
INNKALLING TIL  
GENERALFORSAMLING 2020 

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

Sted: Hummeren Hotell, Tananger  
          

 
                                     Lederkonferanse lørdag 07.03. kl. 13:00 – 18:00, Middag kl. 20:00 

                                         Generalforsamling søndag 08.03.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 2021. 
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 Are Andersen, Torungen HK 
2. Sekretær Hilde Skiffard, Oslo HK 
3. Styremedlem Carl Stiegler, Båstad 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 20.02.20  
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 2019 
 
Leder  Roar Sandvoll   Sekretær  Hilde Skiffard 
  Stavanger Deep Sea FC    Oslo HK  
Nestleder  Are Andersen    Styremedlem   Carl Stiegler 
  Torungen HK      Båstad HK 
Kasserer  Richard Sjursen  Styremedlem  Trond-Roger Larsen   
  Oslo HK      Harstad HK 
 
Medlemmer:  Totalt 571 medlemmer,  

herav 340 (59,55%) Herrer, 59 (10,33 %)Damer,  
150 (26,27%) Seniorer og 22 (  3,85 %) Juniorer.  
Medlemmene er fordelt på 18 klubber. 
For første gang på mange, mange år at der er økning i medlemstallet ���� 

 
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   
   Per Moen, Båstad HK 
 
Liste over medlemmer, medlemmer tildelt hedersmerke og æresmedlemmer ligger på vår hjemmeside 
under fanen "Medlemmer / Klubber". 
 
Norgescupen 2019 
Det ble gjennomført 21 konkurransedager (mot 24 i 2018) i Norgescupen. Nedgang i antall 
konkurransedager skyldtes at Mausundfestivalene ikke var en del av NC 2019.  
 
Vinnere i Norgescupen 2019 
Herrer: Bjørn Bakkelid, Oslo HK,  Jarle Reitan, Båstad HK  og Petter Skudal, Oslo HK  
Damer: Torunn Handeland, Trondheim HK      
Junior: Tobias Baltzersen, Båstad HK        
Senior: Roar Sandvoll, Stavanger Deep Sea FC  
Lag:      1.Båstad HK, 2.Oslo HK, 3.SDSFC 
Styret informerer om at utdeling av NC-plaketter og gavepremier vil finne sted             lørdag  12.juni under 
NM i Måløy. 
 
Norgesmesterskapet 2019 
Harstad HK arrangerte NM i Havfiske 2019 i Harstad. Meget vellykket arrangement. Spennende fiske med 
en del meget gode resultater i det flotte været. Spesielt vil vi nok huske noen flotte kveiter som ble 
gjenstand for masse fotografering på kaien. Blogg med resultater, bilder og tekst ført i pennen av Hilde 
Skiffard er å finne på vår hjemmeside. 
 



Norgesmestere 2019:    
Herrer: Jostein Nybakke, Båstad HK        Senior: Svein Sellevold, Harstad HK 
Damer: Liv Unsgaard, Stavanger Deep Sea FC    Junior: Nicolai Ødegård, Ski HK 
Lag: Stavanger Deep Sea FC – Liv og Tom Unsgaard, Eivind Johannesen, Roar Sandvoll  
 
Walter Søylands Storfiskepokal: 
Liv Unsgaard, Stavanger Deep Sea FC  landet den største fisken under NM i Harstad; en kveite på 42,200 kg. 
 
Forbundsstyret har gjennomført 3 styremøter, lederkonferanse og generalforsamling 
Styret har hatt god kontakt internt gjennom telefon og sms-meldinger. Styret skal utføre pålagte oppgaver 
som er bestemt gjennom flertallsbeslutninger gjort av ledersamlingen og på generalforforsamlingen. Styret 
mener å ha god samvittighet. 
 
Styret er takknemlige for at Trondheim HK likevel valgte å melde inn sine medlemmer i slutten av året og 
at klubben derfor er å finne blant oss under LK/GF 2020. Videre kan styret meddele at Møre HK (Ålesund) 
ble stiftet i desember og at der blir Norgescupfestivaler i Ålesund allerede i april 2020.   
 
