
INNKALLING TIL  
GENERALFORSAMLING 2017 

 
  I henhold til vedtektene innkalles det til lederkonferanse 
           og ordinær generalforsamling i Norges Havfiskeforbund.  

Sted: Hummeren Hotell, Tananger  
          

 
                                     Lederkonferanse lørdag 04.03. kl. 13:00 – 18:00, Festmiddag kl. 20:00 
                                     Generalforsamling søndag 05.03.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 2018. 
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 Kim-Eirik Johansen, Tromsø 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/ Roar Sandvoll om hvem som skal representere klubben/foreningen. På grunn av 
logistikk og hotell blir påmeldingsfrist satt til 16.02.16.  
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 2016 
 
Leder  Roar Sandvoll   Sekretær  Hilde Skiffard 
  Stavanger Deep Sea FC    Oslo HK  
Nestleder  Svein Erling Smolan   Styremedlem   Are Andersen 
  Trondheim HK      Torungen HK 
Kasserer  Richard Sjursen  Styremedlem  Kim-Eirik Johansen 
  Oslo HK      Tromsø HK 
 
Medlemmer: 725 (777 i 2015) herav 484 Herrer, 64 Damer, 140 Seniorer og 37 Juniorer. 
                         Medlemmene er fordelt på 27 klubber og der er 6 individuelle medlemmer. 
 
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 
   Bjørn Nyhus, Torungen HK 
   Gunnar Mathiesen, Holmestrand HK   
 
Liste over medlemmer, medlemmer tildelt hedersmerke og æresmedlemmer ligger på vår 
hjemmeside under fanen "Klubber". 
Vi ønsker Nordvegen HK velkommen inn i forbundet og beklager samtidig at Karmøy HK 
har valgt å forlate oss.  
 
Norgescupen 2016 
Det ble gjennomført 32 (28 i 2015) konkurransedager i Norgescupen.  
Det er ikke innlevert protest ved noen av festivalene. Styret vil likevel ha notert i denne 
beretning at der er en del forbedringspotensial hos flere klubber. Det gjelder spesielt 
båtene, lave eller for høye rekkverk, arbeidsplass for deltageren og gangfart. I tillegg må 
noen få klubber bli bedre på innsendelse av resultatlister, festivalavgift og bloggbidrag.  
 
Vinnere i Norgescupen 2016 
Herrer: Tor Arne Rygg, Oslo HK Senior: Roar Sandvoll, Stavanger Deep Sea FC 
Damer: Hilde Skiffard, Oslo HK Junior: Kristian Hausken, Nordvegen HK 
NHF gratulerer de verdige vinnerne, og minner om at premieutdeling for NC vil finne sted 
lørdag 21. oktober under NM i Holmestrand 2017. 
 
Norgesmesterskapet 2016: 
NM ble arrangert på Mausund 8. – 9. juli med Oslo HK som en fremragende arrangør.  
Flotte dager på sjøen og på øya, med mye fin fisk, spennende konkurransedager og godt 
sosialt samvær.    
 
 
 
 
 



Norgesmestere 2016: 
Herrer: Knut Arne Røyne, Trondheim HK Senior: Frode Lerstein, Asker HK 
Damer: Hilde Skiffard, Oslo HK  Junior: Sebastian Hoaas Sjursen, Oslo HK 
NHF gratulerer! 
 
Walter Søylands Storfiskerpokal: 
Harald Uthaug, Bergen Havfiskeforening fikk størst fisk gjennom årets NC konkurranser;  
Harald fikk en lange på 29,100 kg. under Øygardenfestivalen på Hellesøy lørdag 1. oktober.  
NHF gratulerer! 
 
Gullkroken 2016 ble ikke arrangert grunnet knappe økonomiske ressurser og varierende 
støtte fra bransjen (jmf. Hooked.no). 
 
Forbundsstyret har gjennomført 3 styremøter, lederkonferanse og generalforsamling. 
Post som kommer inn til styret (leder) har blitt videresendt til styrets medlemmer 
umiddelbart, behandlet og besvart fortløpende.  
 
32 konkurransedager i NC ble gjennomført i 2016. 
Der ligger mye arbeid i å tilrettelegge en god konkurranse. Noen klubber vil ha rent 
kilofiske, andre vil ha poengfiske. Der er variabler som går på bruk av personlig GPS, vekt 
på søkke/pilk, minstemål, begrensning av fisk, båtvinn, premiering osv. Slike variasjoner er 
der rom for så lenge det annonseres på forhånd i henhold til gjeldende regelverk. Det er 
klubbene selv som skal bestemme sitt eget særpreg.  
En stor takk til alle dere lokale ildsjeler som legger forholdene til rette slik at vi havfiskere 
skal få fine dager på sjøen og et godt sosialt miljø på land. 
 
Styret oppfordrer nok en gang alle klubbstyrer og enkeltmedlemmer om å lese 
vedtekter/konkurranseregler ved jevne mellomrom. 
Klubbene må etterleve det regelverk som gjelder for Norgescupen. Dette regelverket har 
klubbene i fellesskap vedtatt. Vedtekter og konkurranseregler ligger på hjemmesiden.  
 
