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REFERAT FRA NHF’S LEDERKONFERANSE PÅ HUMMEREN HOTELL, 
TANANGER LØRDAG 09.03.19 
 
Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen, og åpnet møtet kl. 13:00. 
 
Post 1: Orientering fra styret. 
 

Styreleder Roar Sandvoll ønsket velkommen til de frammøtte delegatene. 
 
Sandvoll ønsket spesielt velkommen til æresmedlem Leif Nygård (Torungen HK) og 
innehaver av æresmerket i sølv, Trond-Roger Larsen (Harstad HK). 
 
Styret var interessert i å vite hvor mange av delegatene som leser referater fra 
styremøter og andre aktiviteter som publiseres på hjemmesiden. Flertallet viste seg 
å gjøre dette. Lars Hellum (Oslo HK) stilte spørsmål om hvor mange som mottok 
nyhetsbrevet, og oppfordret styret til å promotere dette i sterkere grad.  
 
Styreleder tok opp situasjonen med færre klubber tilsluttet forbundet. Trondheim 
HK valgte å forlate forbundet i 2019, samt at Andenes HK, Havulvan HK og Røst HK 
ikke lenger er med. Trond-Roger Larsen (Harstad HK) informerte om at Tromsø HK 
er på vei inn i forbundet igjen, og at det planlegges festival i 2020. Larsen kunne 
også opplyse at flere medlemmer fra Havulvan HK er på vei over i Harstad HK.  
 Sandvoll informerte videre at han har vært i dialog med pådrivere for en ny 
havfiskeklubb, Møre HK med base i Ålesund, og at han skal reise til Ålesund i april 
for å delta på et møte angående oppstart av klubben. 
 
Styremedlem Are Andersen (Torungen HK) ble valgt til ordstyrer for møtet. 
 

Post 2: Gjennomgang av endringsforslag til GF v/forsamlingen 
 

De innkomne forslagene til GF 2019 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 NHF Styret – Vedtektene § 4b. Reisegodtgjørelser  



Det ble diskutert om det var riktig å fjerne setningen angående 
kilometergodtgjørelse for styremedlemmer. Forsamlingen ble enig om at 
teksten i stedet skulle omhandle statens gjeldende regulativ. 

                       
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget, ved at, i stedet for å strykes, blir  

                      setningen endret til: "For bruk av eget transportmiddel (bil) gjelder satser i   
                      forhold til statens gjeldende regulativ" 
          

2. Endringsforslag fra NHF Styret – Vedtektene § 6. Kontingent - endring av dato  
LK hadde ingen innvendinger til forslaget.  
 

3. Endringsforslag Båstad HK – Vedtektene § 6. Kontingent - junior 
Formål med forslaget var å øke juniorandelen i forbundet, ved å gjøre 
innmeldingen mer attraktiv. Problematikken rundt rekruttering av unge 
medlemmer til forbundet ble diskutert. Det ble nevnt at klubbene burde ha et 
mål med hvor mange juniordeltakere de ønsket i sin klubb. Videre ble det 
diskutert om fjerning av kontingenten ville ha noe å si for rekrutteringen til 
forbundet. 
 
Delegatene fra Oslo HK kunne informere om at de hadde jobbet med 
rekrutering av juniorer i ca. 20 år, men få av disse gikk videre til voksenklassen. 
Så lenge alt ble tilrettelagt var det lett å få med juniorer, men når de ble eldre 
forvant interessen. Det ble videre nevnt at rekrutering i barndommen kunne 
bidra til at juniormedlemmer returnerer til forbundet etter de har etablert seg, 
og flere av delegatene kunne informere om at de hadde noen få junior-
medlemmer som hadde returnert til klubben etter at etableringsfasen var over.  
 Det ble også diskutert grunner til lav juniorandel, hvor noen årsaker som ble 
nevnt var for komplisert regelverk og for spesielt fiske. Delegatene fra Østlandet 
nevnte også problematikken med at der var lite fisk å få på klubbturene i 
nærområdet, samt at det blir færre ungdommer som vokser opp med gode 
fiskeopplevelser fra barndommen av. 
 
