som gjerne ble tilbakeført 
året etter, og at regelverket var unødvendig langt; ja, så omfattende at det til tider 
kunne skremme nye medlemmer fra å melde seg inn i klubbene.  
 
Det ble videre kommentert at GF burde vurderes avholdt hvert 3. år. Til dette ble 
det kommentert viktigheten av å møtes hvert år, og en forhenværende sekretær i 
NHF kunne med gru se tilbake på en samling der det hadde gått flere år siden sist 
GF… Hovedstyret var klar på at de ønsket en årlig GF/ LK for å sikre en god 
kommunikasjon mellom forbundet og klubbene. Ser en tilbake på 2021, er det nok 
mye som kunne vært annerledes hvis det ble avholdt et fysisk møte der spente 
saker kunne blitt diskutert og meninger blitt utvekslet i en god diskusjon.    

 

 Post 6: Ny styremodell? - v/Trondheim HK 
 
På bakgrunn av at styremodellen i NHF har vært uforandret i lang tid, ønsket 
Trondheim HK en diskusjon rundt muligheten for en ny styremodell i NHF, det 
forbundet ble driftet av et sentralstyre med leder, kasserer og sekretær/ nestleder, 
samt et styre i sør og et i nord, begge med regionstillitsvalgte i form av leder, 
sekretær og styremedlem. Styret i sør og nord vil rapportere til sentralstyret. 

 
Det ble videre stilt spørsmål ved om hovedstyret ble driftet profesjonelt nok, og at 
det er kostnader knyttet til å holde et forbundsstyre og generalforsamling. Det ble 
kommentert at det før ble avholdt generalforsamlingen i forbindelse med NM, 
mens LK ble avholdt i etterkant.  
 
Styret i NHF kommenterte at det er god geografisk fordeling i det sittende styret, og 
ser ikke behovet for en ny styremodell per dags dato. Det ble også diskutert 
muligheten for å redusere antall styremedlemmer, noe som Styret kommenterte 
ville bidra til å redusere kvaliteten på innspill og kommunikasjon innad i Styret. 
En slanking av styret vil imidlertid bidra til å redusere utgiftsposten i NHF. 
 
Det ble videre kommentert at hovedstyret burde ha møteaktivitet digitalt, slik at 
utgifter til reisekostnader i forbindelse med styremøter ble redusert. Styret 
kommenterte at det var foretatt mye kommunikasjon via telefon og Messenger 
gjennom året, og påpekte viktigheten av å kunne samles fysisk til arbeidsmøtet med 
forberedelser til GF i januar. 

  

 
 

 



 

Post 7: Ny modell for plassering i NC? - v/Trondheim HK 
 

Trondheim HK presenterte et forslag til ny modell for norgescuppoeng, der 
poengene beregnes på grunnlag av 6 tellende resultater - 2 fra sør, 2 fra vest og 2 
fra nord, slik at norgescupen skulle gjenspeile fisket i hele Norge, og ikke kun i 
Oslofjorden.   
 
Forslaget ble diskutert i forsamlingen, og det ble i utgangspunktet godt mottatt. 
Men, en slik modell vil føre til forskjellsbehandling da ikke alle har råd til å reise 
landet rundt på festivaler, og det ble også nevnt at det var få av medlemsmassen 
som hadde 5 tellende resultater i norgescupen. 
Det var også enighet om at det var synd at det ikke var flere festivaler i nord, og at 
fisket sør i landet var avgjørende for å få arrangert norgescup i forbundet. 

 

Post 8: Arbeide for havets ressurser - v/Trondheim HK  
 

Trondheim HK presenterte et forslag om at NHF i større grad burde engasjere seg i 

situasjonen rundt fiske i Oslofjorden. Oslofjorden er i dag den eneste fjorden uten 

lakseoppdrett i Norge, og det ble forespurt om NHF kunne uttale seg i saker knyttet 

opp mot planer om etablering av slik industri i fjorden og på Sørlandskysten.  

