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Årsberetning for 2013.
Medlemskap
Det har vært totalt 64 medlemmer i 2013. 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, 3 junior og 1 dame. Æresmedlemmer er Arne Auestad og Bjarne Aase.
Styret
Styret bestod i år 2013 av følgende personer:
Verv
Fornavn
Etternavn
Leder
Øivind
Andersen
Nestleder
John Olav
Florø-Larsen
Sekretær
Jonny
Solberg
Kasserer
Ole Torstein Osmundsen
Styremedlem
Arne
Auestad
Styremedlem
Bjarne
Aase
Styremedlem
Thomas
Søreide
Revisor har vært: Stig Hetland
Oppgaven som båtkontakt har rullert mellom styret.
Valg komité: Bjørn Stein (leder), Nils Magne Grude og Olav Larsen.
Årsmøte.
Dette ble holdt 6. februar 2013.
Styrets arbeid.
Styret har hatt 5 styremøter i 2013. 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.
• Forberedelse og deltakelse i generalforsamling og formannskonferanse i NHF.
• Organisering av deltakelse i festivaler.
• Sørget for en sunn økonomi.
• Innkjøp av klubbjakker og caps.
Jærfestivalen og Egerøynappet 2013
Festivalene ble arrangert 19 og 20. april med 52 deltakere. Det var veldig bra fangster begge
dager og sjelden å se så mye stor og fin torsk. En av årsakene var at vi prøvde nye fiskeområder.
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Festivalene var bra gjennomført, men noe utfordrende å håndtere så mye fisk under innveiing og
levering til Fonn Egersund. Festivalene gikk med et lite underskudd (-2 915 kroner). Det er mye
arbeid å organisere med båter, trekning og premiering. God innsats sikret en god avvikling av
festivalene. Deltakerne virket fornøyde. Karl Johan Nilsson vant Egerøynappet. Thomas Skarstein
hadde størst fisk, en torsk på 13,9 kg.
Klubbmesterskap.
Jan Harald Risa ble klubbmester med over 70 kg innveid. Det er et meget bra resultat i
klubbhistorisk sammenheng. De neste på lista hadde og gode innveiinger. Ellers er det tatt mye
fin og stor fisk i konkurransen. Det har vært variabel deltakelse på turene, men generelt er det
veid inn mer fisk enn hva som er normalt.
Medlemsmøter.
Det har vært organisert 5 medlemsmøter, 3 på våren og 2 på høsten Vi har gjennomgått turer og
medlemsaktiviteter. Det er engasjert foredrag og besøk fra leverandører. Det har vært godt
fremmøte på møtene. Drøyt 20 personer i gjennomsnitt.
Årsfest.
Det ble igjen organisert årsfest i sammen med Stavanger Deep Sea Fishing Club på Hummeren
hotell.
Festivaler og deltakelse.
Forbundscupen: Vi har markert oss også i år med mange fine plasseringer. Bjørn Stein ble nr 9
totalt i herreklassen og Arne Auestad ble nr 3 i seniorklassen.
I NM deltok et 4 manns lag fra klubben som vant lagkonkurransen (+ dobbelt seier for 2
mannslag). Arne Auestad vant seniorklassen, Peder Vik ble nr 2 i herreklassen og Jan Harald Risa
tok en 5 plass i herreklassen. Bra levert.
Det har vært god deltakelse i Jærfestivalene, Måløyfestivalene, Tanangerfestivalen, Mausund og
Øygarden festivalene.
Generalforsamlingen i NHF og leder konferanse.
Øivind Andersen, Jonny Solberg og John Olav Florø-Larsen deltok på Generalforsamlingen på
vegne av klubben.

12. februar 2013
Øivind Andersen
på vegne av styret
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Kontingent medlemskap
Kontingent foreslås beholdt til følgende satser:
•
•
•

A-medlemmer: kr. 450,- per år
Etter 30. Juni betales kr. 225,- for nye medlemmer
Sidemedlem kr. 250,- per år. Sidemedlem er tilsluttet NHF via annen havfiskeklubb.

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