Forsamlingen ble enig om at forslaget gjør medlemskap i forbundet mer 
attraktivt for juniormedlemmer, og det ble positivt mottatt. 

 
4. Endringsforslag fra NHF Styret – Vedtektene § 9. Delegater til GF 

Styret ønsker å presisere hvilke av delegatenes utgifter som dekkes i forbindelse 
med deltakelse på LK/GF. 
 
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget: "Forbundet dekker nødvendig kost 
og losji for ett delegat i forbindelse med GF/LK." 
 

5. Endringsforslag fra Båstad HK – Vedtektene § 11B. Arrangementsavgift fra NHF 
Forslaget ble fremmet for å signalisere at forbundet stimulerer til økt 
juniordeltakelse i NC. Praksisen med gratis påmeldingsavgift til juniordeltakere 



ble diskutert, og ikke alle delegater var enig i praksisen med gratis 
juniordeltakelse på klubbturer og NC festivaler i regi av sine klubber. 
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget, og slettet deler av teksten: "Det skal 
ikke betales arrangementsavgift for juniormedlemmer, hvor juniordeltakelse er 
gratis." 
 

6. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 1.2 - 9 - bruk av GPS. 
                      LK hadde ingen innvendinger til forslaget. 
 

7. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 1.2 - 15 - refusjon 
LK hadde ingen innvendinger til forslaget. 
 

8. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 3.19 - nytt 
underpunkt 
Endringsforslaget ble positivt mottatt av LK. Det ble imidlertid enighet om å 
endre ordlyden, slik at klubbene selv bestemmer om faktiske utgifter trekkes fra 
ved en eventuell refusjon av deltakeravgift. 
 
Forsamlingen gjorde en endring i forslaget: "Arrangøren skal tilbakebetale 
påmeldingsavgift ved avlysning av konkurransedag, dog kan faktiske utgifter 
trekkes fra".   
 

9. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.3 - GPS system 
Styret fremmet forslaget om forbud av bruk av GPS styrt posisjonering av båter i 
forbindelse med NC festivaler etter at et slikt system ble brukt ved en festival i 
2018. Argumentet for forslaget, var at en slik posisjonering av båt sidestilles 
med oppankring, som er forbudt ifølge vedtektene, og at den ene kan ikke 
tillates hvis den andre forbys. Det ble presisert at forslaget ikke gjaldt et forbud 
mot bruk av baug-/elmotor, men oppkobling av denne mot et GPS system. 
 
Det ble en ivrig diskusjon rundt forslaget i forsamlingen. Det ble argumentert for 
at et GPS styrt posisjoneringssystem er framtidsrettet, og at forbundet ikke bør 
stå som hinder for nye metoder for å gjøre fiskeopplevelsen bedre for flest 
mulig deltakere. Som følge av båttrekking og ulikhet mellom båter vil det 
uansett alltid være forskjell mellom forholdene under fisket. Det var et stort 
ønske om mest mulig kvalitet for flest mulig deltakere på festivaler i regi av NHF. 
Spørsmålet fra Oslo HK oppsummerte denne tankegangen - "er det meningen at 
alle skal ha det jæ%&@ig ?". 
 
Det ble videre påpekt at bruk av elmotor i baugen er væravhengig, og at det kun 
er snakk om noen få tilfeller der det kan benyttes, og at det i tilfeller med mye 
sjø, ikke nødvendigvis er en fordel å komme på en slik båt. Det ble også nevnt at 
det kan bli problem med å skaffe båter i framtiden, og at en ikke bør begrense 
de mulighetene en har å velge mellom, da Dynamisk Posisjonerings-system blir 
mer og mer vanlig på nyere båter. 
 