Forbundslederen (og andre i styret) bruker mye tid på unødvendig ekstra-arbeid som skyldes slurv eller 
mangel på kunnskap hos flere ledere i medlemsklubbene.  Forbundslederen mener det er viktig at der blir 
en grundig gjennomgang på kommende ledersamling om hvilket oppgaver ledergruppene i klubbene har 
forpliktet seg til.   
 
Gjennom året mottar styret meninger og til dels uformelle forslag som blir godt diskutert i styremøtet i 
januar. Det ender noen ganger med at styret presenterer endringsforslag uten at styret nødvendigvis er 
enig i forslaget, men for at klubbene skal få ta del i debatten og eventuelt fatte en flertallsbeslutning.  
 
Styret vil også i år takke de mange sponsorer/bedrifter som bidrar med økonomisk støtte og gavepremier 
til klubbene rundt omkring i landet. 
 
Forbundslederen takker sine styremedlemmer i NHF for et godt samarbeid i 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 
26.januar 2020 

Styret i Norges Havfiskeforbund 
 
________________________    ________________________  
Leder Roar Sandvoll      Nestleder Are Andersen  
 
 
________________________    _________________________ 
Sekr. Hilde Skiffard      Kasserer Richard Sjursen 
Vikar Leif Nygård 
 
________________________    _________________________ 
Styremedlem Carl Stiegler              Styremedlem Trond-Roger Larsen 

 



 
 

 

 
Regnskap 2019 

 
 

   
 

         Resultat                  Budsjett            
             
Differanse 

INNTEKTER    
     3100 – Medlemskontingent 156 550 150 000 6 550 
     3200 – Festivalavgift 23 580 30 000 -6 420 
     3260 - Salg av NHF effekter 600 0 600 
     3300 – Sponsorinntekter 20 000 20 000 0 
Sum INNTEKTER 200 730 200 000 730 

    
KOSTNADER    
Møteaktivitet    
     5000 - Styret – Honorarer 15 000 15 000 0 
     5010 - Styret - Møte- og reisekostnader 39 203 50 000 10 797 
     5030 - Årsmøte GF/LK 35 421 55 000 19 579 
Sum Møteaktivitet 89 624 120 000 30 376 
Norgescup / NM    
     6000 - NHF Cup – Premier 28 419 32 500 4 081 
     6010 - NHF Cup – Listeføring 7 500 7 500 0 
     6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside, blogg 7 500 7 500 0 
     6030 - NHF Cup - Blogg og annet 9 500 10 500 1 000 
     6120 - Aktivitet - NM premiering 2 817 1 500 -1 317 
     6130 - Aktivitet - Annen kostnad 1 820 0 -1 820 
Sum Norgescup / NM 57 556 59 500 1 944 
Adm kostnader    
     6200 - Adm - hjemmeside hosting 1 883 2 500 617 
     6210 - Adm – Kontorhold 1 538 500 -1 038 
     6230 - Adm – Forsikring 13 741 14 000 259 
Sum Adm kostnader 17 162 17 000 -162 
Finans    
     8050 – Renteinntekter 2 405 2 000 405 
     8170 - Annen finanskostnad 990 1 000 10 
Sum Finans 1 415 1 000 415 

    
Årsresultat 37 802 4 500 33 302 

     

   

    
 

 
 
 

   



 
 
             Balanse 2019 
 

 
 
EIENDELER
     1500 - Kundefordringer 3 940
     1700 - Forskuddsbetalte kostnader 1 883
     1910 - Bank 4658.13.04005 1
     1920 - Bank 2230 26 84263 80 898
     1921 - Bank 2230 26 84271 267 710
SUM EIENDELER 354 432

GJELD OG EGENKAPITAL
     2050 - Annen egenkapital -308 040
     2900 - Skyldig honorar bloggere NC -6 000
     2990 - Annen kortsiktig gjeld -2 590
SUM GJELD OG EGENKAPITAL -316 630

UDISPONERT OVER-/UNDERSKUDD -37 802  
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kontingenter og arrangementavgift 
 
 
Intet endringsforslag.   
 
