
INNKALLING TIL  
GENERALFORSAMLING 2016. 

 

   I henhold til vedtektene innkalles det til lederkonferanse og 

ordinær generalforsamling i Norges Havfiskeforbund.  
Sted: Hummeren Hotell, Tananger  

 

                                          Lederkonferanse lørdag 05.03. kl. 13:00 – 18:00, festmiddag kl. 19:30. 
                                                Generalforsamling søndag 06.03.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 2017. 
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. Nestleder 2. Sekretær      3. Styremedlem 
                          

  

 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 stemmerett.  
Dette gjelder også for ekstraordinær generalforsamling.  

 
 Klubbene/foreningene bes om å meddele skriftlig pr. e-post til Norges Havfiskeforbund  

v/ Roar Sandvoll om hvem som skal representere klubben/foreningen. På grunn av logistikk 

og hotell ble påmeldingsfrist satt til 15.02.16. E-postadresse er: sandvoll@hummeren.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 2015 
 

Leder  Roar Sandvoll   Sekretær  Hilde Skiffard 
Nestleder  Svein Erling Smolan  Styremedlem  Are Andersen 
Kasserer  Richard Sjursen   Styremedlem Kim Eirik Johansen 
 

Medlemmer totalt 777 (790): Herrer 555 (578) Damer 77 (87) Seniorer 110 (99) Juniorer 35 (26) 

Medlemmene er fordelt på 27 klubber. Vi har syv individuelle medlemmer på medlemslisten.  
To medlemmer er innvilget bruk av motorisert snelle (merket SE). 
 

Æresmedlemmer:  Fred Mørstad, Ski HK  Sigurd S. Johnsen, Porsgrunn HK  
   Arnt Reinertsen, Horten HK Bjørn Strand, Sarpsborg HK 
   Øyvind Braa, Trondheim HK Roald Årsand, Havulvan HK 

   Leif Nygård, Torungen HK  Torunn Handeland, Trondheim HK 
 
Hedersmerke i Sølv: Arthur Sandvoll, Stavanger Deep Sea Fishing Club 

    Trond Roger Larsen, Harstad HK (Hedersmedlemmer tituleres som Sir…) 

Liste over medlemmer og æresmedlemmer ligger på vår hjemmeside under fanen; «Klubber». 

 

Norgescupen 2015 
Det ble gjennomført 28 konkurransedager i Norgescupen.  
Der er ikke meldt om innlevert protest ved noen av festivalene. Styret har mottatt noen 
«bekymringsmeldinger» på ting som er blitt ordnet på stedet eller rettes på til neste gang.  
(Dette nevnt som saker som kvaliteten på båter, bruk av flyteelement, uenigheter rundt fiskeområder, osv..)  

 
Vinnere i Norgescupen 2015: 

Herrer: Steinar Andersen, Oslo HK  Senior: Svein Erling Smolan, Trondheim HK (best totalt) 

Damer: Torunn Handeland, Trondheim HK Junior: Eivind Stensrud, Oslo HK 
Vi gratulerer og minner om at det blir premieutdeling under NM 2016 på Mausund lørdag 9. juli.  

 
Norgesmesterskapet 2015 
NM ble arrangert i Tananger 20.og 21.juni med Stavanger Deep Sea Fishing Club som arrangør. 

Hyggelig sosialt samvær er viktig og fredag kveld ble alle deltagere og båtførere invitert på gratis 
rekeaften fredag kveld i regi av SDSFC. Deretter fulgte 2 spennende dager på sjøen med 
klippekort og «catch and release». Bra med fisk og 18-20 arter totalt i dette NM. Mange dueller ble 

utkjempet om bord på de 18 innleide båtene og til slutt var det junioren Kristian Hausken som fikk 
flest poeng. Ikke bare i sin klasse, men av alle deltagerne i mesterskapet. - Historisk! 

Konkluderer med et vellykket arrangement og en stor takk til medlemmene i Stavanger Deep Sea 

FC. 
 