Forsamlingen ble til slutt enig om at forslaget trekkes, og at det fremmes et 
motforslag, som går på å fjerne teksten i pkt. 8.3 som forbyr fisking fra ikke- 
ankrede/-dreggede båter, og dermed tillate bruk av GPS styrt posisjonerings-
system og oppankring av båter i NC festivaler. 

 
10. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene pkt. 8.3 - drivanker 

På bakgrunn av at forsamlingen ønsker å tillate oppankring av båter i NC 
festivaler, vil dette også gjelde bruk av drivanker. 
NHF Styret trekker forslaget 

 
11. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene NHF Sammendrag, 

lagkonkurranse  
Styrets forslag om å innføre en lagkonkurranse i norgescupen ble godt mottatt 
av forsamlingen. Det ble diskutert hvordan en slik konkurranse burde utformes; 
hvordan lagfordelingen skulle være, poenggivning og premiering. Det ble 
foreslått at beste klubblag i festivalen skulle få 20 poeng. Neste lag som ikke er 
fra samme klubb som vinnerlaget, får poeng etter plassering. Hvis dette laget 
fks. kommer på en 3. plass i festivalen, vil det få 18 poeng i NC lagkonkurransen. 
 
Det ble videre diskutert hvordan lagene skulle settes sammen. Et forslag var at 
de 4 beste fiskerne fra klubben på den gitte festivalen utgjør klubbens førstelag i 
NC lagkonkurransen for denne festivalen. Styret kommenterte at det kunne bli 
mye utregninger ved en slik metode. 
 
Forsamlingen diskuterte også om en skulle tillate lag med 3 personer i 
konkurransen. Det ble da argumentert med at et krav på 4 personer kunne være 
med å fremme deltakelse fra klubbene på NC festivalene, slik at de har mulighet 
til å være med å konkurrere i lagkonkurransen.   
 
Det ble enighet om at Styret formulerer et regelverk for lagkonkurransen, og at 
denne legges ut på NHF sin hjemmeside. Forsamlingen gjorde en endring 
ordlyden i forslaget: "Lagkonkurranse i Norgescupen: Det beste laget fra 
klubben i alle NC festivaler (…)." 

 
12. Endringsforslag fra NHF Styret – Konkurransereglene NHF Sammendrag, ny NC 

poengberegning 
Forslaget ble svært positivt mottatt av forsamlingen, og LK hadde ingen 
innvendinger til forslaget. 

 
Post 3: Må en være norsk statsborger for å bli norgesmester? - v/ Styreleder 
  

Styret valgte å ta opp problemstillingen etter et tilfelle ved NM i 2018, der en 
utenlandsk statsborger fikk 1. plass i seniorklassen. Vedkommende fikk utdelt 
premie og plakett for dette, mens gull-medaljen ble gitt til den norske statsborgeren 
som kom på 2. plass. Vedkommende som kom på 2. plass følte at dette ble 
utettferdig i et norgesmesterskap, og at glansen ved å vinne NM ble borte. 
 



Det ble diskutert om en ønsket å definere vinner av NM som "Norges beste fisker", 
eller "beste fisker i NM". 
 
Det ble framsatt et 4. forslag i tillegg til de 3 alternativene til regler for å delta/vinne 
NM som ble presentert: En må være bosatt i Norge for å delta på NM.  
 
De fire alternativene som ble presentert, ble diskutert, og det ble til slutt enighet 
om at en i NHF burde praktisere et åpent mesterskap, der alle nasjonaliteter kan 
delta og vinne NM.  
 
Forsamlingen ble enig om at den hadde myndighet til å formulere et endringsforslag 
angående dette, som fremmes til avstemning på GF 2019. Forslaget legges fram av 
forbundets sekretær, og går ut på at en fjerner setningen "Man må være norsk 
statsborger for å bli norgesmester" fra Konkurransereglene, NM Sammendrag. 
 
Dette betyr at, hvis forslaget stemmes igjennom på GF 2019, vil alle nasjonaliteter 
kunne delta og bli norgesmestre på NM i 2019 . 