 
Gjeldende årskontingent er kr.300,- per medlem, nye medlemmer innmeldt etter 1.sept. betaler kr.100,- 
Juniorer meldes inn på vanlig måte, medlemskapet er gratis. 
 
Frist for innbetaling er 28.februar (kan sendes inn tidligere samme år 😊😊 ) Konto er : 2230 26 84263 
 
Husk å bruke  Innrapporteringsskjema for medlemmer som dere finner på vår hjemmeside 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INNKOMNE FORSLAG TIL 
GENERALFORSAMLING 

 
2020 

 
og 

 
TILDELING AV NM 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Endringsforslag nr.1 fra Oslo HK 
 
Forslag til endring av regel 3.17.  
 
Nåværende tekst 
3.17. Arrangøren skal premiere minst 1-3. plass i alle klasser hver konkurransedag. 
 
 
Ny tekst 
3.17. Strykes 
 
 
Begrunnelse 
Det må være opp til enhver klubb hvordan de selv velger å fordele premiene dette gjelder jo spesielt der 
det er mer enn ett NC arrangement og premieringer blir regnet ut sammenlagt over flere dager. 
At vinnere blir honorert er jo en selvfølge men 1-3 alle dager er bare tull. 
 
 
 

Endringsforslag nr. 2 fra Oslo HK 
 
Forslag til endring av regel i Norgescupen 
 
Nåværende tekst 

Norgescupen i NHF. 
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. 
Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av desember. Styret er 
suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festival- kollisjon, så lenge festivalene er skilt av 
nord/sør grensen. “Nord” inkluderer her klubber fra de 3 nordligste fylkene, og “Sør” klubber fra resten 
av landet. 

Eventuelle protester kan tas opp på påfølgende ledersamling i mars måned. 

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. Uthevet tekst strykes. 
 

 
Ny regel vil da i sin helhet være: 



Norgescupen i NHF. 
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. 
Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av desember. Styret er 
suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festival- kollisjon, så lenge festivalene er skilt av 
nord/sør grensen. “Nord” inkluderer her klubber fra de 3 nordligste fylkene, og “Sør” klubber fra resten 
av landet. 

Eventuelle protester kan tas opp på påfølgende ledersamling i mars måned. 

Kun NHF-medlemmer og medlemmer fra samarbeidende forbund kan delta i NC. 

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. 

Hver deltager får sine 5 beste poengsummer som tellende resultat. 

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. 

Arrangørklubben er forpliktet til å sende fullstendige deltager og resultatlister til forbundets kasserer, 
forbundets fører av NC listene og nettsideredaktør snarest mulig (senest innen 14 dager) etter 
arrangementet. 

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 

Med så få arrangementer/klubber skal vi være glad hvis noen arrangerer flere NC konkurranser enn de 
2 som er fastsatt i dag. 

 

 

 

 

 

 



Endringsforslag nr. 3 fra Oslo HK 
 
Forslag til endring av fiskeregel 7.7. 
 
Nåværende tekst. 
7.7. Arrangøren bestemmer/fastsetter minstevekt på pilk eller lodd. Fiskeskipperen skal etter samråd 
med de øvrige deltagerne ombord fastsette en øvre eller nedre vektgrense dersom forholdene krever det 
, dog ikke mindre enn den på forhånd annonserte fastsatte minstevekt. 
 
Ny tekst 
7.7. Det er ingen minstevekt på pilk eller lodd. Fiskeskipperen skal etter samråd med de øvrige 
deltagerne ombord fastsette en øvre eller nedre vektgrense dersom forholdene krever det.  
 
Begrunnelse 
Vi begrenser fisket med fastsatt minstemål. 
Eks. fisking etter pelagisk fisk i horisontal innsveiving. 
Vi må tilpasse oss internasjonale fiskeregler. 
Dette praktiseres i utlandet og det er ikke noe problem. 
 
 
 
 

Endringsforslag nr. 4 fra Oslo HK 
 
 
Forslag til endring av fiskeregel 7.1. 
 
Nåværende tekst. 
7.1. Stenger må være minst 5′ (1524 mm) og ikke lenger enn 10′ (3048 mm). 
 