Styret vil takke de mange sponsorer/bedrifter som bidrar med økonomisk støtte og 
gavepremier til klubbene rundt omring i landet.  
   
Lederen takker sine styremedlemmer i NHF for et godt samarbeid i 2016! 
  
 

 
15. januar 2017  

Styret i Norges Havfiskeforbund 
 
_____________________    _______________________ 
Leder Roar Sandvoll (sign)      Nestleder Svein Erling Smolan (sign) 
 
_____________________    _________________________ 
Sekr. Hilde Skiffard (sign)       Styremedlem Kim Eirik Johansen (sign)  
 
____________________    _________________________ 
Styremedlem Are Andersen (sign)   Kasserer Richard Sjursen (sign) 



Regnskap 2016 
 
 

 
INNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015
     3100 - Medlemskontingent 141 610,00 150 000,00 144 400,00
     3200 - Festivalavgift 53 875,00 52 500,00 0,00
     3260 - Salg av NHF effekter 3 470,00 2 000,00 0,00
     3300 - Sponsorinntekter 15 000,00 30 000,00 50 000,00
Sum INNTEKTER 213 955,00 234 500,00 194 400,00

KOSTNADER
Møteaktivitet
     5000 - Styret - Honorarer 15 000,00 15 000,00 15 000,00
     5010 - Styret - Møtekostnader 25 000,00 25 000,00 20 225,00
     5020 - Styret - Reisekostnader 36 946,87 30 000,00 31 128,35
     5030 - Styret - Årsmøte GF/LK 51 328,00 55 000,00 46 200,00
     5031 - Styret - Rekruttering NHF 0,00 10 000,00 0,00
Sum Møteaktivitet 128 274,87 135 000,00 112 553,35
Norgescup / NM
     6000 - NHF Cup - Premier 29 794,00 40 000,00 31 628,72
     6010 - NHF Cup - Listeføring 7 500,00 7 500,00 12 500,00
     6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside, blo 7 500,00 7 500,00 7 200,00
     6030 - NHF Cup - Blogg og annet 14 000,00 16 000,00 7 500,00
     6040 - NHF Cup - Festivalavgift 1 660,00 0,00 27 760,00
     6120 - Aktivitet - NM premiering 4 177,24 3 000,00 2 727,00
Sum Norgescup / NM 64 631,24 74 000,00 89 315,72
Adm kostnader
     6200 - Adm - hjemmeside hosting 750,00 1 500,00 1 697,50
     6210 - Adm - Kontorhold 1 161,55 2 500,00 3 321,15
     6230 - Adm - Forsikring 15 852,00 15 000,00 14 646,00
     6250 - Adm - hederstegn og æredsmed 0,00 0,00 6 580,00
     6260 - Adm - innkjøp effekter til salg 0,00 0,00 16 912,00
     6270 - Adm - innkjøp profilartikler o.l (i  3 675,25 0,00 0,00
     6299 - Adm - tilbakeført kostand tidl år -13 435,00 0,00 0,00
Sum Adm kostnader 8 003,80 19 000,00 43 156,65
Finans
     8050 - Renteinntekter 3 065,89 5 000,00 4 012,61
     8070 - Annen finansinntekt 1 953,00 2 000,00 0,00
     8071 - Grasrotandel
     8170 - Annen finanskostnad 80,00 300,00 240,00
Sum Finans 4 938,89 6 700,00 3 772,61

Årsresultat 17 983,98 13 200,00 -46 853,11  

 
 
 



Balanse 2016 
 

EIENDELER
Fordringer
     1500 - Kundefordringer 5 530,00
Sum Fordringer 5 530,00
Bankinnskudd, kontanter
     1910 - Bank 4658.13.04005 0,89
     1920 - Bank 2230 26 84263 25 342,69
     1921 - Bank 2230 26 84271 339 593,96
Sum Bankinnskudd, kontanter 364 937,54
SUM EIENDELER 370 467,54

GJELD OG EGENKAPITAL
Opptjent kapital
     2050 - Annen egenkapital -343 983,56
     Udisponert overskudd (2016) -17 983,98
Sum Opptjent kapital -361 967,54

Kortsiktig gjeld
     2900 - Skyldig honorar bloggere NC -6 000,00
     2990 - Annen kortsiktig gjeld -2 500,00
Sum Kortsiktig gjeld -8 500,00

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -370 467,54  

 
 
 
 
 



 
 

Kontingenter og Arrangementsavgift 2018 
 
 

 
 

 
 
 
 

1. Endring av kontingent: 
 
 
            Forbundsstyret går inn for en økning av kontingenten til NHF fra Kr. 200,- til kr. 300,- 
 
            Denne kontingentendringen trer i kraft fra 2019 (ref. Vedtektene § 6. Kontingent) 
 

2. Ingen endring av arrangementsavgiften 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær  
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

INNKOMNE FORSLAG TIL 
GENERALFORSAMLING 

 
2017 

 
TILDELING AV NM 2018 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 

Konkurransereglene pkt. 1.1 – Offentliggjøring av konkurransen 

Gammel tekst: 

1.1. NHFs fiskekonkurranser skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren henstilles å 
sende inn annonsen til NHF sammen med søknad om Norgescup innen 1.desember. NHF 
henstilles å publisere annonsen på nettstedet innen 31.desember. 

