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Medlemsforeninger av Norges Castingforbund kan søke om tilskudd til godkjente tiltak 
som beskrevet nedenfor.  
 
Det leveres en kortfattet skriftlig søknad med beskrivelse av: 

a) Type tiltak 
b) Deltagelse, omfang 
c) Budsjett/kostnadsestimat 
d) Søknadssum 
e) Kontaktperson 
f) Foreningens bank kontonummer  

NCF vil vurdere søknadene fortløpende, svar kan ventes i løpet av noen virkedager etter 
at søknaden er mottatt. Etter endt tiltak oversendes kort rapport med regnskap vedlagt 
originalbilag til NCF. Krav uten originalbilag dekkes ikke. Tildelt beløp utbetales så 
foreningens konto. Overførte midler skal kun benyttes til dekning av faktiske kostnader.  
 
Det benyttes ikke faste satser eller garanterte beløp for tilskudd. Det eksisterer 
imidlertid maksimalsatser knyttet til de fleste tilskuddsordninger. Størrelse på tilskudd 
vil bli vurdert iht. budsjett, type tilskudd, samt samlet tilskudd til aktuell forening/kaster. 
Det stilles krav om egenandel ved de fleste av tilskuddsordningene.  
 
Foreninger kan søke om tilskudd før aktiviteten/innkjøpet finner sted, og få en 
forhåndsgodkjenning. 
 
Det er ikke satt noen søknadsfrister, men foreningene oppfordres til å levere søknader 
så tidlig som mulig, og senest innen april 2017. Foreningen ved dets styre/leder står som 
søker, og ev. midler overføres foreningenes bankkonto. 

 

Søknad sendes pr. brev eller pr. e-post: 
Norges Castingforbund 
Postboks 5000 
0840 Oslo 
casting@nif.idrett.no 
Tel: 21029795 
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TILSKUDDSBERETTIGEDE TILTAK 

 

 Aktivitetskonsulent 
 Medlemsforeninger kan benytte NCF’s aktivitetskonsulent kostnadsfritt til å holde 

kurs og instruksjon, lede/delta i samlinger og stevner, holde demo/oppvisning, 
delta på messer etc. Bruk av aktivitetskonsulent kan avtales pr. e-post eller pr. 
telefon. Det er ikke nødvendig å levere skriftlig søknad. 

  
 

 Instruktørutdanning 
 En trener/ungdomsansvarlig pr. forening støttes med inntil kr. 5.000,- til 

deltagelse på veilederkurs, aktivitetslederkurs eller tilsvarende. 
 
 

 Klubbutvikling 
 Klubber kan få dekket kostnader til deltagelse ved:   
 

- ”Start og oppfølgingsmøter” 
- ”Klubbens utviklingsprogram” 
- Frittstående prosesser, organisasjonskurs og andre  

kompetansehevende tiltak 
  
 De to øverste kursene avholdes i regi av NIF/særforbund. 

 
 

 Dommerkurs 
Deltagere på dommerkurs kan motta reisestøtte etter statens satser/regning, 
inntil kr. 1.500,- pr. deltager. 
 
 

 Hall- og baneleie 
Kostnadsdekning hall- eller baneleie til stevner, trening, arrangement, samlinger 
inntil 50 % av leiebeløpet og inntil kr. 15.000,- pr. forening.  

 
 

 Aktivitetstilskudd 
Kostnadsdekning til stevner og samlinger, utover hall- og baneleie. Inntil 50 % av 
relaterte kostnader og inntil kr. 3.000,- pr. forening. 
 
 

 Dommere 
Kostnadsdekning reise og overnatting for dommere med lang reisevei, ved stevne. 
Inntil 100 % av relaterte kostnader for inntil 2 dommere ved det enkelte stevne.  
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 Startstøtte 
Starttilskudd/-pakke nye foreninger. Innhold etter behov, tilsvarende en verdi på 
kr. 5.000,-.  
 
 

 Baneutvikling 
Kostnadsdekning ved utvikling/rehabilitering av kasteanlegg, inntil 50 % av 
relaterte kostnader og inntil kr. 10.000,-. Ved særlig kostnadskrevende prosjekt 
kan høyere tilskudd vurderes. 
 
 

 Reisestøtte nasjonale stevner 
Dekning av reisekostnader for kastere ved terminfestede, nasjonale stevner. 
Reisevei = korteste veidistanse t/r.  

Det kan innvilges tilskudd pr. deltaker/stevne på inntil 75%, maksimalt kr. 3.000,-, 
til dekning av dokumenterte reise- og overnattingskostnader. Diett dekkes ikke. 

 

 Reisestøtte internasjonale stevner (ekskl. mesterskap) 
For 2017 kan det søkes om reisestøtte til følgende internasjonale stevner:  
  

a) Fluekaststevner i Sverige og Finland, terminfestet av det svenske og finske 
castingforbundet.  

b) Spey‐o‐rama, San Fransisco – USA 
c) Castingstevner terminfestet av ICSF  

Andre stevner kan også godkjennes hvis de vurderes som kvalitetsmessig 
tilfredsstillende. For innvilgelse av søknad ifm. et fluekaststevne forutsettes det at 
søker ved behandlingstidspunkt er blant de 8 beste på NCF’s rankingliste innen en 
av de øvelser han/hun skal delta i.  
 
Kastere som ønsker å søke om reisetilskudd oppfordres til å melde i fra om dette 
til NCF innen april 2017. Søknad med kostnadsestimat og stevne-informasjon 
leveres NCF senest 2 uker før avreise.  
 
Det kan innvilges tilskudd pr. deltaker/stevne på inntil 75%, maksimalt kr. 3.000,-, 
til dekning av dokumenterte reise- og overnattingskostnader. Diett dekkes ikke. 

Dette ble godkjent for 2017. 

Reisestøtten til USA ble tatt opp, og tilskudd for Spey-O-Rama økes til inntil 5000,00 kr pr. 

utøver. 

 


