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REFERAT FRA NHF’S LEDERKONFERANSE PÅ HUMMEREN 

HOTELL, TANANGER 07.03.15 

 

Styreleder ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 10.00. 

 

Post 1: Orientering fra styret. 
 

Styreleder ønsket særlig velkommen til de frammøtte æresmedlemmene og til nye 

delegater. 

 

Styremedlem Bjørn Berntzen og settekasserer Kjell Olav Johnsen hadde ikke 

mulighet til å delta på møtet. 

 

Post 2: Gjennomgang av NHF sin hjemmeside v/ styremedlem Bjørn Berntzen 
 

Hjemmesideansvarlig, Bjørn Berntzen, hadde dessverre ikke mulighet til å delta på 

møtet, men styret oppfordret de frammøtte delegatene til å komme med innspill på 

hvordan hjemmesiden fungerer.  

 

John Olav Florø-Larsen (Nord-Jæren HK) kommenterte at flere medlemmer som 

hadde registrert seg for å motta nyhetsbrev, ikke fikk dette tilsendt. Dette var også 

tilfellet for flere andre delegater. 

 

Frode Lerstein (Asker HK) kommenterte at kartet som viser klubbenes geografiske 

plassering er tungvint å lese, og at markørene i enkelte tilfeller markerer adressen til 

klubbens leder, og ikke området klubben hører til. 

 

Det ble framlagt ønske fra delegatene fra Asker HK og Oslo HK om at NHF 

utarbeider et elektronisk skjema for registrering av medlemslistene. Styret ser 

positivt på dette, og vil arbeide med å utarbeide et slikt system. 

 

Styret takker for innspillene, og videresender disse til hjemmesideansvarlig. 

 

 

 

 



Post 3: Krav om refusjon ved avlysning av NC festival v/Styret 
 

Styret åpnet diskusjonen med å beklage avgjørelsen med å flytte festivalen i Andenes 

i 2014. Vedtaket ble gjort i beste hensikt, men styret tar selvkritikk og ser at det ikke 

var dets avgjørelse å ta. Dette ble støttet av delegatene, og det ble kommentert at 

NHF ikke har mandat til å flytte festivaler, da festivalen er arrangørklubben sitt 

ansvar. 

 

Bakgrunn for diskusjonen var at Styret har vært i dialog med Helge Skjervheim (Ski 

HK) angående hans krav om at NHF tilbakebetaler hans tapte utgifter i forbindelse 

med flytting av festivalen i Andenes. Skjervheim skriver følgende: 

 

"(…) I og med at dette er en NC festival i regi av Norges Havfiskeforbund og er 

annonsert gjennom forbundets sider mener jeg at forbundet også må ta ansvaret i 

dette tilfellet. Jeg ber derfor å få tilbakebetalt de utgifter jeg har hatt på flybilletter til 

denne festivalen (…)" 

 

Styret har i besvarende mail avvist kravet, og da Skjervheim ikke var enig i dette, 

lovet styret å ta saken opp på Lederkonferansen for diskusjon rundt avgjørelsen. 

 

Det ble kommentert at det var arrangørklubben sin feil at festivalen i dette tilfellet 

ble avlyst, og ansvaret burde rettes til klubben og ikke NHF.  

 

På bakgrunn av kommentarene fra delegatene, tolker styret det slik at LK godkjenner 

styrets avgjørelse om ikke å refundere tapte utgifter i forbindelse med flytting av 

festivalene på Andøya i 2014. 

 

Post 4: Kan klubber forhåndsannonsere "ingen krav til deltakeravgift"? v/Styret 
 

Bakgrunn for diskusjonen, er at styret har mottatt mail fra Leif Johansen (Torungen 

HK) angående regler for refusjon av deltakeravgift ved avlysning av NC festivaler. 

Flere festivaler skriver i sine i annonser at det er "ingen refusjon av deltakeravgift 

ved avlysning av festival". Johansen stiller spørsmål om NHF kan godta at klubbene 

skriver dette, og om det er lovlig rent juridisk å ikke få refundert innbetalt avgift. 

 

Styret ser at det i enkelte tilfeller ved avlysning av festivaler fortsatt forekommer 

utgifter til leie av båter etc., og mener at det bør være opp til den enkelte arrangør å 

avgjøre hvordan praksisen er for deres festival, alt etter hvordan utgiftene beløper seg 

i forbindelse med en eventuell avlysning. Styret tok saken opp til diskusjon, og 

følgende innspill ble notert: 

 

Det var enighet hos delegatene om at klubbene hadde rett til å skrive at de ikke 

refunderer deltakeravgiften ved avlysning. Grunner til dette, var blant annet betaling 

til båtførere og andre administrative kostnader som påløper i forbindelse med 

arrangering av festivalen. 

