TINGDOKUMENTER

NORGES CASTINGFORBUNDS TING
LØRDAG 16. FEBRUAR 2019 Kl. 16.30
Hotell Fritidsparken, Skien

DAGSORDEN OG SAKSLISTE

1. Åpning ved presidenten
2. Godkjenning av innkalling, fullmakter
3. Godkjenning av saksliste og forretningsorden
4. Valg av dirigent og protokollfører
5. Valg av representanter til å underskrive protokollen
6. Styrets årsberetning 2017-2018
7. Regnskap og revisjonsrapport
8. Forslag
9. Budsjett
10. Valg
11. Bestemme tid og sted for neste ting
12. Avslutning

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

1.

Forbundstinget ledes av dirigent valgt av tinget. Protokollen føres av
sekretær valgt av tinget.

2.

Representantene gis fri talerett, men dirigenten kan foreslå
begrensning av taletid og strek for inntegnede talere.

3.

Iht. til NCFs lov §10, kan ikke forslag til lovendring tas opp til
behandling hvis det ikke er ført opp på sakslisten. Andre forslag som
ikke er ført opp på sakslisten, kan behandles hvis 2/3 av
representantene stemmer for det.
Alle forslag leveres skriftlig til dirigenten, undertegnet med
organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke
trekkes, og nye forslag ikke settes frem, etter at strek er satt eller
saken tatt opp til votering.

4.

Et gyldig vedtak må være fattet med et flertall av de avgitte stemmer,
dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer (Jfr. NCFs lov §15, med
unntak i §10, 21 og 22.).
Voteringsalternativ er som følger: for – imot - avholdende.
Alle valg foregår skriftlig hvor det foreligger mer enn ett forslag.

5.

Forslag og vedtak protokollføres, med angivelse av antall stemmer for,
imot og avholdende.

Til
Styret
Tillitsvalgte
Klubber

Oslo 03.12.18

INNKALLING TIL FORBUNDSTING 2019
Norges Castingforbund innkaller herved til Forbunds ting 2019
Lørdag 16. februar kl. 16.30
på hotell Fritidsparken, Moflatvegen 38, 3733 Skien
Forslag som ønskes behandlet på Tinget, må være innsendt innen 16. januar.
Dagsorden og sakspapirer til Tinget blir sendt ut senest 2. februar.

Med hilsen
NORGES CASTINGFORBUND

Thorgeir Gustavsen
generalsekretær

NORGES CASTINGFORBUND´S FORBUNDSTING 2019
Oppgaver
Forbundstinget skal iht. NCF’s lov §13:
1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Behandle beretning for særforbundet.
5. Behandle særforbundets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette kontingent og avgifter.
8. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
9. Engasjere statsautorisert/registrert revisor til å revidere særforbundets regnskap.
10. Foreta følgende valg:
a) President og Visepresident
b) 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet
e) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
11. Bestemme sted for neste forbundsting.
Forslag til lovendring kan ikke tas opp til behandling hvis det ikke er ført opp på sakslisten. Andre forslag
som ikke er ført opp på sakslisten, kan behandles hvis 2/3 av representantene stemmer for det, ved
godkjenning av sakslisten.
Representasjon
I følge NCF’s lov §11 møter:
Med stemmerett:
a) Særforbundets styre.
b) Representanter fra idrettslag, klubber og særgrupper etter følgende skala:
- for medlemstall til og med 50:
en representant
- for medlemstall fra og med 51:
to representanter
Videre møter uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i de saker som ligger innenfor
utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a) Lederne i utvalg/komitéer, eventuelt nestleder eller styremedlem dersom leder er forhindret
fra å møte
b) Kontrollkomiteens medlemmer
c) Valgkomiteens medlemmer
d) Revisor
Vi gjør oppmerksom på det ved valg/oppnevning av 2 representanter til forbundstinget skal velges
representanter fra begge kjønn (jfr NIFs lov, paragraf 2-4).

Til
Klubber

FULLMAKTSSKJEMA
FOR NCFs TING 2019

I følge Norges Castingforbunds lov §11 møter en representant for hvert medlemslag som har
inntil 50 medlemmer og to representanter fra hvert lag som har mer enn 50 medlemmer.

Fra ………………………………………………………………………………………...møter

……………………………………………… og ………………………………………………

som representant (er) på NCF’s Ting 2019.