 
Ny tekst. 
7.1.  
Hver deltaker skal fiske med stang og snelle uten hjelp fra andre. 
 
 
Begrunnelse 
Det er en regel som er utgått på dato. 
I internasjonale konkurranser er det fritt valg av stang, vi bør tilpasse oss internasjonale fiskeregler. 
Tro ikke mange vil fiske med en lang stang men vi bør ikke ha noen begrensning hvis noen vil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NHF Styret 

 

 

Endringsforslag nr.1 fra Forbundsstyret  
 
 
Konkurransereglene pkt. 3.  
 
Tekst: 

3. Arrangørens ansvarsområder 

3.1. Arrangøren er ansvarlig for at offentliggjøringen av konkurransen blir gjort i henhold til punkt 1. 
Arrangøren har rett til å foreta endringer dersom været eller andre forhold tilsier det. 

3.2. Norges Havfiskeforbund og arrangørklubbene er ikke ansvarlig for deltagers tapte utgifter i 
forbindelse med avlysning av NC festivaler. 

3.3. Arrangøren står fritt når det gjelder begrensning av antall fisk, økt minstemål og utelukking av 
enkelte fiskeslag. Konkurransene kan avvikles ved vekt/ poengsystem. 

3.4. Det påligger arrangøren å skaffe til veie en tilstrekkelig mengde naturlig agn. 

3.5. Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie plastsekker / kasser. 

3.6. Det er ikke tillatt å kaste skadet fisk overbord. Denne skal avlives og samles i egne 
oppsamlingskasser/-poser. Arrangøren er ansvarlig for å skaffe til veie oppsamlingskasse/pose for andre 
ikke levedyktig fisk på hver båt. 

3.7. All veiing skal foregå på land. 

3.8. Målepinner skal være lett tilgjengelig ombord i båtene. Minstemål kan ikke være mindre enn hva 
det offentlige regelverk for fritidsfiske tilsier. 

3.9. Enhver deltager bør være sikret et tilfredsstillende arbeidsfelt om bord. 

3.10. Arrangøren skal informere båtførerne om deres arbeidsoppgaver slik at de har best mulig 
forutsetning til å gjøre et godt arbeid for konkurransedeltagerne. 

3.11. Arrangøren bestemmer hvorvidt det er tillatt å bruke medbrakt/personlig GPS under 
konkurransen. 

3.12. Arrangøren skal velge fiskeskipper og assistent til hver båt. Det er ikke tillatt å bruke båtfører som 
fiskeskipper eller assistent. 

 

 



 

3.13. Arrangør skal ha en HMS plan med tanke på varsling ved ulykke/forlis. Alle båter skal ha 
kommunikasjonsutstyr (mobil/VHF), kart over aktuelt fiskeområde, en liste med tlf. nr. til viktige 
instanser og kontaktperson på hver båt. Arrangøren skal før konkurransestart informere 
redningsselskapet, los el. lignende.om arrangementet. 

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

3.15. Arrangøren skal bortvise deltager(e) som er synlig ruset. 
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. 

3.16. 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.. 

3.17. Arrangøren skal premiere minst 1-3. plass i alle klasser hver konkurransedag. 

3.18. Alkoholholdige drikkevarer som premie eller gevinst er ikke tillatt. 

3.19 Arrangøren skal tilbakebetale påmeldingsavgift ved avlysning av konkurransedag, dog kan 
faktiske utgifter trekkes fra. 

 

Nytt punkt.  

 3.20 Ved fremleggelse av legeerklæring skal startkontingent tilbakebetales. 

Begrunnelse : 

Styret har fått muntlige henvendelser vedrørende tilbakebetaling av deltageravgift ved sykdom. De 
fleste klubbene tilbakebetaler deltageravgiften ved sykdom, med eller uten legeerklæring. Dog ikke 
alle. Styret mener det er riktig med en presisering og fremtidige diskusjoner kan unngås. 

