
Forslag til Årsmøte 2018 NKFF

m/ Styrets innstilling

Styret har gjennomgått hvert forslag og har under hver sakt lagt til merknad med sin 
innstilling. En kort begrunnelse følges også der styret mener dette er nødvendig.

Sak 1:

Minner samtidig om at uttaks-reglementet som ble vedtatt på årsmøtet 2017 (forslag B-2) 
bør legges i engen link på hjemmesiden ved konkurranseregler og vedtekter. Det bør være 
synlig for offentligheten, hvertfall for både utøvere og Landslags komité.

Styrets innstilling: 

Dette er vi enig i. Da vi nylig lanserte den nye nettsiden vår, ble dette forbigått og vi 
skal kontinuerlig jobbe for å gjøre sidene våre lettere for å innhente informasjon som trengs. 
Både for medlemmer, og ikke-medlemmer.

Sak 2:

-Endring av følgende regel:

2.14: I lagkonkurransen legges lagets 3 beste individuelle resultater i hver økt sammen. Laget 
med lavest plass-siffer er vinner av konkurransen. Hvis det er like plass-siffer ved sammenlagt
rangering, gjelder følgende utvalgskriterier: 1) Høyest total poengsum. 2) Antall fisk. 3) Størst
fisk. 4) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) 
umiddelbart etter benyttes ikke.

Forslag:   

2.14: I lagkonkurransen legges lagets individuelle resultater i hver økt sammen. Laget med 
lavest plass-siffer er vinner av konkurransen. Hvis det er like plass-siffer ved sammenlagt 
rangering, gjelder følgende utvalgskriterier: 1) Høyest total poengsum. 2) Antall fisk. 3) Størst
fisk. 4) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) 
umiddelbart etter benyttes ikke.

Styrets innstilling:

Forslaget tas til følge. Se sak 8 for utfyllende kommentar



Sak 3:

1. Endring av følgende regel:

11.5: Det er ikke tillatt for deltakere eller andre NKFF medlemmer å fiske i 
konkurranse-området treningsfiske i konkurranse-området etter påmeldingsfristen for
gjeldene konkurransen er gått ut.. Arrangør bes anmode andre om ikke å fiske i det 
aktuelle området i dette tidsrommet.

Forslag: 11.5 Det er ikke tillatt for deltakere eller andre NKFF medlemmer å 
fiske/treningsfiske i konkurranse-området etter siste søndag før konkurransen. 
Arrangør bes anmode andre om ikke å fiske i det aktuelle området i dette tidsrommet.

Styrets innstilling: 

Forslag til ny regel tas til følge. 

2. Ny regel (12.5)):
Forslag: 12.5 For at et lag skal kunne vinne Norgesmesterskapet må det være flertall 
av norske statsborgere. Dette ekskluderer ikke utenlandske lag å stille i NM, men de 
vil ikke premieres med gull, sølv eller bronse.

Styrets innstilling:

Forslag tas til følge

Sak 4

-Forslag ang keepnett: Nkff selger sine keepnet til medlemmer, bevarer 8 stk (to lag) 
keepnett som kan brukes til utlån/leie (100 kr) til eventuelle deltakere som deltar for første 
gang eller liknende. Dersom deltaker trenger å låne keepnett av NKFF er det deltaker sitt 
ansvar å melde fra om dette ved påmelding til konkurranse. Det blir hver og en sitt ansvar å 
stille med eget keepnett i fremtiden på lik linje med håv, stang og annet fiskeutstyr, 
keepnettet blir da en personlig eiendel som må medbringes ved soneflytting. På denne 
måten blir slipper NKFF styremedlemmer å kjøre rundt med henger/oppbevare i lange 
perioder, ekstra vedlikeholdsarbeid osv. Måletrau og soneskilt får man plass til i en bil. 
Hengeren kan selges mer penger i NKFF kassen.

Styrets Innstilling:

Forslag tas til følge, og gjennomføres fortest mulig. Dette vil gjøre arbeidsoppgavene ved 
gjennomføring av konkurransearrangement lettere, særlig for forbundet og 
konkurranseansvarlig

Sak 5



-Forslag til øking av årskontingent

Øke medlemskontingent til 500,- for senior og 400,- for junior. Ta bort medlemsrabatt for 
NJFF-medlemmer, ser ingen grunn for at NJFF-medlemmer skal få rabatt hos NKFF da NKFF-
medlemmer ikke får noen tilsvarende rabatt hos NJFF. Øke tillegg i konkurranseavgift for ikke-
medlemmer fra nåværende 200,- til 350,-.