……………………………………………
Leders underskrift

Skjemaet returneres innen 16. januar til:
Norges Castingforbund
Postboks 5000
0840 Oslo
E-post: casting@nif.idrett.no

Årsberetning

Norges Castingforbund

2017

Forbundet
Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF), International Castingsport Federation (ICSF), Forente
nordiske casting-forbund (FNCF) og Særforbundenes fellesforbund (SFF). NCFs medlemmer
er foreninger, klubber og grupper som tilbyr casting, fluekasting og surfcasting for sine
medlemmer. Forbundets administrasjon har kontor på Idrettens hus, Ullevål stadion i Oslo.

Forbundsstyret
President:

Jan Ivar Larsen f.o.m: 23.04.17, t.o.m: 09.01.18
Terje Slydahl f.o.m: 09.01.18

Visepresident:

Terje Slydahl f.o.m: 23.04.17, t.o.m: 09.01.18
Gunnar Thompson f.o.m: 09.01.18

Styremedlemmer:

Gunnar Thompson f.o.m: 23.04.17, t.o.m: 09.01.18
Jan Ivar Larsen f.o.m: 09.01.18
Martin Nøkleberg
John Einar Enger
Anita Marie Strand
Veronica Smørsgård

Varamedlemmer:

Trond Knapp Haraldsen
Monica Stølsvik Bertelsen

Merknad:

Presidenten trakk seg fra sitt verv, og det ble noen omrokkeringer som
en ser av datoene.

Komiteer
Valgkomité:

Karoline Østgård Olsen (leder)
Ronny Stavsholt
Terje Christiansen

Kontrollkomité:

Bjørn Roger Larsen (leder)
Åge Larsen
Andor Røraas
Olaf Christensen

Teknisk komité:

Per Grønberg (leder)
Geir Hansen
Arnfinn Nordsveen
Johnny Smørsgård
Anita Strand

Hedersmerkekomité: Thorgeir Gustavsen (leder)
Grethe F. Josephsen (fluekasting)
Trond Haraldsen (casting)

Internasjonal representasjon
Thorgeir Gustavsen sitter som styremedlem i ICSF. Han er også medlem i ICSFs tekniskeog utdannings-komite og i «commition» for fluekasting. Jan Ivar Larsen er styremedlem,
og Thorgeir Gustavsen er varamedlem i Forente Nordiske Castingforbund.

Administrasjon
Generalsekretær:
Klubbutvikler:

Thorgeir Gustavsen
Jarle Strandberg (prosjektmedarbeider)

Aktivitetskonsulenter:

Mikael Blomberg og Tommy Aarkvisla,
som engasjeres på oppdragsbasis.

Merknader:
Arbeidsmiljøet tilfredsstiller de lovmessige krav, og det drives ikke
produksjon eller annen virksomhet som har noen vesentlig påvirkning på det fysiske miljø.
Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og det er heller ikke innrapportert
skader eller ulykker på arbeidsplassen eller av personer engasjert av NCF.

Klubbutvikler
Det ble i midten av mai 2016, ansatt en klubbutvikler (Jarle Strandberg), som skulle «ta seg
av» rekruteringen av nye klubber, samt få liv i eksisterende klubber med lite eller ingen
aktivitet. Hans arbeidsfelt er både casting og fluekasting. Noe måtte gjøres for å få mere liv og
aktivitet i våre idretter, og styret mente satsningen ville være vel anvendte midler. Da han ble
ansatt, var det ingen budsjettpost for dette, og dette er medvirkende årsak til at NCF har et
underskudd for 2017, samt at det har vært vanskelig å hå totaloversikt over hans reise og
møtevirksomhet. Det ble vedtatt på et styremøte at det skulle brukes av våre oppsparte midler
for å dekke disse utgifter. Dette er en prosjektstilling, som skulle vare for et år, som senere på
strategisamlingen ble videreført til minst ut 2017.
Det har vært besøk i mange klubber, hvor det har blitt gjennomført fluekastekurs og info om
casting og fluekasting som konkurranse. Responsen fra klubbene har dessverre vært liten i
forhold til konkurransene våre, men bra i forhold til interessen for fluekastekurs. Det er
fortsatt stor interesse i markedet for fluekastekurs, både nybegynner og viderekomne. Ved å
avholde denne type kurser, håper vi at foreningene åpner opp for et medlemskap i NCF, og
senere en aktivitet i klubben. Vi har fått tre «nye» dyktige juniorer som begynner å virkelig
sette de litt «eldre» på plass. Dette ser godt ut for fremtiden, og vi håper at disse kan «lokke
med seg» flere yngre utøvere inn i vår sport.

