Nasjonalt stevne i casting – Lillehammer 23.09.2017
Castinggruppa i Lillehammer Sportsfiskerforening inviterer til nasjonalt castingstevne på Lillehammer
lørdag 23.09.2017. For kastere fra Lillehammer Sportsfiskerforening inngår stevnet som
klubbmesterskap i øvelsene 1-4. Arrangementet vil foregå på grasslettene på friluftsområdet sør for
Strandtorget (følg Strandpromenden forbi Strandtorget fram til P-plass for friluftsområdet, se
vedlagte kartutsnitt).
Øvelsesprogram: Flue presisjon, flue enhånds lengde, haspel Arenberg, haspel presisjon og haspel
enhånds lengde. I utgangspunktet er det følgende klasser: junior, herrer, damer og veteranklasse (60
år og eldre). Det må minst være tre utøvere i en klasse for at klassen arrangeres, og minst fem
deltagere i en klasse for å gi full premiering (tre beste). I tillegg utdeles bestemannspremie i følgende
kombinasjoner: fluemester (øvelse 1 og 2), haspelmester (øvelse 3, 4 og 5), presisjonsmester (øvelse
1,3 og 4) og i femkamp (øvelsene 1-5). Det må være minst tre kastere som har kastet alle øvelser i en
kombinasjon for at bestemannspremie deles ut.
Stevnestart kl. 10.00. Det tas sikte på følgende rekkefølge av øvelser: flue presisjon, haspel
Arenberg, haspel presisjon, flue enhånds lengde og haspel enhånds lengde. Rekkefølge av øvelser
kan endres ut fra værforhold og værmelding, slik at en søker å oppnå lite vind i presisjonsøvelsene og
stabil medvind i lengdeøvelsene. Det kan være aktuelt å gjennomføre to øvelser parallelt.
Startkontingent: kr. 50,- pr. øvelse for senior (herrer, damer) og veteran, kr. 25,- for junior.
Påmelding skjer til Trond Knapp Haraldsen, e-post: trond.haraldsen@nibio.no, tlf. 980 34276 (p)/928
04196 (j) eller ved fremmøte stevnedagen.
Søndag 24.09 arrangeres klubbkonkurranse mellom Lillehammer Sportsfiskerforening og Drammen
Sportsfiskere. Øvelsesprogram: Flue presisjon, flue enhånds lengde, haspel Arenberg og haspel
presisjon. De tre beste kasterne fra hver klubb i de forskjellige øvelser teller i lagkonkurransen.
Klubbene kan stille med et fritt antall kastere. Det er også anledning for kastere fra andre klubber til
å delta i stevnet, men det vil ikke bli foretatt individuell premiering. Vandrepokalen satt opp i 2015,
må vinnes tre ganger før pokalen endelig tilfaller en av klubbene (Drammen vant i 2015 og 2016.
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Kartutsnitt over området med angitt parkeringsplass