Norgesmestere 2015: 

Herrer: Lars Hellum, Oslo HK    Senior: Gunnar Nødseth, Florø HK 
Damer: Torunn Handeland, Trondheim HK  Junior: Kristian Hausken, Karmøy HK 
Vi gratulerer! 

 



Walter Søylands Storfiskpokal 
Morten Hvam, Båstad HK fikk en flott lange på Mausundfestivalen, fantastiske 25.420 kg. Morten 
vil motta en plakett med inngraverte fakta. Vi gratulerer. 
Styret vil på ledersamlingen presentere «erstatteren» av den forsvunne Storfiskpokal. Dessuten vil 

alle vinnere i perioden 2005 – 2014 endelig kunne motta sitt bevis på sin vinnerfisk. 

 
Gullkroken 2015 ble gjennomført for 4.gang. Også denne gang var der havfiskere fra vårt miljø 
som ble hedret med stor festivitas. John Olav Florø-Larsen ble årets artsfisker for andre året på 

rad. Kristian Hausken ble årets juniorfisker og Lars Hellum ble kåret til årets beste 
konkurransefisker.  
 

Styret har gjennomført 3 styremøter, lederkonferanse og generalforsamling (Tananger). 
 
Hjemmesiden er vår informasjonssentral. Den er i stadig utvikling til det bedre (leders påstand). 

Bjørn Berntzen har gjort en fantastisk jobb med hjemmesiden i flere år. Han ønsket nå og tre av 
og inn fra sidelinjen kom Carl Stiegler, også fra Oslo HK, fykende med glød og nye ideer. Noen 
innspill har også kommet fra andre medlemmer og det er flott. Men vi trenger enda større 

engasjement! Send bilder og tekst, gammelt og nytt til Carl på mail: cral@cral.no  
 
NHF `s konkurranseregler blir brukt som basis for alle konkurransene våre.  Styret oppfordrer 

også i år alle medlemmer om å lese reglene som er å finne på hjemmesiden.  
Ledere; - finn frem regelverket og foreta en høytlesning på klubbmøte   

 

Styret i NHF vil takke Nordic Outdoor/Sølvkroken for deres bidrag i gavekortene til NC vinnerne 
og Hummeren Hotell for deres generøse sponsor bidrag nok ett år.   
 

Lederen takker sine styremedlemmer i NHF for et særdeles godt samarbeid i 2015. 
 
 

 
 

22. januar 2016  

Styret i Norges Havfiskeforbund 
 
 

 
____________________________________ 
Leder Roar Sandvoll (sign)   

 
 
____________________________________ 

Sekr. Hilde Skiffard (sign)     
 
 

____________________________________ 
Styremedlem Kim Eirik Johansen (sign) 
 

 

  
_______________________________ 
Nestleder Svein Erling Smolan (sign) 

 
 

________________________________ 

Styremedlem Are Andersen (sign) 
 
  

________________________________ 
 Kasserer Richard Sjursen (sign) 

mailto:cral@cral.no


 Regnskap 2015 
 

 

RESULTAT 2015 BUDSJETT 2015 DIFFERANSE RESULTAT 2014 

INNTEKTER 
         3100 - Medlemskontingent 144 400,00 140 000,00 4 400,00 154 500,00 

     3200 - Festivalavgift 0,00 0,00 0,00 0,00 

     3260 - Salg av NHF effekter 0,00 2 000,00 -2 000,00 0,00 

     3300 - Sponsorinntekter 50 000,00 78 000,00 -28 000,00 50 000,00 

     3400 - Annonseinntekter 0,00 0,00 0,00 15 300,00 

Sum INNTEKTER 194 400,00 220 000,00 -25 600,00 219 800,00 

     KOSTNADER 
    Møteaktivitet 
         5000 - Styret - Honorarer 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 

     5010 - Styret - Møtekostnader 20 225,00 25 000,00 4 775,00 28 179,00 

     5020 - Styret - Reisekostnader 31 128,35 20 000,00 -11 128,35 30 438,75 

     5030 - Styret - Årsmøte GF/LK 46 200,00 50 000,00 3 800,00 81 207,40 

Sum Møteaktivitet 112 553,35 110 000,00 -2 553,35 154 825,15 

Norgescup / NM 
         6000 - NHF Cup - Premier 31 628,72 40 000,00 8 371,28 10 575,00 

