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Årsberetning for 2015.
Medlemskap
Det har vært totalt 65 medlemmer, hvorav 2 B-medlemmer i 2015. Det betyr at vi er blant de
største klubbene i landet i havfiskesporten. Medlemstallet må sies å ha vært stabilt høyt de siste
årene. Det er 8 senior medlemmer, 1 junior og 1 dame. Æresmedlemmer er Arne Auestad og
Bjarne Aase. 2015 har vært det året i nyere tid som vi ha fått mest nye medlemmer. Dette er bra.
Styret
Styret bestod i år 2015 av følgende personer:
Verv
Fornavn
Etternavn
Leder
John Olav
Florø-Larsen
Nestleder
Jan H
Risa
Sekretær
Thomas
Skarstein
Kasserer
Ole Torstein Osmundsen
Styremedlem
Arne
Auestad
1 varamedlem
Karl J
Nilsson
2. varamedlem
Bjarne
Aase
Revisor har vært: Stig Hetland
Oppgaven som båtkontakt har rullert mellom alle i styret.
Valg komité: Bjørn Stein (leder), Nils Magne Grude og Jon Eirik Brobak
Årsmøte.
Ble avholdt 24 februar 2015
Styrets arbeid.
Styret har hatt 6 styremøter i 2015. Styret har jobbet aktivt med følgende saker:
• Drift av klubbens hjemmeside.
• Forberedelse og organisering av medlemsmøter.
• Planlegging og organisering av Egerøynappet og Jærfestivalen.
• Organisering av klubbturer.
• Å få på plass nye egne premier til både festivalene våre og klubbmesterskap. Dette blir nå
laget av glasskunstner Astri Vadla Ravnås på Tau – Glasskjelleren. Disse er unike for vår
klubb og vi bli fast for NJHK.
• Forberedelse og deltakelse i generalforsamling og formannskonferanse i NHF.
• Organisering av deltakelse i festivaler.
• Sett på evt potensielle nye ting vi kan gjøre for å få opp interessen mer hos medlemmer
• Sørget for en sunn økonomi.
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Jærfestivalen og Egerøynappet 2015
Festivalene ble arrangert 18. og 19. april med 39 og 40 deltakere. Det var litt variert fangst på
disse 2 dagene. Dag 1 var det litt vær og ingen fant helt den store fisken, mens dag 2 fant et par
båter litt torsk, mens 1 båt fant veldig mye stor hvitting i 1,5 – 2 kg klassen. Det ble en kamp til
døra siste dag mellom Jan Harald Risa som fikk bra med torsk og John Olav Florø-Larsen som
fikk mye flott stor hvitting. Da det ble veid inn etter 5 timers fiske skilte det kun med 320g i John
Olav Florø-Larsen favør. Men som beste fisker gjennom begge dager ble det knepent andre veien
til Jan Harald Risa. Årets festivaler hadde utreise fra Fonn og dette var en ubetinget suksess igjen
som 2014 og vi vil gjøre det vi kan for å fortsette der. Festivalene gikk med et overskudd på 6708
kr.
Det er mye arbeid å organisere med båter, trekning og premiering. God innsats sikret en god
avvikling av festivalene. Deltakerne virket veldig fornøyde, det samme var arrangøren.
Vinnere av Eigerøynappet var Bjørn B Bakkelid herrer, Liv Øglænd damer, Kristian Hausken,
junior og Rolf Knutsen senior. Vinnere av Jærfestivalen var John Olav Florø-Larsen herrer, Liv
Øglænd damer, Kristian Hausken junior og Einar Eliassen senior. Oslo HK vant lagkonkurransen
for beste 4 manns lag, beste NJHK lag var på 6 plass. Bjørn Stein og Øivind Andersen vant
største fisk (torsk) hver sin dag på henholdsvis 6,7 kg og 6,4 kg.
Klubbmesterskap.
Jan Harald Risa ble klubbmester med 72 kg innveid. Dette var i en helt egen klasse for seg da nr.2
hadde «kun» 42 kg. Det er et meget bra resultat i klubbhistorisk sammenheng. Plassene under fra
2 og nedover var mye mer jevne. Største fisk var og Jan Harald Risa med en torsk på 6,77 kg.
Størst fisk uansett ble tatt av Arne Auestad som var en hinsides torsk på 38,5 kg- Lofoten. Største
arter ble, Jan Harald Risa – torsk, John Olav Florø-Larsen – brosme, Øivind Andersen – lange,
Torstein Osmundsen – sei, Bent Fiane – Hyse og Roar Sandvoll – lyr. Det har vært variabel
deltakelse på turene, og det har vært en del avlysninger grunnet dårlig vær. 19 personer har vært
med på klubbturer i 2015 og 7 av disse hadde 3 innveiinger. Dette er en lien oppgang fra 2014.
Medlemsmøter.
Det har vært organisert 4 medlemsmøter, 2 på våren og 2 på høsten Vi har gjennomgått turer og
medlemsaktiviteter + at hver medlemsmøte organisator har hatt et tema å møtet
Årsfest.
Festen ble igjen hatt sammen med SDSFC på Hummeren hotell den 6 februar. Der faktisk NJHK
stilte med mer medlemmer en SDSFC, vi var hele 29 stk fra klubben som må være nye all time
high i nyere tid. DETTE var veldig bra og kvelden ble en god fest
Festivaler og deltakelse.
Norgescupen - NHF: Vi har markert oss også i 2015 med mange fine plasseringer. Jan Harald ble
nummer 3, John Olav nummer 6 og Irvin Kilde nummer 8 i herreklassen.
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I NM deltok det 8 mann fra klubben, noe som er for dårlig når det går i hjemme traktene. Det ble
avholdt på Tananger og resultatet ble en 7 plass på lag 1. Alex Jiggens ble nummer 10 og beste
mann fra NJHK i Herreklassen.
Det har vært god deltakelse i Jærfestivalene, Måløy, Tananger, Mausund, Røst og Øygarden
festivalene. Vi har og deltatt med medlemmer i Holmestrand
Generalforsamlingen i NHF og leder konferanse.
John Olav Florø-Larsen deltok på generalforsamlingen og lederkonferansen på vegne av klubben.
Annet.
NJHK deltok i Stavanger Havnelangs med 2 medlemmer, der vi hadde fiskekonkurranse og stort
akvarium med fangster der alle som ville kunne se og spørre oss ut om fisk og arter mm. Her
stilte Thomas Skarstein og Tommy B Lian. Godt jobba. Her ble vår nye banner og rollup vist
frem.
Klubbens medlem og leder, John Olav Florø-Larsen har i 2015 vunnet flere NM titler i NM i
sportsfiske og vant Gullkroken for beste artsfisker for andre år på rad. Bra profilering av fiske.
Alle 4 som reiste til Lofotens torske VM gjorde rett og slett rent bord på alt.

24. februar 2016
John Olav Florø-Larsen
Leder NJHK
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Kontingent medlemskap
Kontingent foreslås beholdt til følgende satser:
•
•
•

A-medlemmer: kr. 450,- per år
Kontingent betalt i november eller senere blir overført og gjeldene for påfølgende år.
Sidemedlem kr. 250,- per år. Sidemedlem er tilsluttet NHF via annen havfiskeklubb.

Klubbtur koster kr. 500,- for vanlige turer. Juniorer betaler kr. 250,-.