Ny tekst: 

1.1 NHFs NC festivaler skal annonseres på NHFs nettsted. Arrangøren skal sende inn 
søknad om Norgescup sammen med annonsen til NHF innen 1. desember. NHF skal 
publisere annonsen på nettstedet innen 31. desember  

 
Begrunnelse: 
 
Bør endres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 

(Endringene stemmes over punkt for punkt, ikke som en helhet) 

Konkurransereglene pkt. 1.2 – Offentliggjøring av konkurransen, Festivalannonsen 

Gammel tekst: 

1.2. Annonsen skal inneholde informasjon om: 

a) arrangørklubbens og arrangementets navn 
b) tidskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror) 
c) påmeldingsfrist 
d) kontaktperson med mobil/e-post 
e) sted og tid for båttrekning 
f) deltageravgift 
g) premiering: klasse/antall 
h) vekt/poengsystem 
i) tillatt å medbringe/ikke medbringe egen GPS 
j) fisketid 
k) begrensning antall fisk 
l) utelukkelse av fiskeslag 
m) minstemål 
n) evt. fisk som ikke skal bløgges 
o) evt. refusjon v/avlysning av festivaler 
p) minstevekk på søkke 

Ny tekst: 

1.2 Annonsen skal inneholde informasjon om:  

a)arrangørklubbens og festivalens navn  
b) tidsskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror)  
c) påmeldingsfrist 
d) kontaktperson med mobil/e-post  
e) sted og tid for båttrekning  
f) deltakeravgift  
g) premiering: klasse/antall  
h) vekt/poengsystem/catch and release/båtpoeng  
i) tillatt å medbringe/ikke medbringe egen GPS 
j) fisketid/gangtid  
k) begrensning antall fisk  
l) utelukkelse av fiskeslag  
m) minstemål  
n) bløgging og evt. fisk som ikke skal bløgges  
o) evt. refusjon v/avlysning av festival  
p) minstevekt på søkke/pilk. anbefalt vekt  
q) eventuelt  

Begrunnelse: Bør endres/legges til 



 
Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
NHF Konkurranseregler. 2.1 - Båttrekking 
 
Gammel tekst: 
 
2.1. Deltagerne 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. Deltakerne fordeles på båter ved loddtrekking. 4-mannslag fordeles med maks. 2 
deltakere på samme båt. Festivaler med få båter kan fravike dette kravet. 
 
 
Begrunnelse:  
 
Det har i festivaler vært flere hendelser og avvik i 2016 som gjør at det er greit med noen 
presiseringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
Konkurransereglene pkt. 2.2 – båttrekking 
 
Gammel tekst: 
 
2.2. Dersom to deltagere ønsker å komme på samme båt, trekkes det båt på den ene 
deltageren. Deretter plasseres den andre på samme båt. 
 
Ny tekst: 
 
2.2.  Deltakere som ønsker å komme på samme båt trekkes sammen. Ønsket skal være 
behovsprøvet (familie, nye medlemmer) 
 
 
Begrunnelse: 
 
Det har i festivaler vært flere hendelser og avvik i 2016 som gjør at det er greit med noen 
presiseringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
Konkurransereglene pkt. 2.3 – båttrekking 
 
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 arrangøren bestemme om det skal byttes båt hver dag for å 
utjevne forholdene.  
 
 
Begrunnelse:  
 
Det har i festivaler vært flere hendelser og avvik i 2016 som gjør at det er greit med noen 
presiseringer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
Konkurransereglene pkt. 3.9 - Arrangørens ansvarsområder, arbeidsfelt ombord 
 
Gammel tekst: 
 
3.9. Enhver deltager bør være sikret et tilfredsstillende arbeidsfelt om bord. 
 
Ny tekst: 
 
3.9. Enhver deltaker bør være sikret et tilfredsstillende arbeidsfelt om bord. Hver deltaker 
skal minimum disponere 1,5 lm. Rekke/rekkverk skal ikke være lavere enn 60 cm.  
 
 
Begrunnelse:  
 
Forskrift for fiske- og fangstfartøy § 6-4 Skansekledninger, rekkverk og 
beskyttelsesanordninger (1) Forsvarlige skansekledninger eller rekkverk skal plasseres på 
alle utsatte deler av arbeidsdekk, og på dekk av overbygninger når disse er 
arbeidsplattformer. Høyden over dekk for skansekledninger eller rekkverk skal være minst 
en meter. Der denne høyden vanskeliggjør normal drift av fartøyet, kan 
Sjøfartsdirektoratet godkjenne en lavere høyde, likevel ikke lavere enn 600 millimeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Til Generalforsamling 2017 
 
 
Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 3 – Arrangørens ansvarsområder 
 
Nytt underpunkt 
 
3.17. Premiering  
 
Arrangøren skal premiere minst 1. – 3. plass i alle klasser hver konkurransedag.  
 