     6010 - NHF Cup - Listeføring 12 500,00 12 500,00 0,00 12 500,00 

     6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside, blogg 7 200,00 7 500,00 300,00 32 194,25 

     6030 - NHF Cup - Annen kostnad 7 500,00 7 500,00 0,00 7 500,00 

     6040 - NHF Cup - Festivalavgift 27 760,00 40 000,00 12 240,00 25 180,00 

     6120 - Aktivitet - NM premiering 2 727,00 5 000,00 2 273,00 600,00 

     6130 - Aktivitet - Annen kostnad 0,00 0,00 0,00 460,00 

Sum Norgescup / NM 89 315,72 112 500,00 23 184,28 89 009,25 

Adm kostnader 
         6200 - Adm - hjemmeside hosting 1 697,50 0,00 -1 697,50 0,00 

     6210 - Adm - Kontorhold 3 321,15 2 500,00 -821,15 4 802,83 

     6230 - Adm - Forsikring 14 646,00 15 200,00 554,00 15 200,00 

     6250 - Adm - hederstegn og æredsmedlemmer 6 580,00 0,00 -6 580,00 0,00 

     6260 - Adm - innkjøp effekter til salg 16 912,00 15 000,00 -1 912,00 0,00 

Sum Adm kostnader 43 156,65 32 700,00 -10 456,65 20 002,83 

Finans 
         8050 - Renteinntekter 4 012,61 7 500,00 -3 487,39 10 418,78 

     8070 - Annen finansinntekt 0,00 2 000,00 -2 000,00 2 341,00 

     8170 - Annen finanskostnad 240,00 300,00 60,00 0,00 

Sum Finans 3 772,61 9 200,00 -5 547,39 12 759,78 

     Årsresultat -46 853,11 -26 000,00 -20 853,11 -31 277,45 



 
 
 
   

EIENDELER BALANSE 2015 BALANSE 2014 

Fordringer 
       1500 - Kundefordringer -13 020,00 0,00 

     1510 - Tilgode hos klubber 6 565,00 4 260,00 

Sum Fordringer -6 455,00 4 260,00 

Bankinnskudd, kontanter 
       1910 - Bank 4658.13.04005 0,00 2 724,53 

     1911 - Bank 4658.61.16479 0,00 440 332,14 

     1920 - Bank 2230 26 84263 8 902,60 0,00 

     1921 - Bank 2230 26 84271 361 535,96 0,00 

Sum Bankinnskudd, kontanter 370 438,56 443 056,67 

   SUM EIENDELER 363 983,56 447 316,67 

   GJELD OG EGENKAPITAL 
  Opptjent kapital 
       2050 - Annen egenkapital -343 983,56 -390 836,67 

Sum Egenkapital -343 983,56 -390 836,67 

Kortsiktig gjeld 
       2990 - Annen kortsiktig gjeld -20 000,00 -56 480,00 

Sum Gjeld -20 000,00 -56 480,00 

   SUM GJELD OG EGENKAPITAL -363 983,56 -447 316,67 

   



 
 

Kontingenter og Arrangementsavgift 2017 
 

 

 
Fastsettelse av kontingent: 
 

 
Forbundsstyret går inn for en økning av kontingenten til NHF fra Kr. 200 til kr. 300;- fom. 2017. 
 
 

 
For styret. 
Hilde Skiffard 

Sekretær  



 
 
 

FORSLAG TIL AVSTEMNING 
 

PÅ GENERALFORSAMLING 
 
 
 

2016 



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Konkurransereglene pkt. 1.1 
 
 

Dagens tekst: 
 
1.1.  

NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted.  
Arrangøren plikter å sende inn annonsen til NHF senest 3 måneder før påmeldingsfristen. NHF 
plikter å publisere annonsen på nettstedet senest 2 måneder før konkurransens påmeldingsfrist. 