 

Det hadde vært kontakt med Oslofjorden Friluftsråd, og de var interessert i å få en 

dialog med NHF i forhold til Oslofjordens situasjon med hensyn til fiske. Oslo HK var 

også interessert i å få NHF engasjert i dialog med myndighetene, ved at de 

formulerer skriv som sendes videre på vegne av NHF. 

 

Forbundsstyret ser seg enig i at NHF bør være mer synlige her, og ber om at 

klubbene tar kontakt med aktuelle saker de ønsker at forbundet skal engasjere seg i, 

og med eventuelle skriv som ønskes videresendt til styresmaktene av NHF. 

 

Post 9: Hjemmesiden - v/webansvarlig Håkon Taranger 
 

Forbundets hjemmesideansvarlig, Håkon Taranger, gikk igjennom forbundets 

hjemmeside, og kunne opplyse om at forbundet har fått en ny leverandør, slik at 

siden nå ser mer ryddig ut. Taranger ønsket gjerne at medlemmene sendte inn 

bilder fra fisketurer til bruk på hjemmesiden, dog ikke med nærbilder av personer. 

Det ble kommentert at siden ikke var veldig mobilvennlig, da spesielt i forhold til 

avlesning av nc-resultatene.  

 

Taranger informerte videre om at forbundet for tiden har både en facebook-side, 

som er en ren informasjonsside om NHF åpent for alle, og en facebook-gruppe 

åpent kun for medlemmer av NHF. Taranger forespurte mer aktivitet på sistnevnte, 

og oppfordret medlemmene til å legge ut rapporter fra fisketurer, fiskerelaterte 



 

nyheter, informasjon i forkant av festivaler etc. og la vekt på at siden ikke skal 

brukes som et krangleforum. Det ble foreslått at det måtte legge en link til NHF sin 

hjemmeside på facebook-siden. 

 

Facebook-siden ble foreslått lagt død, og det vil heller brukes resurser på å få mer liv 

i facebook-gruppen. 

 

Post 10: Framtiden til NHF - v/forbundsleder 
 

Styret i NHF ønsket en diskusjon rundt veien videre med hensyn til medlemstall, 
festivaler, båter etc. Det var enighet om at de som var samlet på lederkonferansen 
var innstilt på å bli med forbundet videre, og tiden nå ble sett på som et 
generasjonsskifte, der noen klubber forlater forbundet, mens nye kommer til 
(Alver HK). 
 
Det ble kommentert at 30 % av medlemsmassen fisker i norgescupen, og at dette 
forholdet har holdt seg stabilt uavhengig av medlemsmassens størrelse. 
 
Klubbene nevnte ulike måter det ble drevet rekruttering, og det ble belyst 
viktigheten av å rekruttere 30-40- åringer på lik linje med juniorer. Det ble nevnt 
ulike former for rekruttering som var benyttet, slik som samarbeid med 
sportsbutikker og lokale båtforeninger, men det mest effektive har vist seg å være 
direkte samtaler og kontakt via hjemmeside/ facebook-side.  
Problemstillingen med anskaffelse av båter til lokale klubbturer hvis medlems-
massen ble for stor, ble også belyst. 
 
Klubbene som fisker i Oslofjorden beskrev problemet med rekruttering på 
bakgrunn av at det ikke lenger er fisk av størrelse å få i fjorden, noe som gjør fisket 
uinteressant og krevende for nye medlemmer. 
 
Det ble videre påpekt at NHF ikke har hatt stand ved VM i skreifiske i Svolvær, der 
det er mulighet til å nå et stort antall potensielle medlemmer. Det ble diskutert 
videre hvor mange av de som deltok på arrangementet som er reelle havfiskere 
med interesse for å bli med i NHF. 
 
Det ble kommentert at den beste rekrutteringsmåten er å ta vare på de 
medlemmene en allerede har. 
 