 
 
Begrunnelse: 
 
Første setning flyttes fra pkt. 8.1 Fiskekonkurransen, da det kommer inn under arrangørens 
ansvarsområder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær  
 

 

 

 



 

 
 
Til Generalforsamling 2017 
 
 
Endringsforslag Konkurransereglene pkt. 3 
 
Nytt underpunkt 
 
3.17.  
 
Alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst er ikke tillatt (Lotteriloven § 9) 
 
 
 
 
Begrunnelse: 
 
Lotteriloven § 9. Gevinster 
Det er forbudt å benytte levende dyr og alkoholholdige drikkevarer som gevinster. 
Alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst i private smålotterier er likevel tillatt i 
den utstrekning dette følger av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk 
m.v. § 8-6. Det er likeledes forbudt å sette opp penger eller fordringer på penger som 
gevinst, med mindre departementet ved forskrift har fastsatt unntak. 

 
Hvis vedtaket fattes, ønskes det plassert sammen med foregående endringsforslag 
angående premiering i samme underpunkt  3.17. 
 
 
 
 
 
 
For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær  
 
 
 
 



 
 
 

Forslag til NHF sin generalforsamling fra Bergen Havfiskeforening: 

  

Bruk av importerte børstemark 

  

Det refereres til NHF Konkurranseregler, kap 7.4. 

Sitat: Det er tillatt å bruke både naturlig og kunstig agn. Levende agn er ikke tillatt, mark 
unntatt. 

  

Kap 7.4 bør endres til: 

Det er tillatt å bruke både naturlig og kunstig agn. Levende agn er ikke tillatt, mark unntatt. 
Importert levende agn er ikke tillatt. 

  

Bakgrunn:  

Børstemark importeres i dag fra utlandet for å brukes som agn. Etter endt fiske kastes 
gjerne rest av agn i sjøen. En får da utslipp/ utsetting av arter/ individ som ikke hører 
naturlig hjemme i norske farvann.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 

Konkurransereglene pkt. 8.1 - Klasseinndeling individuelt med aldersgrenser 

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 

Arrangøren skal premiere minst 1. – 3. plass i alle klasser hver konkurransedag. 
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 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.  
D)Senior fra det kalenderåret de fyller 60 år. 
 
Festivaler skal premieres med 1/5 dels premiering, men minst 1. - 3. plass i alle klasser 
hver konkurransedag i festivaler over flere dager. Deltagelse i seniorklassen for damer er 
frivillig og må varsles til NHF ved innbetaling av kontigent det kalenderåret de fyller 60 år. 
Alle deltakere ved NC arrangement må være registrert som medlem av NHF ved påmelding 
til en festival.  
Juniormedlemmer under 14 år kan kun delta i følge med foresatte som har ansvaret for 
junioren.  

(resten av punkt 8.1 strykes) 

Begrunnelse:  

Premiering i festivaler må presiseres og ikke bare hver konkurransedag. Siste del av 8.1 har 
vel ikke lenger noe relevans.  

 
 



‘ 

Forslag til NHF sin generalforsamling fra Bergen Havfiskeforening: 

 
Endringsforslag Konkurransereglene, Norgescupen i NHF, Premiering 
 

Gammel tekst: 

Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte: Herrer 20 
premier – Damer 5 premier – Junior 5 premier – Senior 5 premier Premiene blir delt ut 
under NM i Havfiske påfølgende år. (red. styret) 

Ny tekst:  

Premiering i Norgescup  

Antall seniorer er økende år for år, og de som er fylt 60 år må konkurrere i senior klassen. 
På bakgrunn av dette bør sammenlagt premieringen i Norgescup’en for seniorer økes fra 5 
premieringer til 10 premieringer fra og med sesongen 2017. 

  

Bakgrunn:  

6. plass i senior klassen 2016 gav ingen premiering, men om vedkommende hadde fisket i 
herreklassen hadde resultatet gitt en 10 plass og dermed premiering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Til Generalforsamling 2017 
 
Endringsforslag Konkurransereglene, Norgescupen i NHF  
 
Dagens tekst: 
 

Norgescupen i NHF følger kalenderåret 1.jan. – 31.des. Klubber tilsluttet NHF kan søke 
deltagelse i NHFs Norgescup (NC). Søknad med ønsket festivaldato sendes styret innen 
senest 1.desember. 

(…) 

Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte: Herrer 20 
premier – Damer 5 premier – Junior 5 premier – Senior 5 premier. Premiene blir delt ut 
under NM i Havfiske påfølgende år. 

 
Ny tekst: 
 

Norgescupen i NHF følger kalenderåret 1.jan. – 31.des. Klubber tilsluttet NHF kan søke 
deltagelse i NHFs Norgescup (NC). Søknad med ønsket festivaldato sendes styret innen 
senest 1.desember. 

(…) 

Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte: Herrer 15 
premier – Damer 5 premier – Junior 5 premier – Senior 10 premier. Premiene blir delt ut 
under NM i Havfiske påfølgende år. 