 
 
 

Ny tekst: 
 
1.1  

NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted.  
Annonseprisen fastsettes årlig av generalforsamlingen.  
Arrangøren plikter å sende inn annonsen til NHF senest 3 måneder før påmeldingsfristen. NHF 

plikter å publisere annonsen på nettstedet senest 2 måneder før konkurransens påmeldingsfrist. 
 
 

 
Begrunnelse: 
 

Økonomiske hensyn 
 
 

 
For styret. 
Hilde Skiffard 

Sekretær  



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Konkurransereglene pkt. 1,1 
 
 

Dagens tekst: 
 
1. Offentliggjøring av konkurransen 

1.1. NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren plikter å sende inn 
annonsen til NHF senest 3 måneder før påmeldingsfristen. NHF plikter å publisere annonsen på 
nettstedet senest 2 måneder før konkurransens påmeldingsfrist. 

 
Ny tekst: 
 

1. Offentliggjøring av konkurransen 
1.1. NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren plikter å sende inn 
annonsen til NHF sammen med søknad om Norgescup innen 1. desember. NHF plikter å 

publisere annonsen på nettstedet innen 31. desember. 
 
 

Begrunnelse: 
 
NC deltakerne får bedre grunnlag for å planlegge fiskeåret. 

 
 
 

For styret, 
Hilde Skiffard 
Sekretær NHF 



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF konkurranseregler pkt. 3.14 
 
 

Dagens tekst: 
 
3.14.  

Arrangøren skal velge en protestkomité. 
Arrangøren skal henge opp navnene på komitémedlemmene godt synlig for deltagerne. 
 

Ny tekst: 
 
3.14.  

Arrangøren skal velge en protestkomité, og informere komitémedlemmene før 
konkurransedagen. 
Arrangøren skal henge opp navnene på komitémedlemmene godt synlig for deltagerne. 

 
 
Begrunnelse: 

 
Presisering. Personer som velges til protestkomitéen skal få tid til å sette seg inn i regelverket før 
konkurransestart.  

 
 
 

For styret, 
Hilde Skiffard 
Sekretær NHF 

 



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Konkurransereglene pkt. 3.15 
 
 

Dagens tekst: 
 
3.15.  

Arrangør skal rapportere alle avvik skriftlig til NHF, det være seg brudd på fiskeregler, uetisk 
Fremferd, alkoholmisbruk eller andre elementer som er uønsket i vårt havfiskemiljø. 
 

 
Ny tekst: 
 

3.15.  
Arrangøren skal bortvise deltager(e) som er synlig beruset. 
Arrangør skal rapportere alle avvik skriftlig til NHF, det være seg brudd på fiskeregler, uetisk 

Fremferd, alkoholmisbruk eller andre elementer som er uønsket i vårt havfiskemiljø. 
 
Begrunnelse: 

 
Presisere forbundets holdning. 
 

 
 
For styret, 

Hilde Skiffard 
Sekretær NHF 



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Konkurransereglene pkt. 4.2 
 
 

Dagens tekst: 
 
4.2.  

Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr, for eksempel redningsvest, flytejakke 
eller dress. 
 

 
Ny tekst: 
 

4.2.  
Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr, for eksempel redningsvest, flytejakke 
eller dress. Deltager som nekter å etterkomme denne regelen skal utelukkes fra 

konkurransen. 
 
Begrunnelse: 

 
Presisering av regelverket. 
 

 
 
For styret, 

Hilde Skiffard 
Sekretær NHF 



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Konkurransereglene pkt. 4.2 
 
 

Dagens tekst: 
 
4.2.  

Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr, for eksempel redningsvest, flytejakke 
eller dress. 
 

Ny tekst: 
 
4.2. 

Hver deltaker skal til enhver tid benytte godkjent flyteutstyr, for eksempel redningsvest, flytejakke, 
dress eller selebukse. 
 