               

Det ble imidlertid kommentert at refusjonen burde være knyttet til hvor lang tid i 

forveien det opplyses om at festivalen avlyses. Ved avlysninger lang tid i forveien, 



bør det være rimelig å anta at arrangørklubben er i stand til å tilbakebetale deler av, 

om ikke hele, deltakeravgiften. 

 

Post 5: Sjekkliste for arrangør før søknad om NC festival v/nestleder 

 

Nestleder Svein Erling Smolan presenterte en sjekkliste til bruk for arrangører av NC 

festivaler. Listen tok for seg viktige punkter som NHF sitt regelverk og rutiner i før 

og etter avholdt NC festival. Listen er ment som en veileder til arrangør, og vil bli 

lagt ut på NHF sin hjemmeside der det vil være mulig å laste den ned. 

Smolan presiserte viktigheten av en felles plattform for arrangører ved planlegging 

og utføring av NC festivaler, som er med på å sikre at festivalene oppfyller NHF sin 

standard og konkurranseregler. 

 

Øyvind Høyer (Tromsø HK) applauderte arbeidet, og mener en slik liste vil gjøre det 

enklere for nye arrangører å forberede festivaler.  

 

Jostein Nybakke (Båstad HK) kommenterte at Båstad HK har en tilsvarende liste, 

som de bruker i for- og etterkant av festivalene sine. 

 

Post 6: Samarbeidsavtale med Norges Jeger og Fiskerforbund v/styreleder 

 

NHF hadde i mange år et aktivt samarbeid med Norges Jeger og Fiskerforbund 

(NJFF). Ifølge den gamle avtalen, fikk medlemmer av NJFF mulighet til å delta på 

NC festivaler i regi av NHF, mens medlemmer av NHF kunne delta på NJFF sine 

sjøfiskefestivaler. NHF mottok i tillegg kr. 3000,- fra NJFF mot at medlemmer av 

NJFF mottok NHF sitt medlemsblad "Havfiskeren". 

 

Styret i NHF har i den senere tid vært i kontakt med Steinar Paulsen i NJFF, og har i 

samarbeid med ham og flere representanter fra NJFF, begynt å utarbeide en ny 

samarbeidsavtale mellom forbundene. Styreleder presenterte det foreløpige utkastet 

til samarbeidsavtalen for forsamlingen, og den ble positivt mottatt.  

 

Post 7: Rutiner rundt båttrekking v/styret 

 

Styret ønsket en diskusjon rundt rutinene for båtrekning. Styret mente at båtrekking 

dagen før første festivaldag vil medføre at flere deltakere har mulighet til å delta på 

trekningen. Styret kommenterte også at det i flere tilfeller hadde vært stor suksess å 

trekke båtplass sammen med båtrekningen, mens fiskeskipper og - assistent ble 

avgjort i etterkant. 

 

Øyvind Braa (Trondheim HK) kommenterte at det ikke var heldig å trekke 

fiskeskipper på forhånd, da dette i mange tilfeller ville medføre at enkelte fiskere 

aldri ville få muligheten til å bli trukket på samme båt. 



Det ble videre kommentert fra flere hold at båttrekning så nærme festivalen ikke ville 

være mulig å utføre, da spesielt på grunn av tidspress dagen før festivalstart. 

 

Post 8: Økonomisk bidrag til "Gullkroken" 2015 v/styret 

 

Styret har vært i korrespondanse med Bernt Nor angående søknad om sponsormidler 

på kr. 10.000,- fra NHF i forbindelse med avholdelse av "Gullkroken 2014" den 6. 

desember. Da et slikt beløp ikke var budsjettert i 2014, valgte styret å avså søknaden, 

men ønsket en diskusjon med forsamlingen på LK angående en eventuell støtte til 

arrangementet i 2015. 

 

Forsamlingen applauderte "Gullkroken" 2014 vinnerne John Olav Florø-Larsen 

(Nors-Jæren HK), Tor Arne Rygg (Oslo HK og Torunn Handeland (Trondheim HK). 

Det ble kommentert at arrangementet var som en "Oscar" utdeling å regne for 

havfiskemiljøet i Norge, og at arrangementet samlet i overkant av 500 fiskere fra 

hele Norge i 2014.  

 

Øyvind Braa (Trondheim HK) kommenterte at et kriterium for at NHF skulle sponse 

arrangementet, måtte være at NHF har en representant i juryen til "Gullkroken". 