 
 
 Post 4: Fang og slipp - status? - v/Styreleder 
 

Styret ønsket å ta opp diskusjonen rundt mattilsynets forslag om å forby fang og 
slipp-fiske. Styreleder Roar Sandvoll og styremedlem Carl Stiegler (Oslo HK) stilte i 
2018, på vegne av NHF, opp på et dialogmøte om rendyrket fang og slipp sammen 
med Fiskeridirektoratet, Havforsknings-instituttet, Veterinærinstituttet, 
Dyrevernalliansen, NHO Reiseliv, Norges Jeger og Fiske Forbund samt artsfisker Ole 
Håkon Heier. Det ble henvist til referatet fra dette møtet som ble publisert på 
forbundets hjemmeside 29.09.2018. 
 
Bakgrunnen for møtet, var i hovedsak at Mattilsynet vurderer at rendyrket fang og 
slipp er i strid med dyrevelferdsloven § 3, og at målet for fritidsfiske skal være å 
skaffe mat. Internt i forbundet vårt har vi hatt flere diskusjoner rundt temaet fang 
og slipp i forbindelse med NC konkurranser. Styret har hatt kontakt med 
Fiskeridirektoratet flere ganger og konkludert med at den form for fang og slipp 
som praktiseres av flere klubber kan aksepteres. 
 
Det ble diskutert Mattilsynets bruk av dyrevelferd som begrunnelse for et forbud 
mot fang og slipp i forbindelse med fks. artsfiske, og det var generell enighet at 
dette ble en absurd begrunnelse, tatt i betraktning de lidelsene fks. oppdrettsfisk  
blir utsatt for.  
 
Det var imidlertid enighet om at bilder/ video av fiskere som svømmer med fisk de 
har fanget (fks. kveiter og skater), og mediedekning av målrettet håkjærringfiske, 
der fisken blir funnet død noen dager senere, ikke er med på å fremme artsfiskernes 
standpunkt i saken. 
 

 



Post 5: NHF som arrangør av småbåtfestivaler? - v/Carl Stiegler  
 

Båstad HK v/ Carl Stiegler ønsket en diskusjon rundt interessen av å innlemme 
småbåtfestivaler i NHF. En av bakgrunnene var at tilgjengeligheten på større båter 
til NC festivaler på Østlandet har blitt dårligere de siste årene. Ved å legge mer til 
rette for bruk av småbåter i NHF og NC, kan en fortsette å holde festivaler selv om 
de store båtene skulle forsvinne. Et medlemskap i NHF for deltakerne på 
småbåtfestivalene, kunne også være med på å bidra til større interesse for også å 
delta på ordinære NC festivaler. Det ble nevnt at forbundet hadde et synkende 
medlemstall, og at en eventuell innlemming av de per nå frittstående 
småbåtfestivalene i NHF, ville gi forbundet en massiv medlemsvekst. 
 
Det ble diskutert om NHF skulle forsøke å få eierskap over de allerede eksisterende 
småbåtfestivalene i Norge. Dette vil kunne bidra til økt medlemsmasse og økt 
rekruttering til allerede eksisterende NC festivaler. Det ble videre diskutert hva en 
kunne gjøre angående deltakeravgift i eventuelle småbåtfestivaler tilknyttet 
forbundet - burde en tillate ikke-medlemmer å delta, men at medlemmer tilknyttet 
NHF kunne betale en lavere deltakeravgift? 
Videre ble det diskutert fiskeregler i en slik festival. Da småbåtfestivaler er rene 
lagkonkurranser, der hver båt består av ett lag, vil en ikke kunne benytte NHF`s 
eksisterende konkurranseregler.  
 
Det ble videre diskutert mulighetene for NHF som en paraplyorganisasjon for 
sportsfiske i Norge, da ikke kun ved å innlemme småbåtfestivaler, men også med 
tanke på landbasert fiske. For at dette skulle være attraktivt, måtte en i så tilfelle 
legge til rette for større fordeler ved å være medlem i forbundet. 
 