Begrunnelse: 
 
Presisering 

 
 
 

For styret, 
Hilde Skiffard 
Sekretær NHF 



15. januar 2016 
 

Norges Havfiskeforbund 

Havnevegen 30,  
4056 Tananger 
 

 
 
 

Endringsforslag fra Oslo Havfiskeklubb 
 
Konkurranseregler punkt 7.7 

På enkle poengfiske konkurranser hvor det fiskes på grunt vann, etter små arter, er 100 gram 
søkke alt for mye, OHK ønsker derfor at dette minstekravet fjernes, og at arrangørklubb selv kan 
sette dette lavere enn 100 gram om de så ønsker.  

 
Gammel tekst 
7.7. Pilk eller lodd må veie minst 100 gram. Arrangøren kan bestemme / fastsette høyere 

minstevekt. Fiskeskipperen kan etter samråd med de øvrige deltakerne ombord fastsette en øvre 
eller nedre vektgrense dersom forholdene krever det , dog ikke mindre enn den på forhånd 
fastsatte minstevekt. 

 
Ny tekst 
7.7. Arrangøren bestemmer / fastsetter minstevekt på pilk eller lodd. Fiskeskipperen skal etter 

samråd med de øvrige deltakerne ombord fastsette en øvre eller nedre vektgrense når forholdene 
krever det, dog ikke mindre enn den på forhånd annonserte fastsatte minstevekt. 
 
Dersom dette går igjennom må nytt punkt inn i paragraf 1.2: 

Ny bokstav: 
p) Minste tillatte vekt på lodd / pilk 
 

 
 

Styret i Oslo Havfiskeklubb 

Oslo Havfiskeklubb 

c/o Carl Stiegler 

Tlf. 98444750 

styret@oslohavfiskeklubb.net 

www.oslohavfiskeklubb.net 

 
 



 

Til Generalforsamling 2016 
 
Endringsforslag NHF Konkurransereglene pkt.8 

 
 
Dagens tekst: 

 
8. Fiskekonkurransen  
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     
Arrangøren skal premiere alle klasser.  
Det skal være frivillig å delta i seniorklassen. Dette må varsles ved innmelding i NHF. 

Juniormedlemmer under 14 år kan kun delta i følge med foresatt. Alle deltakere ved NC 
arrangement må være registrert som medlem i NHF ved påmelding til festivalen. Unntak er hvis 
deltakeren 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. Fiskekonkurransen  
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     
Arrangøren skal premiere minst 1. - 3. plass i alle klasser hver konkurransedag.   
Det skal være frivillig å delta i seniorklassen.(…) 

 
 
Begrunnelse: 

 
Styret mener dette blir en mer rettferdig premiering av alle klassene. 
 

 

For styret. 
Hilde Skiffard 

Sekretær  



 
NHF's konkurranseregler:  
 
Punkt 8.9 

Levedyktig fisk kan slippes ut igjen i henhold til fiskeidirektorates regler om minstemål.  
(Ordrett avskrift - se skrivefeil) 
 

Foreslås endret til: 
Punkt 8.9:  
Levedyktig fisk skal slippes ut igjen i henhold til Fiskeridirektoratets regler om minstemål. Fisk 

under minstemål skal ikke telle i festivaler med Norgescup. 
 
Endring i teksten er uthevet. 

 
Begrunnelse: 
Dersom fisk under minstemål (ulovlig fanget fisk) honoreres, vil mange av deltakerne fiske 

målrettet etter fisk under minstemål. 
Når det er sagt så er ikke dette forslaget en regelendring, kun en presisering av gjeldende regel.  
 

 
 
 

Trondheim Havfiskeklubb 



15. januar 2016 
 

Norges Havfiskeforbund 

Havnevegen 30,  
4056 Tananger 
 

 
 
 

Endringsforslag fra Oslo Havfiskeklubb 
 
Konkurranseregler, 8 

Oslo Havfiskeklubb mener dagens regler hvor en fisk som er bevist huket og ikke aktivt har prøvd 
å gå etter kroken er uetisk. Det er derfor ønskelig at man skal endre reglene slik at fisken skal gå 
etter kroken. Særlig gjelder dette ved undermålsfisk som skal settes ut igjen.  