 

Frode Lerstein (Asker HK) kommenterte at arrangementet var veldig bra, men stilte 

spørsmål om NHF skulle bidra med sponsormidler til en kommersiell aktør  

(Hooked.no). 

 

Det ble videre diskutert om arrangementet var nok rettet mot havfiske til å 

rettferdiggjøre sponsormidler fra NHF. Carl Stiegler (Oslo HK) kommenterte at 

NJFF og Norsk Trollingforbund begge er med på å støtte "Gullkroken", og at NHF 

også burde være med. 

 

Martin Gundersen (Ski HK) kommenterte at forbundet i skrivende stund ikke hadde 

økonomi til å sponse arrangementet, og dette ble støttet av Frode Lerstein (Asker 

HK). 

 

Styret var enig med forsamlingen i at økonomien ikke var tilstede for sponsing av 

arrangementet i 2015. 

 

Post 9: Gjennomgang av endringsforslag til GF v/forsamlingen 

 

Alle de innkomne forslagene til GF ble diskutert på lederkonferansen. Noen forslag 

ble trukket, da ordlyden var tilnærmet lik for flere forslag. Resultat av avstemningen 

kan ses i protokollen for generalforsamlingen. 

 

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

                  



1. Endringsforslag fra Bergen HFF – Konkurransereglene pkt. 1.1 

Styret argumenterte for at det var behov for midlene på grunn av forbundets 

økonomiske stilling per dags dato. 

Det ble kommentert fra Ski HK, Asker HK og Trondheim HK at NHF krever 

penger av klubber for å arrangere festival, mens de heller burde blitt belønnet. 

Klubbene støtter forslaget. 

Det ble kommentert fra Oslo HK at en burde se over økonomien før en avgjørelse 

ble tatt. 

 

2. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 2, forslag til nytt 

underpunkt 2.1 angående båttrekking dagen før. 

Det ble kommentert fra flere hold at en slik ordning ville være vanskelig å 

gjennomføre pga. tidspress i forkant av festivaldagen. 

 

3. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 2.1, 4-mannslag. 
Det ble kommentert at en fordeling av 4-mannslag på minst 2 båter ville by på 

problem i festivaler der en har store båter. Det ble foreslått at i festivaler med 

store båter, kunne båtene deles i to sider, eller en kunne fjerne båtpoeng.   

 

4. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.3, forslag til nytt 

underpunkt 2.3 - NHF/arrangørenes ansvar for tapte utgifter ved avlysning 

Forslaget ble positivt mottatt, og diskusjonen fant sted under post 3. 

 

5. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 3.12 - krav om 

minimum førstehjelpsutstyr 

Det ble bestemt at kravet heller må komme stå som en retningslinje i sjekklisten 

omtalt under post 5, og forslaget ble trukket. 

 

6. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.3.15 - klubbene 

betaler 20,- til NHF pr. deltaker ved NC festival 

Styret og forsamlingen ble enige om at ordningen med at NHF betaler klubbene 

20,- per deltaker skal videreføres i 2015, og forslaget ble trukket. 

 

7. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 3, forslag til nytt 

underpunkt 3.16, Arrangørens ansvar ved påmelding til festival 

Forsamlingen ble enig om at forslaget var unødvendig, da NHF sine regler 

allerede presiserer at alle deltakere må være innmeldt i NHF. Det ble videre 

kommentert at det burde være deltakerens klubb som burde sitte med ansvaret for 

å tilse at alle deltakerne er innmeldt i NHF ved festivalpåmelding. Forslaget ble 

trukket. 

 

8. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.4.2, påbud med 

bruk av flyteutstyr 

Forslaget ble positivt mottatt fra de fleste delegatene, men problemstillinger rundt 

et slikt påbud ble diskutert. Det ble presisert at en aldri vet når en ulykke vil finne 

sted, slik at det derfor er viktig å ha flyteplagget på til enhver tid. Det ble fra 

enkelte hold kommentert at det i flere tilfeller ville bli svært varmt å ha på seg 

flyteelement, slik som vindstille dager på oslofjorden sommerstid. Det ble videre 



kommentert at det var mulig å skaffe svært lette selvoppblåsbare redningsvester, 

som det ikke ville være noe problem å bruke i varmen.  

Alt i alt ble forslaget godt mottatt, men hvis det gikk igjennom, måtte en finne en 

grei måte å kontrollere at regelen ble fulgt på festivalene. 

                    Forsamlingen gjorde en endring i forslaget. 