 
 
Endringsforslag nr. 2 fra Forbundsstyret 
 
Gammel tekst 

Norgescupen i NHF. 
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. 
Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av desember. Styret er 
suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festival- kollisjon, så lenge festivalene er skilt av 
nord/sør grensen. “Nord” inkluderer her klubber fra de 3 nordligste fylkene, og “Sør” klubber fra resten 
av landet. (Tekst fortsetter) 
3 ønskede endringer i gammel tekst. Disse er uthevet. 
 
 
 



 
 
Ny tekst i sin helhet 
 

Norgescupen i NHF. 
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. november. 
Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av november. Styret 
er suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festival- kollisjon, så lenge festivalene er skilt 
av nord/sør grensen. “Nord” inkluderer her klubber fra de 2 nordligste fylkene, og “Sør” klubber fra 
resten av landet. 

Eventuelle protester kan tas opp på påfølgende ledersamling i mars måned. 

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. 
Kun NHF-medlemmer og medlemmer fra samarbeidende forbund kan delta i NC. 

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. 

Hver deltager får sine 5 beste poengsummer som tellende resultat. 

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. 

Arrangørklubben er forpliktet til å sende fullstendige deltager og resultatlister til forbundets kasserer, 
forbundets fører av NC listene og nettsideredaktør snarest mulig (senest innen 14 dager) etter 
arrangementet. 

Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte: Herrer 15 premier – 
Damer 5 – Junior 5 premier – Senior 10 premier. 

Premiene blir delt ut under NM i Havfiske påfølgende år 

 

Begrunnelse : 

Siste NC arrangeres i slutten av september. Hvorfor vente til desember med å sende søknad ? 

Per i dag kun 2 fylker nord for Trøndelag ; Nordland  og Troms - Finnmark 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Endringsforslag nr 3  fra Forbundsstyret 
 
 
Konkurransereglene pkt. 1.1. 
 
 
Gammel 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 

 
 
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. november.  NHF skal publisere annonsen på 
nettstedet innen 30. november. 

 
 
 
Begrunnelse 
 
Konsekvens av endringsforslag nr,2 
 

 

Endringsforslag nr. 4 fra Forbundsstyret 
 
Gjelder poengberegning i NC, ny setning, se uthevet skrift 

Norgescupen i NHF. 
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. november. 
Styret behandler innkomne søknader raskt og gir tilbakemelding innen utgangen av november. Styret er 
suveren i sin fordeling av norgescup. Styret kan godta festival- kollisjon, så lenge festivalene er skilt av 
nord/sør grensen. “Nord” inkluderer her klubber fra de 2 nordligste fylkene, og “Sør” klubber fra resten 
av landet. 

Eventuelle protester kan tas opp på påfølgende ledersamling i mars måned. 

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. 
Kun NHF-medlemmer og medlemmer fra samarbeidende forbund kan delta i NC. 

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. 



Hver deltager får sine 5 beste poengsummer som tellende resultat. 
Ved lik poengsum,  teller konkurranse nr. 6, 7 etc. 

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. 

Arrangørklubben er forpliktet til å sende fullstendige deltager og resultatlister til forbundets kasserer, 
forbundets fører av NC listene og nettsideredaktør snarest mulig (senest innen 14 dager) etter 
arrangementet. 

Norges Havfiskeforbund setter opp 35 premier som fordeles på følgende måte: Herrer 15 premier – 
Damer 5 – Junior 5 premier – Senior 10 premier. 

Premiene blir delt ut under NM i Havfiske påfølgende år. 
 
Begrunnelse         
 
I 2019 var der 3 vinnere i Herreklassen ( styret presiserer 3 verdige vinnere !).  
 