 
Nytt underpunkt 
8.13. Fisk huket bak den bakre kant av gjellelokket teller ikke. Dog skal en fisk med en krok foran 

gjellelokket og en annen krok i kroppen telle. Ved tvil er det fiskeskipper som avgjør. 
 
 

Styret i Oslo Havfiskeklubb 

Oslo Havfiskeklubb 

c/o Carl Stiegler 

Tlf. 98444750 

styret@oslohavfiskeklubb.net 

www.oslohavfiskeklubb.net 

 
 



 
 
 

Til Generalforsamling 2016 

 
Endringsforslag Norgescup Sammendrag 
 

 

Gammel tekst: 

Hver klubb kan ikke arrangere mer enn 2 festivaler i Norgescupen med 
mindre klubben skal arrangere Norgesmesterskap samme år. 
 

 

Ny tekst: 
 

Hver klubb kan arrangere 2 konkurransedager per år i Norgescupen, med 
mindre klubben skal arrangere Norgesmesterskap samme år. Det kan søkes forbundsstyret om 
ytterligere konkurransedager.  
 
 

Begrunnelse: 
 

Klubber som ikke arrangerer NM gis muligheten til å arrangere ekstra konkurransedager hvis de 
ønsker det. 

 

 

For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Asker Havfiskeklubb ønsker følgende endringsforslag til NHFs 
konkurranseregler behandlet på generalforsamlingen 6. mars 2016. 
 
Norgescupen : 
Hver klubb kan ikke arrangere mer enn 2 festivaler i Norgescupen med 
mindre klubben skal arrangere Norgesmesterskap samme år. 
 
Endringsforslag : 
Hver klubb kan arrangere det samme antall festivaler som klubben har 
delegater på generalforsamlingen. 
 
Begrunnelse : 
De største klubbene vil få mulighet til å arrangere en ekstra festival. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende endringsforslag til NHFs 
konkurranseregler behandlet på generalforsamlingen 6. mars 2016 

 
Norgescupen/Norgesmesterskap : 
Deltakelse i seniorklassen er frivillig, og må varsles ved innmelding i NHF 
 
Endringsforslag : 
Deltakelse i seniorklassen for damer er frivillig og må varsles til NHF det  
kalenderåret de fyller 60 år. 
 
Begrunnelse : 
Herrer som fyller 60 år i kalenderåret skal fiske i seniorklassen. 
 



 
 

Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Vedtekter § 6. Kontingent 
 
 

Dagens tekst: 
 
§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet for klubber og foreninger forfaller til betaling innen 28. februar. 
Kontingentendringer som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft påfølgende år. Kontingenten 
beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales differensiert kontingent 

for seniorer og juniorer. Medlemsfortegnelse med fullstendige adresser vedlegges. Ved 
medlemstilgang etter denne dato betales kontingent til forbundet umiddelbart og ledsaget av 
korrigerte medlemslister slik at nye medlemmer får snarlige rettigheter i forbundet. Nye 

medlemmer innmeldt etter 30. juni betaler halv kontingent. Foregående års medlemmer av NHF 
betaler full kontingent. Medlemmer hvis kontingent er betalt til NHF senere enn 1 (en) måned før 
Norgesmesterskapet må eventuelt vise kvittering for betalt kontingent for å kunne delta i 

Norgesmesterskapet. 

 
 

Ny tekst: 
 
§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet for klubber og foreninger forfaller til betaling innen 28. 
februar.(…)Foregående års medlemmer av NHF betaler full kontingent.  
 

 
Begrunnelse: 
 

Siste setning er fjernet, da den dekkes av andre punkter i regelverket. Se pkt. 8.1 
konkurransereglene. 
 