Styrets arbeid
Styremøter
Styret i NCF har i 2017 avholdt 5 styremøter hvor 58 saker har blitt behandlet. I desember ble
det også avholdt en strategisamling i Oslo med 14 saker. Generalsekretær, klubbutvikler og
president har på vegne av forbundet også deltatt på møter med ICSF, FNCF, NIF, SFF, NJFF,
sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Spesielle oppgaver
Norge var arrangør for Nordisk Mesterskap i fluekasting, som ble arrangert i Fagernes. Mye
tid og ressurser har gått med både før, under og etter dette arrangementet. Utøverne var meget
godt fornøyd med arrangementet, og «staben» fikk masse ros. Ser problemet ved å ha et så
stort arrangement på et sted hvor foreningen ikke er oppegående. Mye arbeid med brygger og
baner. Med hjelp fra brannvesenet, gikk dette meget bra. En stor takk til de, også en stor takk
til de som stilte opp som dommere og hjelpere. Uten disse mennesker er det umulig å
gjennomføre et slikt arrangement.

Aktivitet
Nasjonalt:
Det ble i 2017 arrangert 21 nasjonale stevner, 13 i fluekasting og 8 i casting, noe som er en
liten nedgang i forhold til året før. Norgescup i fluekasting besto i 2017 av 6 stevner og samlet
61 deltagere, som stod for 411 starter. 5#cup bestod av 6 stevner, og engasjerte totalt 60
utøvere med til sammen 282 starter.
5# cup.
Årets 5# cup besto av 6 stevner som var fordelt på følgende steder og klubber: Sørlandshallen
ved Kristiansand JFF, FixArena ved Tønsberg Fluefiskeforening, Skienshallen ved Grenland
Sportsfiskere, Tromsøhallen ved Tromsø casting- og fluefiskerforening, Sandneshallen ved
Sandnes Castingklubb og avslutningen ble i hallen på NIH i regi av Norges Castingforbund.
Norgescup.
Norgescup ble arrangert på 5(6) forskjellige plasser, som var: Vennesla i regi av Kristiansand
JFF, NM i fluekasting på Holmendammen i Oslo i regi av Oslo Sportsfiskere i samarbeid med
Norges Castingforbund, Bråsteinvannet i regi av Sandnes Castingklubb, som dessverre ble
avlyst, Rundvannet i Tromsø ved Tromsø casting- og fluefiskerforening, Morundstranda
Camping i regi av Morudstranda Flue og Castingklubb og sist, Messedammen 2 i Tønsberg i
regi av Tønsberg Fluefiskeklubb.
NM i fluekasting.
Mesterskapet ble arrangert av Oslo Sportsfiskere i samarbeid med NCF, helgen 26.-28. mai på
deres kasteanlegg ved Holmendammen. Foreningen hadde ny hytte for året, med innlagt WC.
Mikael Blomberg vant sin fjerde kongepokal, som var satt opp i en kombinasjon av Ørret
presisjon, Sjøørret lengde og Spey 16’/18’. Kongepokalen ble delt ut av idrettsstyrets
representant Anne Berit Figenschou.
NM i casting.
Stevnet ble arrangert på Ekeberg i helgen 19.-20. august, med NCF som arrangør. Olaf
Christensen vant Kongepokalen i kombinasjonen øvelse 1, 2, 3 og 5.