 
Begrunnelse: 
 
Styret mener dette er en mer rettferdig fordeling av premiene, da seniorklassen er i ferd 
med å få et betydelig antall deltakere. 
 
 
For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær 
 
 
 
 



Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
NHF Vedtekter § 6. Kontingent  
 
Gammel tekst: 

§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet for klubber og foreninger forfaller til betaling innen 28. 
februar. Kontingent endringer som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft etter 2 (to) 
år. Kontingenten beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales 
differensiert kontingent for 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. 

 
Ny tekst: 
 
§ 6. Kontingent  
Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling innen 28. februar. Klubbene vedlegger 
medlemsfortegnelse med fullstendige adresser. Kontingenten til NHF vedtas på 
generalforsamlingen hvert år. Det betales differensiert kontingent for juniorer. 
Medlemstilgang etter innsendte medlemsfortegnelser til NHF, betaler klubbene 
kontingent til forbundet som korriger innsendte medlemslister i NHF. Nye medlemmer 
innmeldt etter 30. juni betaler halv kontingent inneværende år.  
 
 
Begrunnelse:  
 
Bedre og mere ryddig tekst. Viktig at generalforsamlingen endre/uendrer årskontingenten 
hvert år og viser det i protokoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Til Generalforsamling 2017 
 
Endringsforslag NHF Vedtekter § 6 
 
 
Dagens tekst: 

§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet for klubber og foreninger forfaller til betaling innen 28. 
februar. Kontingent endringer som blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft etter 2 (to) 
år. Kontingenten beregnes på grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales 
differensiert kontingent for 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. 

 
Ny tekst: 

§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling 28. februar. Kontingentendringer som 
blir vedtatt på generalforsamling trer i kraft etter 2 (to) år. Kontingenten beregnes på 
grunnlag av medlemstallet på betalingsdato. Det skal betales differensiert kontingent for 
juniorer. Medlemsfortegnelse med NHF-nummer, navn og klasse sendes til forbundet. 
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. 

 
Begrunnelse: 
 
Justering i forhold til dagens tekst 
 
 
 
For styret. 
Hilde Skiffard 
Sekretær 



Asker Havfiskeklubb fremme følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
Vedtektene § 11A. Søknad om Norgesmesterskap 
 
Gammel 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 sendes 
innen fastsatt tidsfrist til forbundsstyret, som behandler alle søknader. 
Norgesmesterskap har fortrinnsrett overfor andre festivaler/norgescupstevner. Innstilling 
fra styret legges fram for generalforsamlingen, som ved avstemning avgjør hvem som skal 
ha arrangementet. Klubber som ligger slik til at de ikke kan tilby fullgode fiskemuligheter, 
kan søke om Norgesmesterskapet i samarbeid med andre klubber som ligger høveligere til. 
Søkeren må imidlertid stå alene som ansvarlig arrangør. 

 
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. 
Søknader om å få arrangere Norgesmesterskap sendes innen fastsatt tidsfrist til 
forbundsstyret, som behandler alle søknader. 
Norgesmesterskap har fortrinnsrett overfor andre festivaler/norgescupstevner. Innstilling 
fra styret legges fram for generalforsamlingen, som ved avstemning avgjør hvem som skal 
ha arrangementet. Klubber som ligger slik til at de ikke kan tilby fullgode fiskemuligheter, 
kan søke om Norgesmesterskapet i samarbeid med andre klubber som ligger høveligere til. 
Søkeren må imidlertid stå alene som ansvarlig arrangør. 

 
Begrunnelse: 
 
Setningen "søknad om Norgesmesterskap i tynnline" strykes, da dette mesterskapet ikke 
lenger eksisterer i NHF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Asker Havfiskeklubb fremmer følgende forslag som ønskes behandlet på 
Generalforsamlingen: 
 
Vedtektene § 11B. Arrangementsavgift 
 
 
Gammel tekst: 

§ 11B. Arrangementsavgift fra NHF 

Arrangøren skal betale fastsatt avgift kr.35,- per deltager per NC konkurranse til NHF 
senest innen 14 dager etter at arrangementet er gjennomført. Resultatet skal sendes 
forbundsstyret via «felles-mail styret» senest innen 14 dager etter at arrangementet er 
gjennomført.. 
NB: Generalforsamlingen (delegatene) gir dispensasjon fra vedtektene slik at vedtaket er 
gyldig fra 6/3-16 

 

Ny tekst: 
 
§ 11B. Arrangementsavgift/Resultatlister  
Arrangementsavgift vedtas på generalforsamlingen hvert år.  
Resultatlister sendes NHF senest innen 7 dager etter at arrangementet er gjennomført.  
 