Båstad HK kunne informere om at de planlegger en småbåtfestival i Engelsviken i 
2020. Styret foreslo at Båstad HK kunne være en pilotklubb, og, på grunnlag av 
erfaringene derfra, utarbeide et forslag til hvordan en eventuell innlemming i 
forbundet burde fortas. Delegatene fra klubben ønsket derimot at NHF skulle ta 
ansvaret her, da Båstad HK allerede har orden på det arrangementsmessige. 
Forsamlingen var enig i at forbundet burde stå for det logistiske rundt slike 
arrangementer, slik at en kan tilpasse festivaldatoer i forhold til de regulære NC 
festivalene. 

 
Da styret ikke har god nok kompetanse på området, ble det besluttet at det settes 
opp en komité av medlemmer som har erfaring med småbåtfestivaler, med formål å 
utarbeide et forslag til innlemming av småbåtfestivalene i NHF. Denne komitéen vil 
bestå av Carl Stiegler (Båstad HK), Richard Sjursen (Oslo HK), Tor Arne Rygg (Oslo 
HK), Lars Hellum (Oslo HK), Robin Ødegård (Ski HK), Jarle Reitan (Båstad HK) og Are 
Andersen (Torungen HK). Komitéen arbeidsoppgaver vil være å legge fram forslag til 
det praktiske og økonomiske ved å opprette en egen avdeling for småbåtfiske og en 
eventuell innlemming av eksisterende småbåtfestivaler i NHF, samt å utarbeide et 
regelverk for disse festivalene. Forslaget presenteres på LK i 2020. 
 

 



Post 6: Endring av innmeldingsrutiner for medlemmer? - v/Carl Stiegler  
 
Styremedlem og webansvarlig, Carl Stiegler (Båstad HK), kunne informere om at 
flere klubber fortsatt sender inn medlemslister der medlemmer meldes inn i feil 
klasse. Stiegler ønsket forsamlingens godkjenning til å opprette to nye kolonner i 
skjemaet for innsending av medlemslister - "Klubb" og "Fødselsår". Forsamlinger 
hadde ingen innvendinger mot dette, og skjemaet ble oppdatert umiddelbart. 

 
Post 7: Kostnader i forbindelse med NC deltakelse v/ Geir Tveit 
 

Geir Tveit (Nordvegen HK) hadde dessverre ikke mulighet til å delta på LK. I 
forbindelse med dette ble det sendt ut et nytt skriv som Tveit ønsket diskutert i 
forsamlingen. Dette forslaget gikk i hovedsak ut på at en kutter ut NC slik den er nå, 
og erstatter den med en cup bestående av ca. 5 konkurranser à 2 dager, der den 
beste dagen teller i hver festival. Den siste festivalen arrangeres som et NM. Til slutt 
vil de 3 beste resultatene i løpet av året være gjeldende. Festivalene vil trekkes 
hvert år, og gå på rundgang. Dette vil, i følge Tveit, medføre færre festivaler, men 
flere deltakere og mer kvalitet på arrangementene, samt at klubbene vil kunne 
bruke mer energi på å bygge klubbene lokalt. 
 
Forslaget ble diskutert i forsamlingen, og det var stor enighet om at en ønsket å 
beholde dagens oppsett av norgescupen. Det ble kommentert at man ønsket flest 
mulig festivaler og variasjon å velge mellom, samt at en ikke deltok kun for 
konkurransen sin del, men også på grunn av det sosiale. Det viktigste var å kunne 
komme seg ut på sjøen å fiske!  
 
Det ble nevnt at opplegget, slik det ble presentert, ville bli begynnelsen på slutten for 
NHF, og at en heller ønsket flere enn færre festivaler tilknyttet NC.  