Internasjonalt:
I 2017 har norske kastere deltatt ved 8 utenlandske stevner/mesterskap: Tallinn Indoor Cup,
Spey-o-Rama, Stockholmsspelen, Celtic Spey, Inverness Centenary speycasting, VM i casting
og Veteran VM i casting.
Tallinn Indoor Cup.
Under Tallinn Indoor Cup som arrangeres i Tallinn, Estland, kombineres casting og
fluekasting. Norge stilte med følgende personer: Harald Økern Jensen, Christine Josephsen,
Grethe Josephsen og Thorgeir Gustavsen. I Tallinn Indoor Cup klarte vi å sikre noen medaljer
til Norge, Harald Økern Jensen fikk 2 gull, 1 sølv og 1 bronse, Thorgeir Gustavsen fikk 5 gull
og 1 sølv og Christine Josephsen fikk 2 gull og 1 bronse.
Spey-O-Rama.
Spey-O-Rama som arrangeres i San Fransisco, USA, ble ikke like stor suksess som tidligere.
Tommy Aarkvisla og Geir Hansen reiste over for å kjempe om plassene. Geir Hansen ble nr.
5, mens Tommy Aarkvisla ble nummer seks. Ikke helt som vi vet de kan, men konkurransen
er hard.
Stockholmsspelen.
Stockholmsspelen i Sverige, ble gjennomført med kun en norsk utøver. Trond Knapp
Haraldsen deltok. Han 3 andreplasser og 4 tredjeplasser.
Celtic Spey.
Til Celtic Spey Challange, som ble arrangert i North Belfast, Irland, reiste tre deltagere fra
Norge. Jarle Strandberg, Geir Hansen og Vidar Næss. Det ble 2 medaljer, og Geir Hansen tok
gull, mens Vidar Næss tok bronse. Meget bra innsats, og vi viser fortsatt at Norge ikke er til å
spøke med. Jarle ble nummer seks.
Inverness Centenary speycasting
Fire utøvere reiste til Scotland for å konkurrere i dette arrangement. Anita Strand, Jarle
Strandberg, Vidar Næss og Geir Hansen. Det ble en riktig god innsats fra våre utøvere. Anita
tok gull, Geir tok gull, Vidar tok sølv og Jarle ble nummer 5. En strålende innsats som det står
respekt av.
VM casting.
Ved VM i casting i Szamotuly, Polen, stilte Harald Økern Jensen, Thorgeir Gustavsen, Trond
Knapp Haraldsen og Espen Mykløen for Norge. Ann Julia Udengaard stilte som internasjonal
dommer. Beste resultat kom i flue lengde enhånds, hvor Harald endte på en 11. plass.
Veteran VM casting.
Her stilte Thorgeir Gustavsen og Åge Larsen. Ann Julia Udengaard stilte som internasjonal
dommer. Latskapen til banebyggerne tok helt overhånd her, da vi kastet øvelse 1 flue
presisjon med meget sterk sidevind. Utrolig vanskelige forhold, som kunne vært endret til
riktige forhold på få minutter. Thorgeir kom til 3 finaler, i øvelse 1 flue presisjon hvor han
endte som nummer 7, øvelse 2 flue lengde enhånds hvor han endte som nummer 5 og øvelse 9
Rulle lengde tohånds hvor han ble nummer 7. Åge var best i øvelse 2 med en 9 plass. En plass
bak finalemuligheten.

Nordisk mesterskap i fluekasting.
Nordisk mesterskap i fluekasting ble arrangert på Fagernes, Norge, og det ble 8 norske
gull, 6 sølv og 5 bronse. Totalt 19 medaljer. Medaljene ble fordelt slik: Anita Strand ble
mestvinnende med 3 gull og 2 sølv, Vidar Næss tok 1 gull og 2 bronse, Eirik Hernes
Larsen tok 1 gull og 1 bronse, Karoline Olsen tok 1 sølv og 1 bronse, Stein Grønberg tok
1 gull, Geir Hanen tok en gull, Tor Erik Gjersøe tok en gull, Jan Vidar Josephsen tok en
sølv, Harald Økern Jensen tok en sølv, Steinar Røstad tok en sølv og sist men ikke minst,
Gard Thompson tok en bronse. Bra norsk innsats. Casting hadde ikke nordisk mesterskap
i 2017.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Trener 1 kurset for casting er ferdig, og det er klart for å kunne annonsere Trener 1 kurs. NCF
har hatt som mål å øke antall medlemmer og aktive, noe som har blitt innfridd. Kanskje ikke i
de mengder vi hadde håpet, men det er en fremgang. Vi vil satse på ytterligere rekruttering og
kursing i fremtiden, for å øke mengden barn og unge i vår idrett.

Samarbeid
NCF har fortsatt et godt samarbeid med de øvrige fire forbund (Bueskyting, Fekting,
Hundekjøring og Vannski) som sammen deler kontorlokaler på Ullevål stadion. Bueskyting
ved deres klubbutvikler gir også støtte og hjelp til vår klubbutvikler i hvordan de har gått frem
i forhold til sine eksisterende klubber, og nye klubber/miljøer.
Det har i 2017 vært et møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund der et samarbeid vedrørende
utdanning av fluekasteinstruktører ble diskutert. Steinar Paulsen er vår kontaktperson i NJFF.
Vi får hjelp fra NJFF i form av adresselister til deres foreninger i forhold til klubbveileders
arbeid med å skaffe nye foreninger. Presentasjon av casting og fluekasting på noen av NJFF’s
arrangementer ble også diskutert.