Begrunnelse:  
 
Deler av teksten skal ikke være med i vedtekter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Tildeling av NM 2018 
 
Styret har per dags dato ikke mottatt skriftlig søknad om avholdelse av NM i 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Budsjett 2017 
 

INNTEKTER Regnskap 2016 Budsjett 2017
     3100 - Medlemskontingent 141 610,00 150 000,00
     3200 - Festivalavgift 53 875,00 50 500,00
     3260 - Salg av NHF effekter 3 470,00 4 500,00
     3300 - Sponsorinntekter 15 000,00 10 000,00
Sum INNTEKTER 213 955,00 215 000,00

KOSTNADER
Møteaktivitet
     5000 - Styret - Honorarer 15 000,00 15 000,00
     5010 - Styret - Møtekostnader 25 000,00 60 000,00
     5020 - Styret - Reisekostnader 36 946,87
     5030 - Styret - Årsmøte GF/LK 51 328,00 55 000,00
     5031 - Styret - Rekruttering NHF 0,00
Sum Møteaktivitet 128 274,87 130 000,00
Norgescup / NM
     6000 - NHF Cup - Premier 29 794,00 32 000,00
     6010 - NHF Cup - Listeføring 7 500,00 7 500,00
     6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside, blogg 7 500,00 7 500,00
     6030 - NHF Cup - Blogg og annet 14 000,00 15 000,00
     6040 - NHF Cup - Festivalavgift 1 660,00
     6120 - Aktivitet - NM premiering 4 177,24 5 000,00
Sum Norgescup / NM 64 631,24 67 000,00
Adm kostnader
     6200 - Adm - hjemmeside hosting 750,00 1 000,00
     6210 - Adm - Kontorhold 1 161,55 1 200,00
     6230 - Adm - Forsikring 15 852,00 16 000,00
     6250 - Adm - hederstegn og æredsmedlemmer 0,00
     6260 - Adm - innkjøp effekter til salg 0,00
     6270 - Adm - innkjøp profilartikler o.l (ikke salg) 3 675,25 4 000,00
     6299 - Adm - tilbakeført kostand tidl år -13 435,00
Sum Adm kostnader 8 003,80 22 200,00
Finans
     8050 - Renteinntekter 3 065,89 7 000,00
     8070 - Annen finansinntekt 1 953,00 2 000,00
     8071 - Grasrotandel 100,00
     8170 - Annen finanskostnad 80,00 150,00
Sum Finans 4 938,89 8 850,00

Årsresultat 17 983,98 4 650,00  
 

 



 

Program Lederkonferansen 2017 
 

 
1. Åpning og orientering - v/ Styreleder 

 
2. Gjennomgang av forslag til GF 

 
3. A- og B-medlemskap – Finnes det mørketall? - v/ styret 

 

4. 4-manslag – Bør det premieres hver dag eller sammenlagt over alle 
festivaldagene? - v/ styret 

 
5. NHF vs EFSA – v/styret 

 

6. Kan leder av EFSA Norge sitte som leder i NHF? – v/ Asker HK 
 

7. Trenger Norgescupen en forandring? - v/ Asker HK 
 

8. Arbeider NHF for bevaring av havets ressurser? - v/ Asker HK 
 

9. Fiske av Leppefisk i henhold til fredningstider - v/ Asker HK 
 

10. Hva kan en arrangørklubb bestemme i egen NC festival? - v/ Asker HK 
 

11. Premiering i Norgescupen - v/ Asker HK 
 

12. Antall tellende resultater i Norgescupen - v/ Asker HK 
 

13. Bruk av levende agn (les: børstemark/ sandmark) i NC  
                       festivaler - v/ Asker HK 

 

14. Oppsett av 4 - mannslag - v/ Asker HK 
 
 

15. Beregning av Båtpoeng - v/ Nordvegen HK 
 

16. NM 2017 - info v/ Botne HK 
 

17. NM 2018 
 
18. Tid/ Sted LK/ GF 2018 

 
19. Eventuelt



Stikkord til punkter på Lederkonferansen: 
 

 
Pkt. 3 – A- og B-medlemskap – Finnes det mørketall? - v/ styret 
Styret ønsker en diskusjon rundt klubbenes holdninger til medlemskap i NHF. Styret vet at det fortsatt er 
klubber som opererer med støttemedlemskap, der medlemmet ikke er medlem av NHF. 
 
Pkt. 4 – 4 – mannslag – Bør det premieres hver dag eller sammenlagt? - v/ styret 
Styret ønsker en diskusjon rundt temaet. Bør det foreslås noen regler for dette, eller bør det være opp til 
den enkelte klubb å bestemme lagspremieringen? 
 
Pkt. 5. - EFSA vs NHF v/ Styret 
Styret ønsker en diskusjon rundt forholdet mellom EFSA Norge og NHF – er vi konkurrenter eller 
samarbeidspartnere? 
 
Pkt. 6 – Kan leder av EFSA Norge sitte som leder i NHF? – v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Det vil være et krav fra Asker Havfiskeklubb at Leder i NHF ikke kan sitte i styret i EFSA. Asker Havfiskeklubb 
vil be styret fremme en sak til Lederkonferansen: NHF og EFSA er to organisasjoner som fremmer 
havfiskesporten i Norge. Det er vel ikke tvil om at de er «konkurrenter», men hvordan kan de event. 
samarbeide.? Det hadde vært greit med en diskusjon på Lederkonferansen. 
 