 

For styret. 
Hilde Skiffard 

Sekretær  



 
 
Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Vedtekter § 6. Kontingent 
 
 

Dagens tekst: 
 
§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet for klubber og foreninger forfaller til betaling innen 28. februar. 
Kontingentendringer som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft påfølgende år. Kontingenten 
beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales differensiert kontingent 

for seniorer og juniorer. Medlemsfortegnelse med fullstendige adresser vedlegges.(…) 
 
 

Ny tekst: 
 
§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet for klubber og foreninger forfaller til betaling innen 28. februar. 
Kontingentendringer som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft påfølgende år. Kontingenten 
beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales differensiert 

kontingent for juniorer. Medlemsfortegnelse med fullstendige adresser vedlegges.(…) 
 
 

Begrunnelse: 
 
I praksis har ikke seniormedlemmer blitt differensiert. 
 

 

For styret. 

Hilde Skiffard 
Sekretær  



 
 
Til Generalforsamling 2016 

Endringsforslag NHF Vedtekter § 7. Generalforsamling, pkt.5  

 
 
Dagens tekst: 

5.  Dagsorden 
Dagsorden skal inneholde følgende punkter: 

a. Valg av 2 (to) til å undertegne protokollen 
b. Styrets beretning 
c. Regnskap 
d. Kontingenter og arrangementsavgift 
e. Budsjett 
f. Innkomne forslag; (…) 
g. Valg av styremedlemmer og komiteer. (…) 
 

 

Ny tekst: 

5.  Dagsorden 

Dagsorden skal inneholde følgende punkter: 

a. Valg av 2 (to) til å undertegne protokollen 
b. Styrets beretning 
c. Regnskap 
d. Kontingenter og arrangementsavgift 
e. Innkomne forslag; (…) 
f. Budsjett  
g. Valg av styremedlemmer og komiteer. (…) 
 

 

Begrunnelse: 

 

Punkt e og f bytter plass, da innkomne forslag kan påvirke framtidige budsjett. 

 

 

For styret. 

Hilde Skiffard 
Sekretær  

 



 
 
Til Generalforsamling 2016 

Endringsforslag NHF Vedtekter § 11A. Søknad om Norgesmesterskap 

 

Dagens tekst: 

§ 11A. Søknad om Norgesmesterskap 
Søknad om å arrangere Norgesmesterskap/ Norgesmesterskap i tynnline må være sendt 

forbundsstyret i god tid, minst 2 (to) måneder før generalforsamlingen året før. Søknaden må 
inneholde alle nødvendige opplysninger om arrangementet: båter, tidspunkt, innkvartering, priser, 
premier etc. Søknader om å få arrangere Norgesmesterskap og landskamp etc. sendes innen 

fastsatt tidsfrist til forbundsstyret, som behandler alle søknader. Norgesmesterskap har 
fortrinnsrett overfor andre festivaler/norgescupstevner. (…) 
 

 
Ny tekst: 

§ 11A. Søknad om Norgesmesterskap 

Søknad om å arrangere Norgesmesterskap må være sendt forbundsstyret i god tid, minst 2 (to) 
måneder før generalforsamlingen året før. Søknaden må inneholde alle nødvendige opplysninger 
om arrangementet: båter, tidspunkt, innkvartering, priser, premier etc. Søknad om å få arrangere 

Norgesmesterskap sendes innen fastsatt tidsfrist til forbundsstyret, som behandler alle 
søknader. Norgesmesterskap har fortrinnsrett overfor andre festivaler/norgescupstevner. (…)  
 

 
Begrunnelse: 
 

NM i tynnline er utgått på dato, og landskamp arrangeres ikke lenger. 
 

 

For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær  



 
 

Til Generalforsamling 2016 
 

Endringsforslag NHF Vedtektene § 11B. Uttaking av landslag 
 
 

Dagens tekst: 

§ 11B. Uttaking av landslag 
Lagdeltakelse i landskamper og skandinaviske mesterskap skal ta utgangspunkt i resultatlisten fra 

sist arrangerte Norgescup. Individuell deltakelse er åpen for alle. 
 
 

Ny tekst: 
 
Forbundsstyret anbefaler at § 11B utgår. De etterfølgende paragrafene flyttes deretter. 

 
 
Begrunnelse: 

 
Vedtekten er ikke lenger gjeldene, da det ikke lenger arrangeres landskamper og skandinaviske 
mesterskap. 

