
Oversikt over endringer i vedtekter og konkurransereglene NHF etter GF 2019: 

Vedtektene: 

§ 4b. Reisegodtgjørelser 

Dersom styrets arbeidsbyrder krever overnatting av styrets tilreisende medlemmer, dekkes 
utgiftene ved overnatting av forbundet etter regning. Styremedlemmer som nytter offentlige 
transportmidler, får refundert reiseutgiftene etter rimeligste transportmåte. Også når et 
styremedlem i NHF opptrer på en generalforsamling som delegat for sin klubb, skal 
reiseutgifter og nødvendig hotellopphold dekkes av forbundet. Dersom dyrere 
transportmåte må velges, f.eks. på grunn av tidsnød, refunderes også denne. For bruk av 
eget transportmiddel (bil) gjelder satser i forhold til statens gjeldende regulativ. 

§ 6. Kontingent 

Årskontingenten til forbundet forfaller til betaling 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 ikke betales 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 01. september betaler halv kontingent. Foregående års 
medlemmer av NHF betaler full kontingent. 

 

§ 9. Delegater til generalforsamlingen 
 
Medlemsklubber/foreninger og grupper kan sende følgende antall delegater: 

• Inntil 10 (ti) medlemmer: Ingen delegater. (Kfr. § 5). 
• 10 - 25 medlemmer:  1 delegat. 
• 26 - 40 medlemmer: 2 delegater. 
• Over 40 medlemmer:  3 delegater. 

Grunnlaget for beregning av delegater er klubbenes/foreningenes medlemstall pr. 31.12. 
året før general-forsamlingen. Forbundets styre møter på generalforsamlingen og har en 
felles stemme. Dette gjelder også for ekstraordinær generalforsamling. 

Forbundet dekker nødvendig kost og losji for ett delegat i forbindelse med GF/LK. 

§ 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. Det skal ikke betales arrangementsavgift for juniormedlemmer, hvor 
juniordeltakelse er gratis. 
Vedtaket er gyldig fra 10.03.2019 
 
Konkurransereglene:  
 
1.2. Annonsen skal inneholde informasjon om: 

(…) 

9. Eventuelt forbud av bruk av personlig GPS/ tilsvarende systemer 

(…) 

 

1.2. 15 - underpunkt fjernet 

 

Nytt underpunkt 3.19 

3.19. Arrangøren skal tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning av konkurransedag, dog 
kan faktiske utgifter trekkes fra. 
 
8.3. Det er ikke tillatt å støtte båten mot kaianlegg, is eller andre objekter. (fjerning av tekst) 
 
NC Sammendrag - ny poengberegning 
Deltakerne får Norgescup-poeng etter følgende beregning:  
Deltakerne får NC poeng beregnet etter følgende formel: Totalplassering + Klassevinner, 
delt på 2. Vinner får 100 poeng, nr. 2 får 99 poeng, nr. 3 får 98 poeng etc. både i klasse og 
totalplassering.  

Eksempel 
 
 

 
 
 
 

 
NC sammendrag - lagskonkurranse 

Lagkonkurranse i Norgescupen: Det beste laget fra klubben i alle NC festivaler inngår i en 
nasjonal konkurranse som NHF resultatfører på hjemmesiden. Årets beste lag får et napp i 
et NC lag vandretrofè. 
 

Plass Deltaker Kg. Totalpoeng Klassepoeng Totalt Utregning 
1 Herre 97 100 100 100 (100+100)/2 

2 Senior 95 99 100 99,5 (100+99)/2 

3 Dame 92 98 100 99 (100+98)/2 



NM sammendrag  - fjerning av tekst "Man må være norsk statsborger for å kunne bli 
Norgesmester" 
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