Pkt. 7 – Trenger Norgescupen en forandring ? - v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Det er stor forskjell på festivaler som har et «catch and release» konsept og vektfiske. Skal vi ha en egen 
Norgescup for festivaler som bruker «catch and release» (kan erstatte tynnline) 
 
Pkt. 8 – Arbeider NHF for bevaring av havets ressurser? - v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
I formålsparagrafen til NHF § 2b. Å arbeide for bevaring av havets ressurser.  
 
Hvorfor har vi minstemål for fritidsfiske ? Vi er så heldige i Norge at vi kan bruke sjøen til matauk. Det 
privilegiet må vi ta vare på og i felleskap gjøre vårt beste for at liten fisk kan vokse seg stor. Bryter NHF 
lovverket ved å tillate festivaler som fisker etter fisk under minstemål. ? Nei, NHF bryter ikke lovverket, 
men arrangørklubben bryter lovverket. Målrettet og bevist fangst av fisk under minstemålet kan straffes, 
men hovedpoenget er ikke å straffe folk. Det beste er å tilpasse fisket slik at vi unngår å få fisk under 
minstemål. Vi kan øke krokstørrelsen eller fiske i et område med større fisk. NHF skal (og må) følge 
lovverket. Lager vi en egen Norgescup for festivaler som bruker «catch and release» kan NHF gi 
dispensasjon til disse festivalene inntil det kommer nye retningslinjer. 
 
Pkt. 9 – Fiske av leppefisk i henhold til fredningstider - v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
NHF må også ta vare på Leppefisken.  
Fangstene av leppefisk har økt betydelig siden 2008. Leppefisk brukes som rensefisk i havbruksnæringen, 
og fisken har relativt stor betydning for å kontrollere nivåene av lus i merdene. Fram til alternative 
avlusningsmetoder overtar har næringen et akutt behov for tilgang på villfanget leppefisk, og det er viktig å 
forvalte bestanden slik at vi sikrer tilgang på leppefisk i årene fremover. Målet for forvaltingen er å sikre 



høy og stabil tilgang på leppefisk samtidig som arten og økosystemet blir tatt vare på. Derfor følger 
forvaltingen føre-var-prinsippet. Fiskeridirektoratet er opptatt av at leppefisk må reguleres i et langsiktig 
perspektiv og bestemte reguleringer i fisket etter leppefisk i 2016. Fiske etter leppefisk kan på Sørlandet 
(svenskegrensa til og med Varnes fyr på Lista) Fiskes fra 6. juli til 2. september. Minstemål for leppefisk fra 
og med 2015: Grønngylt 12 cm Bergylt 14 cm Annen leppefisk 11 cm Yrkesfiskere setter ikke teiner/ruser 
dypere enn 10-15 meters dybde. Settes teiner/ruser dypere overlever ikke leppefiskene.  
 
NHF må overholde de nye bestemmelsene og samtidig oppfordre klubbene til også å etterleve 
bestemmelsene. 
 
Pkt. 10 – Hva kan en arrangørklubb bestemme i egen NC festival? – v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Hva kan en arrangør få lov til å bestemme i egen Festival (Norgescup) ????  
*Type premier (pokaler, gavepremier o.l)  
*Fiskeområde  
*Maks antall deltakere  
*Når er en resultatliste offisiell (ved premieutdeling ??)  
*Eventuelt 
 
Pkt. 11 – Premiering i Norgescupen v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
I 2016 var det : 73 Herrer, 8 Damer, 4 Junior og 23 senior som hadde mere enn 5 tellende resultater i 
Norgescupen. Norgescupen premier 20 Herrer, 5 Damer , 5 junior og 5 senior Skal vi fortsette med denne 
premieringen ?? 
 
Pkt. 12 – Antall tellende resultater i Norgescupen – v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Antall deltakere i Norgescupen som har mere enn 5 tellende resultater er synkende. Ordet «Norgescup» 
sier hva vi bør gjøre. Det har tidligere vært foreslått at det skal være 6 tellende resultater, 2 fra sørnorge, 2 
fra vest-norge og 2 fra nord-norge. Vi ønsker å ta denne diskusjonen en gang til. 
 
Pkt. 13 – Bruk av levende agn i NC festivaler – v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Bruk av mark/børstemark er lov, men DET ER IKKE LOV TIL Å INNFØRE BØRSTEMARK FRA DANMARK (eller 
andre land) 
 
 
Pkt. 14 – Oppsett av 4 – mannslag – v/ Asker HK 
Asker Havfiskeklubb ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Skal vi tillate «profflag» eller skal vi si nei til alle «profflag» ? Tillater vi «profflag» vil det åpne for at flere vil 
danne 4-mannslag. Vi kan da ikke forvente at 4-mannslag er inkludert i deltakeravgiften, men må dekkes av 
en egen avgift. 
 