  

9. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt. 7, forslag til nytt 

underpunkt 7.2, bruk av motorisert snelle 

Forsamlingen synes tanken med forslaget var god, men var skeptisk til hvordan 

regelen skulle utøves. Det ble kommentert at bruk av elektrisk snelle kan gi 

fordeler i konkurransen, og at regelen ville kunne misbrukes. Dette ble imidlertid 

sett på som lite sannsynlig, og forsamlingen var i stor grad positive til forslaget, 

som ville være med på å åpne opp for at personer med funksjonshemninger også 

kan delta på NC festivaler.   

Forsamlingen gjorde en endring i forslaget. 

 

10. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.7.8, bruk av 

kunstig lys 

Forsamlingen ble enig om at punktet var unødvendig å ha med i regelverket, så 

lederkonferansen utarbeidet et nytt endringsforslag, der forslaget lød på at punkt 

7.8 strykes i sin helhet. 

 

11. Endringsforslag fra Harstad HK – Konkurransereglene pkt. 8.1, stryke 

avsnitt om medlemskap i NHF ved festivaldeltakelse 

Delegatene fra Tromsø HK og Harstad HK presenterte problemstillingen med 

regelverket i forhold til svenske turistfiskere som deltar på deres festivaler, og 

som nekter å betale avgiften til NHF for å delta på de nordnorske NC festivalene. 

Det ble kommentert at Svenskene ønsket å delta på lik linje med norske 

statsborgere. Det ble videre kommentert at det var nettopp det de gjør når de må 

betale avgiften til NHF.  

 

Det ble kommentert at hvis turistfiskeren ikke ville betale avgiften til forbundet, 

kunne deltakeravgiften økes, slik at et individuelt medlemskap i NHF ble dekket 

av denne. 

 

12. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurransereglene pkt.8.1, premiering 

Det ble kommentert at siden alle klassene blir premiert under NM, burde dette 

også gjelde i alle NC festivaler, spesielt siden det blir flere og flere medlemmer i 

seniorklassen. Det ble videre kommentert at det vil medføre en økonomisk byrde 

for klubbene å også måtte premiere seniorklassen.  

Forsamlingen gjorde en endring i forslaget. 

 

13. Endringsforslag fra NHFs styre – Konkurranseregler norgescup 

sammendrag, poengberegning 

Det var enighet fra flere hold om at dagens NC poengberegning ikke var optimal. 

Styrets forslag, ville ifølge forsamlingen, ikke gjøre resultatene mye bedre. Det 

ble derfor foreslått at en skulle stemme over å sette inn det gamle prosentbaserte 

poengberegningssystemet, med en liten modifikasjon. 

 



14. Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 5. Medlemskap, 

æresmedlem, presisering av rettigheter 

Forsamlingen hadde ingen kommentarer til endringsforslaget. 

 

15. Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 5. Medlemskap, hederspris 

Forsamlingen var delt i synet på å innføre en hederspris. Det ble kommentert at 

dette ville være en unødvendig "trøstepris". Det ble videre kommentert at flere 

klubber har interne æresmedlemskap som kan tildeles deres medlemmer. 

Forsamlingen gjorde en endring i forslaget. 

 

16. Endringsforslag fra NHFs styret – Vedtektene § 9., presisering 

Forsamlingen hadde ingen kommentarer til endringsforslaget. 

             
 

Post 4: NM 2015. 

 
Leder i SDSFC, Lars Ivar Tønnesen, presenterte NM i Tananger i 2015, og ønsket     

velkommen til arrangementet. 

 

Post 5: NM 2016. 

 
Det forelå ingen søknader om å få arrangere NM i 2016.  

Oslo HK la fram et forslag om at de muligens kunne tenke seg å arrangere NM på 

Mausundvær i 2016, men dette kunne de ikke avgjøre i skrivende stund.       

 

Post 6: Sted/ tid for LK/GF 2016. 

 
Det ble ikke fastsatt sted og tid for LK/ GF 2016. Styret kommer med informasjon 

om dette så snart det er bestemt. 

 

Post 7: Eventuelt. 

 
Styret informerte under GF om at sekretær Hilde Skiffard kommer til å dra på en 

lengre utenlandsreise i 2015/16, og at hennes oppgaver vil bli fordelt mellom 

styremedlemmene i dette tidsrommet.  

Skiffard vil ikke ha mulighet til å skrive forbundets blogg i 2015, og styret ønsket 

innspill fra forsamlingen angående dette. Det ble foreslått at styret i NHF tar kontakt 

med festivaldeltakere og får hjelp av dem til å skrive blogginnlegg. Carl Stiegler 

(Oslo HK) meldte seg frivillig til å skrive blogg fra årets to første festivaler - Vår- og 

Båstadfestivalen.  

 

 

 

 

 

 

Hilde Skiffard, 

Sekretær NHF 