 

Post 11: Formulering av endringsforslag til NHF - v/hovedstyret 
 
              Styret informerte forsamlingen om hvordan endringsforslag til NHF bør formuleres. 
                De siste årene har styret mottatt endringsforslag der begrunnelser er utelatt og der 

flere endringsforslag er presentert under ett. Det ble presisert at alle endrings-
forslag må presenteres for seg med før- og etter- tekst samt begrunnelse. Hvis flere 
forslag presenteres under ett, vil hele forslaget stemmes over som en, og en 
risikerer at alle forslagene faller hvis det er et av forslagene det er uenighet om.  



 

Styret vil legge ut en mal for endringsforslag på forbundets hjemmeside under fanen 
"Regler/Skjema" - "Skjemaer." 

 

Det ble videre stilt spørsmål om enkeltmedlemmer kan sende inn forslag uten å gå 
via sin medlemsklubb. I følge regelverket er dette lov, selv om det var enighet om at 
det var en uting, og at alle forslag til GF burde tas opp og legges fram via klubbene. 
Det ble foreslått at hovedstyret formulerer et endringsforslag på dette til GF 2023. 

               

Post 12 - Premiering festivaler i Norgescupen - v/hovedstyret 
 

Styret i NHF kom med forslag om at forbundet kunne gi noe tilbake til klubbene ved 
å bidra med en standardpremiering i 1-3 plass ved NC-festivalene, f.eks. et 
glass/pokal med NHF sin logo, der klubbene fester på resten av informasjonen. Det 
var en god diskusjon rundt temaet, og det ble foreslått at forbundet heller burde 
støtte klubbene økonomisk til gavepremier, og at klubbene selv burde stå for 
premieringen. Videre ble det kommentert at forbundet allerede støtter klubbene 
ved å administrere NC, føre listene og betale for plaketter og NM medaljer. 
 
Det var imidlertid enighet om at forslaget var positivt, men i stedet for en større 
premie, ble det foreslått at forbundet kunne bidra med pins/ fiskemerker i gull, sølv 
og bronse på lik linje med de som tilbys av EFSA. Det kan være en fin ekstrapremie 
til vinnerne, og vil heller ikke medføre de store utgiftene.  

 

Post 13: Norgescupen 2022 - status - v/arrangørklubbene 
 

Terminlisten over norgescupfestivalene for 2022 ble gjennomgått av forsamlingen, 
og det ble bestemt bloggskrivere til hver festival. De ble som følger: 
 

• 02-03.04: Festivalene på Karmøy - Leif Nygård (Torungen HK) 

• 21-22.05: Grensenappet - Are Andersen (Torungen HK) 

• 08-09.07: Mausundfestivalen - Svein Erling Smolan (Trondheim HK) 

• 12-13.08: Festivalene i Harstad - Kristian Waage (Harstad HK) 

• 27-28.08: Festivalene i Engelsviken - Christer Wiik Nielsen (Båstad HK) 

• 02-03.09: NM Egersund - Hilde Skiffard (Torungen HK) 

• 10-11.09: Festivalene i Drøbak - Thomas Løland (Ski HK) 

• 17-18.09: Festivalene i Kilstraumen - Geir Johannnessen (Bergen HF) 

• 24.09: Makrellfestivalen - Are Andersen (Torungen HK) 

• 01-02.10: Holmestrandfestivalen - Tor Arne Rygg (Oslo HK) 

• 08-09.10: Trondheimfestivalen - Svein Erling Smolan (Trondheim HK) 

• 29.10: Botne Havfiskefestival - Are Andersen (Torungen HK) 
 

Det ble kommentert at festivalbloggene fra 2021 var av noe variabel kvalitet, og at 
forbundets hjemmesideansvarlig framover vil kvalitetssikre disse før de blir betalt 
av forbundet. 

 
Oslo HK informerte om at klubben, i samarbeid med Sarpsborg HK, har tatt over 
Grensenappet etter at Fredrikshald HK trakk seg ut av NHF. 



 

Harstad HK informerte om at det ikke var 100 % sikkert at festivalen deres kunne 
avholdes i 2022, med bakgrunn i at fiskemottaket i byen er lagt ned, og det er noe 
vanskeligheter økonomisk og logistisk i forhold til levering av fisken. Klubben 
jobber på spreng med å finne en løsning. 