 

 

Endringsforslag nr. 5  fra Forbundsstyret  
 
 
Konkurransereglene Pkt. 1.2 
 
Gammel tekst: 
 
1.2 Annonsen skal inneholde informasjon om: 

1. arrangørklubbens og festivalens navn 
2. tidsskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror) 
3. påmeldingsfrist 
4. kontaktperson med mobil/e-post 
5. sted og tid for båttrekning 
6. deltageravgift 
7. premiering : klasse/antall 
8. vekt/poengsystem/cath and release/båtpoeng 
9. eventuelt forbud av bruk av personlig GPS/ tilsvarende systemer 
10. fisketid 
11. begrensning antall fisk 
12. utelukkelse av fiskeslag 
13. minstemål 
14. bløggemetode og fisk som ikke skal bløgges 
15. minstevekt på søkke/pilk 

 
 
 
 



Ny tekst:  
 
1.2 Annonsen skal inneholde ny følgende setning: 
 
Alle deltagere er ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende regelverk i NHF. Konkurranseregler er å 
finne på NHF`s hjemmeside  www.norgeshavfiskeforbund.no  
 
Videre skal annonsen inneholde informasjon om : 

1. arrangørklubbens og festivalens navn 
2. tidsskjema (tidspunkt, sted, fremmøte, utror) 
3. påmeldingsfrist 
4. kontaktperson med mobil/e-post 
5. sted og tid for båttrekning 
6. deltageravgift 
7. premiering : klasse/antall 
8. vekt/poengsystem/cath and release/båtpoeng 
9. eventuelt forbud av bruk av personlig GPS/ tilsvarende systemer 
10. fisketid 
11. begrensning antall fisk 
12. utelukkelse av fiskeslag 
13. minstemål 
14. bløggemetode og fisk som ikke skal bløgges 
15. minstevekt på søkke/pilk 

Begrunnelse : 

Styret erfarer at der ofte er kunnskapshull vedrørende konkurransereglene hos nye og gamle deltagere. 
Reglene justeres og endres årlig. Derfor prestseringen gjeldende regetverk.   

 

 

 

 

 

Tildeling av NM 2021 
 
Styret har ikke mottatt skriftlig søknad vedrørende NM i Havfiske i 2021.  

 

 

 

 

 

http://www.norgeshavfiskeforbund.no/


 
 
 
 
                       
 
 

Budsjett 2020 
 
 
 

  
INNTEKTER  
     3100 - Medlemskontingent 172 500,00 
     3200 - Festivalavgift 35 000,00 
     3260 - Salg av NHF effekter 500,00 
     3300 - Sponsorinntekter 20 000,00 
Sum INNTEKTER 228 000,00 

  
KOSTNADER  
Møteaktivitet  
     5000 - Styret - Honorarer 28 000,00 
     5010 - Styret - Møte- og reisekostnader 45 000,00 
     5030 - Årsmøte GF/LK 50 000,00 
Sum Møteaktivitet 123 000,00 
 
Norgescup / NM  
     6000 - NHF Cup - Premier 35 000,00 
     6010 - NHF Cup - Listeføring  
     6020 - NHF Cup - Drift hjemmeside, blogg  
     6030 - NHF Cup - Blogg og annet 12 500,00 
     6120 - Aktivitet - NM premiering 4 500,00 
     6130 - Aktivitet - Annen kostnad 5 000,00 
Sum Norgescup / NM 57 000,00 
 
Adm kostnader  
     6200 - Adm - hjemmeside hosting 2 500,00 
     6210 - Adm - Kontorhold 1 500,00 
     6230 - Adm - Forsikring 15 000,00 
Sum Adm kostnader 19 000,00 
 
Finans  
     8050 - Renteinntekter 3 000,00 
     8170 - Annen finanskostnad 1 000,00 
Sum Finans 2 000,00 

  
Årsresultat 31 000,00 

 
 
 

 

 



 
 
 

 
  

 
 

 

       Program Lederkonferansen 2020 
 

1. Åpning og orientering - v/ Styreleder 
 

2. Gjennomgang av forslag til GF 
 

3. Gjennomgang av konkurransereglene for klubbledere, lederansvar 
 

4. Tidsfrister og bruk av skjema 
 
5. Status Oslofjorden v/ Tor Arne Rygg 

 
6. Forsikring v/ Helge Kjøndal 

 
7. Dispensasjon båttrekning Tanangerfestivalen v/ Eivind Johannesen,SDSFC 

 
8. NM 2020 Måløy - informasjon 

 
9. Søknad NM 2021 
 
10. Tid/ Sted LK/ GF 2021 

 
11. Eventuelt 

 
 