 
Post 8: NM 2019 – info v/Harstad HK 
 

Trond-Roger Larsen (Harstad HK) informerte om NM, som i år vil bli avholdt i 
Harstad i forbindelse med klubbens 50 år`s jubileum. Premieutdelingen vil foregå 
på Thon Hotell. 
I forbindelse med festivalen vil det bli avholdt NM for barn på kaien, og det ventes 
rundt 150-200 deltakere på dette arrangementet. Arbeidet med å skaffe båter er i 
fullt gang, og Larsen kunne informere om at de i hovedsak satser på båter med 
plass til opptil 8 fiskere. 
I festivalannonsen er det opplyst at det er maks 1 time gangtid før fisket starter, 
og det ble forespurt om det var mulig å øke denne til 1,5 time i forhold til å nå 
flere fiskeplasser. Larsen vil ta dette opp med styret i Harstad HK, og se om det er 
aktuelt å øke gangtiden. 

 



Post 9: Søknad NM 2020 
                 
              Styret mottok muntlig søknad fra Nordfjord HK om avholdelse av NM i  
                2020, med utror fra Måløy. Arrangementet vil foregå i samarbeid med  
                Båstad HK, men Nordfjord HK vil stå som ansvarlig arrangør. 
                 
                 NM tildelingen til Nordfjord HK ble godtatt av LK ved akklamasjon. 
 
Post 10: Tid/ sted LK/ GF 2020 
 

LK og GF 2020 blir på Hummeren Hotell i Tananger, henholdsvis 07 og 08. mars. 
  

Post 15: Eventuelt 
 

Status Oslofjorden v/Oslo HK 
Delegatene fra Oslo HK informerte om at fiskeridirektoratet har foreslått at store 
deler av oslofjorden fredes for fiske i perioden 01. januar - 01. mai. Begrunnelse 
for vedtaket er et ønske om å beskytte de lokale torskestammene i gytetiden. Det 
ønskes også innført et generelt forbud mot fiske av torsk i fjorden. Det bør nevnes 
at direktoratet, på tross av forslaget, fortsatt ønsker å tillate et begrenset 
yrkesfiske i området.  
 
Det ble kommentert at fiskeridirektoratet ikke så på hele næringskjeden i fjorden, 
da det hjelper lite å frede torsken hvis fisketrykket på brisling og reker 
(tetthetsuavhengig fiske) ikke blir redusert. Det var ikke god mottakelse for 
direktoratets begrunnelse for å tillate yrkesfiske med tanke på tradisjoner og 
kystkultur med å selge fisk på Aker Brygge, og det var stor enighet om at en 
eventuell freding bør gjelde alt fiske, ikke bare fritidsfiske, men også yrkesfiske. 
Forsamlingen ble vist trålstatistikk for oslofjorden, og det var gjengs enighet om at 
dette fisket hadde en negativ påvirkning på fjordens næringskjeder, og at det 
burde reduseres. 
 
Det ble videre kommentert at NHF som forbund og aktør i havfiskemiljøet, burde 
si ifra. Til nå har det vært Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF) som har uttalt seg 
mest på vegne av fiskemiljøet, men her legges det i stor grad vekt på fiske av 
sjøørret samt tillatelse til å fiske med garn, hvorunder de ikke ønsker noen 
restriksjoner. 
 
Klubbene rundt oslofjorden kunne rapportere om svært lave fangster den siste 
tiden, og på Oslo HK sine to siste turer ble det veid inn i underkant av 2 kg. fisk 
totalt. Klubbene har selv tatt initiativ til fredning av torsk, ved at torsk ikke teller 
på festivaler og klubbturer. 
 



Det ble enighet om at situasjonen i Oslofjorden er kritisk for fritidsfisket og 
fiskebestandene i området, og at NHF må komme på banen og uttale seg om 
saken. Styret ønsket hjelp av engasjerte fiskere fra klubbene på Østlandet til dette, 
og det ble besluttet at Tor Arne Rygg (Oslo HK) forfatter en sak angående fisket i 
fjorden. Are Andersen (Torungen HK) har kontakter ved Flødevigen 
havforskningsstasjon i Grimstad, og ser om det er mulig å få dokumentasjon og 
informasjon herfra som kan sendes Rygg. 
 