 
 
 
 



Pkt. 15 – Beregning av båtpoeng v/ Nordvegen HK 
Nordvegen HK ønsker følgende sak til debatt på Lederkonferansen: 
 
Forskiellig poengberegning i Norgescupen vs. like forhold i konkurranser 

Et av de viktigste prinsippene i konkurranser er at alle konkurrerer under samme forhold og resultat-
beregnes etter samme modell, dvs. føler rettferdighet. Dette er ikke tilfelle i Norgescupen, og vil på sikt føre 
til forskjeller i arrangørpopularitet og ellers misnøye blant medlemmene. Nordvegen Havfiskeklubb ønsker med 
dette å sette fokus på saken, slik at den kan diskuteres i forbundet og forhåpentlig ende i felles 
poengsystem for alle arrangementer tellende i Norgescupen. 

 
Saken vi ønsker å belyse, er ulik poengberegning i Norgescupen. Hovedregelen er 100 poeng med tillegg 
for fiskepoeng/vekt, mens det hos enkelte arrangører praktiseres 1000 poeng med tillegg for 
fiskepoeng/vekt. Problemet er ikke om det er den ene eller andre poengberegningen, det er en annen og 
nødvendig diskusjon. Problemet er at de som HAR ANLEDNING/PRIORITERER/HAR RÅD til å delta i 
arrangementer med 1000-poengs beregning, potensielt vil tjene poengmessig i forhold til dem som deltar 
kun i 100-poengs arrangementer det året. For vinnerne betyr dette ingenting, men de fleste ender jo bak 
vinneren. Se vedlagt modell som viser forskjell mellom 100 og 1000 poengs beregning, den viser opp mot 
i hvert fall 50% bedre poenguttelling i Norgescupen ved 1000 poengs modell. Utgulet i modell viser typisk 
poengforskjell for båtvinnen på en svært 

«dårlig» båt. Med de små poengforskjeller vi ser i cupen sammenlagt, så vil dette utvilsomt være 
utslagsgivende for plassering til slutt. 
 

Dette vil potensielt gi fordeler for de norgescup-arrangementer som benytter 1000 poengs system og de 
deltakerne som av forskjellige grunner (f.eks. sponsede deltakere) har anledning til å delta akkurat i 
det arrangementet(eller for den sak alle arrangementer). 
Vi vet jo alle at det er flere variabler som kan være utfordrende, som hvilken båt man havner på, hvilken 
båtplass man får og også ofte hvem man fisker med. Det synes vi er nok! 

 

Norges Havfiskeforbund må legge til rette slik at FLEST MULIG ARRANGØRER OG FLEST MULIG DELTAKERE 
har anledning og ønsker å arrangere/delta i norgescupen. Derfor er det svært uheldig at et eller to 
arrangementer i cupen får operere med et mer «fordelaktig system» enn de øvrige. 

 

Når det er sagt, er det viktig å samtidig diskutere og bestemme hvilket felles poengsystem man skal ha, 
100 poengs, 1000 poengs eller kompromisse på 500 poengs. Vi vet også at det er sterke meninger 
innad i de forskjellige arrangørklubbene om sine respektive poengsystemer, men her er det viktig at alle 
klubber tenker i fremtid — det har blitt svært kostbart å drive konkurransefiske og ikke alle har anledning 
å delta over alt. Vi mener man MÅ ta hensyn til at det ofte er et par båter som ikke er på høyde med de 
øvrige. Da er det viktig å finne et system som ikke ødelegger ytterligere for deltakerne på disse båtene, og 
på sikt kanskje også lysten til å delta! Det taler for et poengsystem med båtvinnerpoeng betydelig høyere 
enn 100. 

 
Men hovedsaken er - et konkurransearrangement — med sammenlagtpremiering — må da avvikles under 
samme forutsetninger, og vi ser frem til at Norges Havfiskeforbund som regisssør/sammenlagtarrangør tar 
ansvaret og sørger for at saken får en grundig behandling i forbundets organer. 

 
 
 
 



NC — forskjell 1000p/100p system — bedre betalt i NC-poeng til de fleste etter totalvinner 

       
1000(f.eks. Mausund)  100(f.eks. Tananger) 
Bätvinn% Fiskep/vekt Resutat Poeng Bätvinn% Fiskep/vekt Resultat 
1000 200 1200 vinner J 00 vs 100 100 200 300 vinner 
800 160 960 80 vs 73 80 160 220 
600 120 720 60 vs 60 60 120 180 
400 80 480 40 vs 40 40 80 120 

       
1000 80 1080 90 vs 60 100 80 180 
800 64 864 72vs 48 80 64 144 
600 48 648 54vs36 60 48 108 
400 32 432 36vs24 40 32 72 

 
 

Forslag fra Nordvegen Havfiskeklubb: 
 

1. Alle konkurranser tellende i Norgescupen skal benytte identisk poengsystem. 
2. Norges Havfiskeforbund tar opp til diskusjon og sørger for at det bestemmes kun et og omforent poengsystem for 

Norgescupen. 
 


	§ 6. Kontingent
	§ 6. Kontingent
	§ 6. Kontingent
	§ 11A. Søknad om Norgesmesterskap
	§ 11A. Søknad om Norgesmesterskap
	§ 11B. Arrangementsavgift fra NHF