 

Post 14: NM 2022 - info v/Nord-Jæren HK 
 

Arne Auestad (Nord-Jæren HK) ønsket velkommen til NM i Egersund, som vil bli 
avholdt 02 - 03.09.2022.  
 
Auestad kunne informere at dette er første gang Nord-Jæren HK har søkt og fått 
tildelt NM i ordinært havfiske, da de har arrangert NM i tynnline to ganger før.  
Det ble invitert til et variert fiske med utror fra Egersund, der en kan få arter som 
torsk, hyse, sei, lange og kveite hvis en har hellet med seg! Fisket blir et kombinert 
vekt- og poengfiske. 
 
Utror vil foregå fra Fonn Fiskemottak, som de har et samarbeid med. Fonn bidrar 
med is, kasser, agn, innveiing, kaiplass, mottak og lokasjon for bankett og 
premieutdeling. 
Det kan nevnes at Fonn står sterkt i lokalsamfunnet, og kan vise til å ha produsert 
verdens største fiskekake på 319,5 kg! Fonn jobber for tiden med å lage en lekter 
ved kaien i Egersund, der det vil være restaurant og uteservering. Det legges opp 
til at NC plaketter deles ut på fredagen, mens det lørdag kveld blir NM premiering 
og bankett. 
 
Auestad informerte videre om overnattingsmulighetene, der en kan bo i sentrum 
på Gran Hotell (enkelt og dobbeltrom) eller på campingplassen Steinsnes Camping 
like utenfor byen, som kan tilby et utvalg av hytter, husvogner og bobilparkering. 
Ved bestilling til hotellet, får en festivalpris hvis en oppgir at en skal delta på NM 
arrangementet. Informasjon om priser vil bli sendt ut til klubbene samt lagt ut på 
sosiale medier. 

 

Post 15: Søknad NM 2023 - v/hovedstyret 
 

Bergen HF fyller 50 år i 2023, og ønsker om å avholde NM helgen før St. Hans 2023 
(ca. 15-16.06), med utror fra Kilstraumen.  
NM tildelingen til Bergen HF ble godtatt av LK ved akklamasjon. 

 
Post 16: Tid/ sted LK/ GF 2020 
 

LK og GF 2023 blir avholdt på Comfort Hotell Runway, Gardermoen, henholdsvis 
04 og 05. mars. 
  

Post 17: Eventuelt 

 
 
 



 

Samarbeid mellom NHF og VM i Skrei 

Det ble diskutert om det skulle gjenopprettes et samarbeid mellom NHF og Vågan 

Båt- og Sjøfiskeforening, som arrangerer VM i Skreifiske. Det ble uttrykt at dette 

arrangementet har et stort potensiale for medlemsmasse som NHF burde utnytte, 

og at dårlig kommunikasjon mellom arrangementskomitéen og det daværende 

styret i NHF bidro til at det ikke ble et videre samarbeid. Nå er det både nytt styre 

og ny festivalgeneral, så da var det enighet om at samarbeidet bør forsøkes 

gjenopprettet. De signaler styret har fått, indikerer at det er interesse for et 

samarbeid. 

 

Styreleder i NHF tar kontakt med festivalgeneralen, og hører hvordan ting ligger an 

i forhold til et samarbeid. To medlemmer av forsamlingen skal delta på VM i Skrei, 

og de vil også kontakte arrangøren i forhold til dette. 

 

Forenkling av regelverket? 

Det ble diskutert om regelverket til NHF er for omfattende, og at EFSA (The 

European Federation of Sea Anglers) har et regelverk på kun en A4 side. Noen nye 

medlemmer oppfatter NHF sitt regelverk som så omfattende og avansert at de 

ikke ønsker å være med i klubbene. Det ble foreslått et regelverk for klubbene og 

et for NC- konkurransen. Temaet ble diskutert, men det ble ikke tatt noen 

avgjørelse i saken. 

 

 

 

 

Lederkonferansen ble avsluttet klokken 18.25. 

 

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard, 

Sekretær NHF   

 

 

 

 