Styrets innstilling:

Forslaget tas til følge

Sak 6

Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING - 2.2 Lagets tre beste totale 
resultat fra konkurransene utgjør sammenlagtresultatet for sesongen."

Forslag - punkt strykes fra regelverk og ny nummerering av alle punkter under 2. 
KONKURRANSER OG POENGBEREGNING.

Styrets innstilling:

Forslaget tas til følge. Se sak 8 for ytterlige kommentar

Sak 7

Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING - 2.14 I lagkonkurransen legges 
lagets 3 beste individuelle resultater i hver økt sammen. Laget med lavest plass-siffer er 
vinner av konkurransen. Hvis det er like plass-si er ved sammenlagt rangering, gjelder 
følgende utvalgskriterier: 

1) Høyest total poengsum. 

2) Antall fisk. 

3) Størst fisk.
4) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) 
umiddelbart etter 

benyttes ikke.

Styrets innstilling:

Forslaget tas til følge. Se sak 8 for ytterlige kommentar

Sak 8



Forslag til ny regeltekst for 2.14

"2.14 I lagkonkurransen legges lagets fiskere sine (4 fiskere) individuelle resultater i hver 
økt sammen. Laget med lavest plass-siffer er vinner av konkurransen. Hvis det er like plass-si 
er ved sammenlagt rangering, gjelder følgende utvalgskriterier: 

1) Høyest total poengsum. 

2) Antall fisk. 

3) Størst fisk.
4) Er det fremdeles likt mellom konkurrenter, tildeles de samme plass, og plassen(e) 
umiddelbart etter 

benyttes ikke.»

Styrets innstilling:

Samme som to foregående forslag, og forslaget tas til følge. Ordlyd fra forslag 8 skrives inn i 
regelverket

Sak 9

Regelendring "5. REDSKAPS - OG UTSTYRSBESTEMMELSER - 5.7 ANDRE 
UTSTYRSBESTEMMELSER" -5.7.3 Det er tillatt for deltakere å bruke telefon/radio under 
konkurransen dersom dette ikke er l sjenanse eller hinder for andre konkurrenter. 

Forslag til ny regeltekst for 5.7.3 Det er ikke tillatt for deltakere å bruke telefon/ radio/ andre
kommunikasjonsmidler under konkurranse økten(e).

Styrets innstilling:

Et godt forslag. Tolkes dette som at mobilbruk ikke er tilgjengelig mellom sonebytte på 
samme sektor, så må dette presiseres. Spørsmål som stilles av forslaget er hvordan dette 
setter presedens for verbal kommunikasjon mellom lagmedlemmer på samme sektor? Skal 
dette også forbys?

Styret er enig, men trenger hjelp til riktig ordlyd for regelverket

Sak 10

Vedtekter §6 ÅRSMØTE - "Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 31. mars.»



Redegjørelse fra styret til årsmøtet på hvorfor ikke forbundets egne vedtekter har blitt 
etterlevd i forbindelse med årsmøte 2018.

Styrets svar:

Her kan styret ikke annet enn å ta selvkritikk. Styrets leder, Terje, etterspurte å få startet 
prosessen med å finne sted og dato for årsmøte 16.januar. Deretter tok arbeidet med å få på 
plass terminlisten overhånd, og da dette var på plass nærmet 4 ukersfristen for invitasjon 
seg. Eneste muligheten var ukurante helger, som sammenfalt med påskeferie. Derfor tok vi 
avgjørelsen om å sette det første passende helg som ikke var for tett opptil 
konkurransehelger. Valget falt på 6.mai, og hele styret var enig om at dette var beste løsning. 
Vi beklager, og tar nok en gang selvkritikk på at det ikke ble gjennomført innen fristen.

Sak 11

NKFFs hjemmesider - oppbygging av sider, er det intuitivt hvor man finner 
eksempelvis vedtekter og konkurranseregler?

Styrets svar:

Ref. Sak 1

Sak 12

Redegjørelse av styret til årsmøtet av styrets gjennomgang av prosjekt dokumentasjon for 
EM 2020. Sak ble enstemmig vedtatt årsmøte 2017.

Styrets svar: 

Redegjørelse kommer

Sak 13

Redegjørelse av styret til årsmøtet av styrets utarbeidelse og forventet publisering av  "regler 
om «vær varsom plakat» i sosiale medier»  .Sak ble enstemmig vedtatt årsmøte 2017.



