
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.

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.

3.

-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.

-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.

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.

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,-.

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.

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.

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.»

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).

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.

11.

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

12.

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

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.

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

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.

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.

17.

Forslag om å legge ned landslagskomiteen. 