Medlemsutvikling
NCF har i 2017 dessverre ikke fått noen nye foreninger som medlemmer av forbundet og
teller pr 31.12.17, 33 medlemsforeninger. Av disse er det kun 21 foreninger som har registrert
sitt medlems- og aktivitetstall i NIF systemet, før fristens utgang.
Idrettsregistreringen for 2017 viser en oppgang i aktivitets tall fra 1590 til 2155.
Medlemstallet er oppe i 3819, mens det var 4582 året før. NIF’s rapporteringssystem virker til
å være problemet for våre foreninger.
Vårt håp er at aktiviteten klubbutvikler skaper på sikt vil generere flere medlemsklubber og
flere aktive kastere så vel i fluekasting, som i casting.

Økonomi
Styret mener at resultatregnskapet og balansen med noter gir et rettvisende bilde av
forbundets drift og status for 2017. Årets underskudd skyldes i hovedsak ansettelse av
Klubbutvikler i 2016, som ikke var budsjettert i forkant. Det var heller ikke gjort en analyse
over hva kostnadene ville kunne være. Ingen visste på det tidspunkt hvor stor eller liten
interessen hos klubbene ville være.
I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet. Forbundet har fortsatt likviditet, og egenkapitalen er på
kr. 927.941,-. Regnskapet for 2017 viser et underskudd på kr. 1.013.552,-.
NCF har f.o.m.2017, en sponsoravtale med Skitt Fiske, som er pålydende 45.000,- fordelt på
tre år. Disse midler er øremerket «Landslagsdrakter». Det har ikke vært bingoinntekter, men
en ny avtale er opprettet, og gir første utbetaling i 2018.

Takk
Styret i Norges Castingforbund, takker alle for innsatsen i 2017.

__________________
Terje Slydahl
President

____________________
Gunnar Thompson
Vise president

_________________
John Einar Enger
Styremedlem

__________________
Martin Nøkleberg
Styremedlem

__________________
Anita Marie Strand
Styremedlem

____________________
Jan Ivar Larsen
Styremedlem

__________________
Veronica Smørsgård
Styremedlem

Årsberetning

Norges Castingforbund

2018

Forbundet
Norges Castingforbund (NCF) er et særforbund tilknyttet Norges idrettsforbund og olympiske
og paralympiske komité (NIF), International Castingsport Federation (ICSF), Forente
nordiske casting-forbund (FNCF) og Særforbundenes fellesforbund (SFF). NCFs medlemmer
er foreninger, klubber og grupper som tilbyr casting, fluekasting og surfcasting for sine
medlemmer. Forbundets administrasjon har kontor på Idrettens hus, Ullevål stadion i Oslo.

Forbundsstyret
President:

Jan Ivar Larsen, t.o.m: 09.01.18
Terje Slydahl f.o.m: 09.01.18

Visepresident:

Terje Slydahl t.o.m: 09.01.18
Gunnar Thompson f.o.m: 09.01.18

Styremedlemmer:

Gunnar Thompson, t.o.m: 09.01.18
Jan Ivar Larsen f.o.m: 09.01.18
Martin Nøkleberg
John Einar Enger
Anita Maria Strand
Veronica Smørsgård

Varamedlemmer:

Trond Knapp Haraldsen
Monica Stølsvik Bertelsen

Merknad:

Presidenten trakk seg fra sitt verv, og det ble noen omrokkeringer som
en ser av datoene.

Komiteer
Valgkomité:

Karoline Østgård Olsen (leder)
Ronny Stavsholt
Terje Christiansen

Kontrollkomité:

Bjørn Roger Larsen (leder)
Åge Larsen
Andor Røraas
Olaf Christensen

Teknisk komité:

Steinar A. Røstad (leder)
Geir Hansen
Peter Tompsen
Johnny Smørsgård
Harald Økern Jensen

Hedersmerkekomité: Thorgeir Gustavsen (leder)
Grethe F. Josephsen (fluekasting)
Trond Haraldsen (casting)

Internasjonal representasjon
Thorgeir Gustavsen sitter som styremedlem i ICSF. Han er også medlem i ICSFs tekniskeog utdannings-komite og i «commition» for fluekasting. Terje Slydahl er styremedlem, og
Thorgeir Gustavsen er varamedlem i Forente Nordiske Castingforbund.

Administrasjon
Generalsekretær:
Klubbutvikler:

Thorgeir Gustavsen
Jarle Strandberg (prosjektmedarbeider) t.o.m: 30.04.2018

Aktivitetskonsulenter:

Mikael Blomberg og Tommy Aarkvisla,
som engasjeres på oppdragsbasis.

