
Her er saker som er innsendt til innstilling fra styret

SAK 1: Årsmøte 2018 dato: 06.05.18 Kl. 12.00 ved Hemsedal kommunehus må ugyldiggjøres.

Hvorfor: Årsmøte innkalling var ikke iht. vedtekter §6. Det foreligger ingen årsmøte referat iht. 
vedtekter §6. Årsmøte protokoll er ikke signert etter årsmøte 2018 iht. vedtekter §6.

Dvs. alle av saker på saksliste 2018 som ble diskutert og det valg som ble foretatt må ugyldiggjøres, 
ref. vedtekter §6.

Det ønskes en grundig redegjørelse fra styret til årsmøtet på hvorfor ikke forbundets egne vedtekter 
har blitt etterlevd i forbindelse med og i etter av årsmøte 2018.

SAK 2: Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING -

TEKST STRYKES

2.2 Lagets tre beste totale resultat fra konkurransene utgjør sammenlagtresultatet for sesongen."

Forslag til ny tekst:

2.2 Lagets fire beste totale resultat fra konkurransene utgjør sammenlagtresultatet for sesongen."

SAK 3: Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING -

TEKST STRYKES

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 fisksk.

3) Størst fisk.

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

benyttes ikke.

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-siffer er ved 
sammenlagt rangering, gjelder følgende utvalgskriterier:

1) Høyest total poengsum.

2) Antall fisksk.



3) Størst fisk.

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

benyttes ikke.»

SAK 4: Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING» forslag til nytt punkt med 
tekst.

Det er ulovlig å grave / sparke/ shuffle i bunnvegetasjonen for å oppnå fordel med den enkelte utøver 
sitt fiske. Ved vading skal det vises hensyn til elvens bunnvegetasjon. Det er ønskelig at det er mest 
mulig bevegelig fiske, det skal vises hensyn til bunnvegetasjon. Dersom en utøver fanger fisk ved å 
grave/ sparke/ shuffle i bunnvegetasjon vil fisk kunne bli underkjent eller at utøver kan bli diskvalifisert 
fra økten og eller konkurransen.

SAK 5: Regelendring "5. REDSKAPS - OG UTSTYRSBESTEMMELSER» -

5.7 ANDRE UTSTYRSBESTEMMELSER"

TESKST STRYKES

-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).

SAK 6: NKFFs hjemmesider - oppbygging av sider, er det intuitivt hvor man finner eksempelvis 
vedtekter og konkurranseregler? Det er sterkt ønskelig at NKFF bruker www.nkff.net som sin 
offisielle side (iht regelverk).

SAK 7: Redegjørelse av styret til årsmøtet på hvorfor ikke de offisielle sidene til NKFF brukes ved 
invitasjoner og endringer eks.vis ved NC / NM (ref. NM 2018 og NC Tolga 2018), samt ved resultater 
etter NM og NC. (Ref. NC 2019 Tolga, arrangør bruker kun Facebook til å oppdatere om de endringer 
som gjøres underveis i forkant, hvor enkelte utøvere var blokkert av arrangør). Er dette iht. NKFF?

SAK 8: Redegjørelse av styret til årsmøtet på hvilke tiltak iverksetter styret ved uønsket bruk/ 
saksinnlegg av medlemmer i NKFF ved bruk av sosiale medier og på nett forum/ blogger, hvor man 
snakker nedsettende om andre sine resultater m.m. (eks. Etter EM 2018).

SAK 9: Undertegnende ønsker en redegjørelse av styret på forventet behandlingstid av innleverte/ 
innsendte klager/ protester. Samt når kan undertegnende forvente svar på på innleverte/ innsendte 
klager og protester fra 2018.

SAK 10:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.nkff.net%2F%3Ffbclid%3DIwAR1QIut2Be36WgldN8MnHFYhmwkBrV9CxDlf-AWbm2VdDGHtW94i-X2124s&h=AT27dlGQjVDRaIXpvRTOTOhaSmBGFi7kOxA1INPQTsaFAzYNKb0JCSr9fMXG1Mn7MNf_psfoq46iphF6EL2RonrrmHAk4M5pyzo9K39A8sV-t_yAao5-ykjKgf8WObSk2WvjPk0QETg


«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 reger som mulig, for å kunne på en bedre måte få konkurranse utøvere som holder
et høyere internasjonalt nivå.

SAK 11: Trekningssystem

Redegjørelse av styret til årsmøtet på bruk av eget trekning system. Det er ønskelig at trekning system
beskrives bedre ift. hvordan trekning i den enkelte NM / NC skal følge NKFF sitt trekning system. iht 
styrevedtak (2016?). (Ref. NM 2018 og NC Tolga 2018).

Det anbefales videre med denne sak at NKFF sterkt vurderer å kjøpe lisens for bruk av FIPS Mouche 
sitt nye trekning system, slik at man ivaretar en rettferdig og lik trekning fra konkurranse til 
konkurranse.

SAK 12: Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING forslag til nytt punkt med 
tekst.

Håvet fisk, når fanget fisk er i håv, skal fisk og håv være i vann til enhver tid under transport fra fang 
sted til kontrollør/ keepnet. Dersom ikke fisk og håv er i vann hele tiden vil fisk kunne bli underkjent/ 
eller utøver diskvalifisert ved gjentagelser.

SAK 13:

Redegjørelse av styret til årsmøtet vedrørende avtale med NJFF. Hva er årsaken / årsakene til at 
denne avtalen ikke blir etterlevd? Hva er det som begrenser kommunikasjon og samarbeid med 
NJFF? (språk/ kultur/ interessenter...)

SAK 14: Regelendring "2. KONKURRANSER OG POENGBEREGNING forslag til nytt punkt med 
tekst.

Etter at fisk er målt og releaset ved kontrollør/ keepnet er det strengt forbudt å tråkke/ hoppe/ gå i 
vannet for å skremme vekk fisk slik at neste utøver på sonen får urettmessig/ ugunstige fiske forhold. 
Dersom utøver blir observere i å gjøre dette vil all fanget fisk kunne bli underkjent i den økten, samt at 
utøver kan bli diskvalifisert fra hele konkurransen.



SAK 15:

Ved arrangement av NM/ NC skal kun godkjent NJFF skilting brukes ved informasjonsskilt til 
parkering og til merking av soner. Det er ikke tillatt å bruke skilt som har en kommersiell verdi til NM/ 
NC. Det kan gjøres styrevedtak på den enkelte konkurranse som arrangeres i samarbeid med f.eks. 
NJFF for bruk av annen skilting. Da skal NKFF logo være tilstede på den enkelte skilt.

SAK 16:

Fremtidig endring av regelverk skal besluttes i et årsmøte vedtak.

SAK 17: For å gjøre valgkomitéens arbeid bedre i forkant av et årsmøte.

Det bør legges en frist på minimum 31 dager i forkant av et årsmøte på innbetaling av medlemskap for
å kunne ha stemme rett under årsmøtet, og for at valgkomité skal kunne ha gode arbeidsforhold ifb. 
med å finne riktige kandidater til valg av medlemmer til tillitsverv i NKFF.