Styrets svar: 

Redegjørelse kommer

Sak 14

Undertegnende ønsker en redegjørelse av styret på forventet behandlingstid av 
innleverte/innsendte klager/ protester. Samt når kan undertegnende forvente svar på 
innleverte/ innsendte klager protester fra oktober 2016;

1: Protest mot manglende etterlevelse av NKFFs vedtekter, instruks og kontrakt, sendt 
26.10.2016

2: Protest mot manglende etterlevelse av NKFFs vedtekter §4 og §6, sendt 27.10.2016 kl. 
05:15

3: Protest på manglende etterlevelse av NKFFs vedtekt §4, regelbrudd av NKFFs Regelverk 
2016, sendt 27.10.2016 kl. 18:25

4: Protest på manglende etterlevelse av NKFFs vedtekter, etiske og moralske normer og 
verdier, sendt 27.10.2016 kl. 23.41

Styrets svar:

Overnevnte saker ble innlevert til forrige styre i tiden hvor dette styret gikk i oppløsning. Da 
nytt styre ble satt ved årsmøte i fjor var disse sakene noe som falt gjennom og ikke ble 
videreformidlet eller diskutert. Styret skal ta frem igjen disse sakene, og behandle de så snart
som mulig. 

Sak 15

Forslag til oppmoding fra styre til medlemmer om bruk av sosiale medier som privat person. 
Det er ikke heldig for NKFF at enkelt person(er) fisker i fiskeforbud soner og legger ut bilder 
og tekst ut på sosiale medier som eks.vis Facebook. Da allmenheten relaterer dette til NKFF, 
hvor de ser at person(ene) er konkurransefluefiskere.



Styrets svar:

Dette er en diskusjon som ofte dukker opp. Styret vil så klart alltid oppfordre sine 
medlemmer å bruke nettvett. Saker som tydelig kan være med på å sverte NKFF renommé vil 
ikke bli tollert dersom det er i direkte tilknytting NKFF, derimot må vi også innse at våre 
medlemmer er enkeltpersoner som handler på egen vegne. Hvor linjen går er ikke alltid like 
lett å se, men styret oppfordrer alle til å opptre gjennomtenkt i saker hvor NKFF kan bli 
assosiert.

Sak 16

 «2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING -2.9 Godkjente fiskeslag er ørret, røye, harr, sik 
om ikke annet nevnes i modifiserte regler. Minstemålet på fisken er 18 cm dersom ikke annet
er opplyst».

Forslag til ny regeltekst:

2.9 Godkjente fiskeslag er ørret, røye, harr, sik om ikke annet nevnes i modifiserte regler. 
Minstemålet på fisken er 20 cm dersom ikke annet er opplyst.

Hvorfor, FIPS Mouche vil i fremtiden anmode alle sine medlemmer om at minste mål skal 
være minimum 20cm. Dette for å fremme konkurranse fluefiske på en bedre måte, hvor det 
vil settes større ferdighetskrav til den enkelte fluefisker i de aller fleste fiske situasjoner/ 
sammenhenger. Slik jeg ser det så har NKFF uttalt og vært enige om at NKFF skal være så lik i 
sine konkurranseregler som de FIPS Mouche sine regler som mulig, for å kunne på en bedre 
måte få konkurranse utøvere som holder et høyere internasjonalt nivå.

Styrets svar:

Styrets anser dagens minstemål på 18cm som godt tilpasset norske forhold. Dette skyldes 
bestanden villfisk vi har i Norge, og særlig de vassdragene vi oftest befinner oss i. At de 
internasjonale reglene, som ofte er laget for å omfatte områder med ”stocked fish”, i 
fremtiden kan endres til 20cm minstemål anser vi ikke som noe vi trenger å innføre per dags 
dato

Sak 17

Forslag om å legge ned landslagskomiteen. 

Styrets svar:



Per dags dato er det lite som kan vise til at dette var en endring som førte til noe bedre. 
Styret sikter til mangel på tilstedeværelse av landslagskomiteen som helhet, kommunikasjon 
mellom fiskere og komiteen og ikke minst mangel på uttak av landslag til VM 2019 som 
hovedargument. Grunnet dette ser styret at gammel ordning var bedre med tanke på 
sikkerhet og forutsigbarhet for fiskerne. Styrets innstilling er at ordningen for stå ut året, men
at det deretter må evalueres og deretter legges ned hvis ikke arbeidsoppgavene til 
landslagskomiteen utføres.