 
 
 

For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær  



 
 
Til Generalforsamling 2016 

Endringsforslag NHF Vedtektene § 11C. Arrangementsavgift fra NHF 

 
 
Dagens tekst: 

§ 11C. Arrangementsavgift fra NHF 
NHF betaler kr. 20,- per deltaker per NC konkurranse til arrangørklubben mot forutsetning om at 
festivalen avholdes ifølge gjeldende NC reglement, og at resultat-skjema er sendt styret innen 

fastsatt frist (7 dager). 
 
Ny tekst: 

 
Styret ønsker at teksten flyttes til regelverket for Norgescup med ny tekst: 
 

Arrangøren skal betale fastsatt avgift kr.20,- per deltaker per NC konkurranse til NHF senest 
innen 7 dager etter at arrangementet er gjennomført. Resultatlister skal sendes 
forbundsstyret via "felles-mail styret" senest innen 7 dager etter at arrangementet er 

gjennomført for at klubben skal få utbetalt dette. 
 
 

Begrunnelse: 

Økonomiske forhold. Styret mener at paragrafen ikke hører hjemme under vedtektene, men heller 
bør stå i regelverk for norgescup. 

 

For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær 



 
 
Tildelelse av NM 2017 
 
Styret har per dags dato ikke mottatt søknad om avholdelse av NM i 2017 



 

 Budsjett 2016 
 

INNTEKTER 
      3100 - Medlemskontingent 150 000 

     3200 - Festivalavgift 30 000 

     3260 - Salg av NHF effekter 2 000 

     3300 - Sponsorinntekter 
      3400 - Annonseinntekter 14 000 

Sum INNTEKTER 196 000 

  KOSTNADER 
 Møteaktivitet 
      5000 - Styret - Honorarer 15 000 

     5010 - Styret - Møtekostnader 25 000 

     5020 - Styret - Reisekostnader 30 000 

     5030 - Styret - Årsmøte GF/LK 35 000 

     5031 - Rekruttering NHF 10 000 

Sum Møteaktivitet 115 000 

Norgescup / NM 
      6000 - NHF Cup - Premier 40 000 

     6010 - NHF Cup - Listeføring 7 500 

     6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside 7 500 

     6030 - NHF Cup - Annen kostnad, blogg 16 000 

     6040 - NHF Cup - Festivalavgift 
      6120 - Aktivitet - NM premiering 3 000 

Sum Norgescup / NM 74 000 

Adm kostnader 
      6200 - Adm - hjemmeside hosting 1 500 

     6210 - Adm - Kontorhold 2 500 

     6230 - Adm - Forsikring 15 000 

     6250 - Adm - hederstegn og æredsmedlemmer 
      6260 - Adm - innkjøp effekter til salg 
 Sum Adm kostnader 19 000 

Finans 
      8050 - Renteinntekter 5 000 

     8070 - Annen finansinntekt 2 000 

     8170 - Annen finanskostnad 300 

Sum Finans 6 700 

  Årsresultat -18 700 

 



 
 
 
 

Valg 2016 
 

Valgkomiteen har levert sin innstilling og den er som følger: 
 

1. Nestleder  

Svein Erling Smoland tar gjenvalg som nestleder. 
 

2. Sekretær       

Hilde Skiffard tar gjenvalg som sekretær. 
 

3. Styremedlem 

Are Andersen tar gjenvalg som styremedlem. 
 

 

 
Valg av revisor 
 

Valg av valgkomiteen 



 

 
 

Program Lederkonferansen 2016 
 
 

1. Åpning og orientering. v/ Styreleder 
 

2. Forbundets økonomi 

 
3. Gjennomgang av forslag til GF 

 
4. Gjennomgang av NHF sin hjemmeside. v/ styremedl. Are 

Andersen og Carl Stiegler. 

 

5. Bruk av levende agn i NC festival  

 

6. NHF rekordliste v/ styreleder 

 

7. NM 2017 

 

8. Tid/ Sted LK/ GF 2017 

 

9. Eventuelt 

 

 

 
 

Vi gleder oss til å treffes igjen på Hummeren Hotell! 