Skrivet sendes NHF, som deretter sender dette som en bekymringsmelding til 
fiskeriministeren, sammen med dokumentasjon og forslag til tiltak. 

 
Status Nord Norsk Havfiskeforbund (NNHF) - ønsker NHF et samarbeid? v/Styret 
Styreleder Roar Sandvoll ønsket å høre om forsamlingen hadde hørt noe om 
aktiviteter i NNHF. Sandvoll kan ikke se å ha registret årsmøte eller annen aktivitet 
siden forbundet ble stiftet i oktober 2017. Forbundet er heller ikke registrert i 
Brønnøysundregisteret. Sandvoll informerte om at styret i NHF ble forespurt et 
samarbeid med NNHF sommeren 2018. Styret er i utgangspunktet ikke positiv til 
dette, men hvis flertall av klubbene/ delegatene ønsker dette, vil styret se 
nærmere på saken. 
 
Trond-Roger Larsen (Harstad HK) kunne informere om at da NNHF ble opprettet, 
ble styremedlemmene valgt inn uten at de ble opplyst på forhånd. Han 
kommenterte videre at Svein Sellevold og Hanne Adolfsen fra Andenes HK var gått 
over til Harstad HK, så det var noe usikkerhet om Andenes HK fortsatt var med i 
NNHF. 
 
Forsamlingen hadde ingen ønsker om et samarbeid med NNHF, men det ble i 
stedet kommentert at NHF burde forsøke å gjenoppta samarbeidet med Vågan Båt 
og Sjøfiskeforening i Svolvær, slik at VM i skreifiske igjen kunne innlemmes i NC. 
Arne Auestad (Nord-Jæren HK) kunne opplyse at han under arrangementet i 2018 
fikk en forespørsel angående muligheten for et samarbeid. Forsamlingen var 
positiv til dette, såframt at en får til en egen NHF klasse hvor der fiskes etter NHF 
sitt regelverk. Tor Arne Rygg (Oslo HK) kommenterte at Oslo HK kunne være med å 
arrangere NHF festival tilknyttet VM i Skreifiske hvis dette skulle bli aktuelt. NHF 
vil i så tilfelle kunne stå for egen båttrekking.  
 
Det ble presisert, at hvis det skulle gjenopprettes et samarbeid, var det avgjørende 
å få til en god dialog med de ansvarlige for arrangementet og NHF i forhold til 
regelverk, båttrekking etc. 
 
Det ble besluttet at Auestad oppsøker sin kontakt i Svolvær ved førstkommende 
VM i Skreifiske, og lodder stemningen angående et samarbeid med NHF. 



 
Bloggskrivere 2019 

Forsamlingen ble enig om bloggskrivere for årets NC festivaler, disse er som følger: 
 
1. Nordvegen/ Karmøy Havfiskefestival - Leif Nygård (Torungen HK) 
2. Vår-/ Båstadfestivalen - Per Moen (Båstad HK) 
3. Grensenappet - Hans Martin Hofgaard (Fredrikshald HK) 
4. Måløyfestivalene - Carl Stiegler (Båstad HK) 
5. Tanangerfestivalene/ NM - Hilde Skiffard (Oslo HK) 
6. Harstadfestivalene - Trond-Roger Larsen (Harstad HK) 
7. Østfold-/ Engelsvikenfestivalen - Per Moen (Båstad HK) 
8. Egerøynappet/ Jærfestivalen - Carl Johan Nilsen (Nord-Jæren HK) 
9. Drøbak-/ Skjærgårdsfestivalen - Thomas Løland (Ski HK) 
10. Kilstraumen-/ Austrheimfestivalen - Geir Johannessen (Bergen HFF) 
11. Pigghåfestivalen/ Botne Havfiskefestival - Are Andersen (Torungen HK) 

 
 
 
 
 
Lederkonferansen ble avsluttet klokken 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
Hilde Skiffard, 
Sekretær NHF   
 
 

 
 