Merknader:
Arbeidsmiljøet tilfredsstiller de lovmessige krav, og det drives ikke
produksjon eller annen virksomhet som har noen vesentlig påvirkning på det fysiske miljø.
Forbundets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø, og det er heller ikke innrapportert
skader. GS ble sykemeldt i oktober 2018 og fortsatt sykemeldt 31.12.2018. Dagens GS går av
med pensjon i utgangen av 2019 og stillingen til ny GS ble utlyst i slutten av 2018.

Klubbutvikler
Klubbutvikler ble ansatt i midten av mai 2016. Rekruttering av nye klubber og igjen nye
medlemmer, og større aktivitet var målet. Dette var en prosjektstilling, som skulle vare for et
år, som senere på strategisamlingen ble videreført til minst ut 2017.
Det var et håp om at hans aktivitet skulle øke tildelingen fra NIF, så NCF hadde råd til å ha en
ansatt som jobbet med rekruttering som mål.
Dessverre så tar dette lengre tid enn håpet, så NCF’s økonomi strekker ikke til lenge nok til at
vi får de økonomiske godene av satsningen. Øket tilskudd kommer ikke som ønsket. Det viser
seg at det tar mye lenger tid å få foreningene til å fatte interesse for vår sport/idrett enn antatt.
Dette igjen gjorde at vår Klubbveileder måtte sies opp pr. 30.04.2018.

Styrets arbeid
Styremøter
Styret i NCF har i 2018 avholdt 6 styremøter hvor 79 saker har blitt behandlet. I november ble
det også avholdt en strategisamling i Oslo med 8 saker. Generalsekretær, klubbutvikler og
president har på vegne av forbundet også deltatt på møter med ICSF, FNCF, NIF, SFF, NJFF,
sponsorer og andre samarbeidspartnere.

Spesielle oppgaver
Norge stilte med hjelpemannskap under VM i fluekasting som ble arrangert i Cumbria,
England. Det er viktig nå at vi får «selvgående» arrangører, så Norge ikke har den
økonomiske belastning i forhold til internasjonale arrangementer og hjelpemannskap.

Aktivitet
Nasjonalt:
Det ble i 2018 arrangert 19 nasjonale stevner, 13 i fluekasting og 6 i casting, noe som er en
liten nedgang i casting, sammenliknet med året før. Norgescup i fluekasting besto i 2018 av 6
stevner og samlet 43 deltagere, som stod for 365 starter. 5#cup bestod av 6 stevner, og
engasjerte totalt 59 utøvere med til sammen 272 starter.
5# cup.
Årets 5# cup besto av 6 stevner som var fordelt på følgende steder og klubber: Sandneshallen
ved Sandnes Castingklubb, Sørlandshallen ved Kristiansand JFF, FixArena ved Tønsberg
Fluefiskeforening, Storhall i Valdres ved Begna Flue- og Castingklubb, Skienshallen ved
Grenland Sportsfiskere, og avslutningen ble i Tromsøhallen i regi av Tromsø casting- og
fluefiskerforening.
Norgescup.
Norgescup ble arrangert på 5(6) forskjellige plasser, som var: Vennesla i regi av Kristiansand
JFF, Bråsteinvannet i regi av Sandnes Castingklubb, NM i fluekasting på Holmendammen i
Oslo i regi av Oslo Sportsfiskere i samarbeid med Norges Castingforbund, Rundvannet i
Tromsø ved Tromsø casting- og fluefiskerforening, som dessverre ble avlyst, Morundstranda
Camping i regi av Begna Flue og Castingklubb og sist, Messedammen 2 i Tønsberg i regi av
Tønsberg Fluefiskeklubb.
NM i Spey
Årets NM i Spey gikk nok en gang på Burudvann i Bærum kommune. Dette ble arrangert i
helgen 12 og 13 mai. Isen gikk bare noen dager før vi kunne starte NM, så det var noe
usikkert om Burudvann ville bli stedet. Isen hadde gått og banene ble lagt. Stevnet gikk bra,
og det ble satt en rekord i veteranklassen med 48 meter i 18’ Spey av Thorgeir Gustavsen.
15,1’ ble vunnet av Eirik Hernes Larsen, Tommy Aarkvisla vant sølv og Geir Hansen vant
bronse. I 18’ ble de samme vinnere, men Eirik og Geir byttet plass. Anita Strand vant
dameklassen i begge øvelser og Øyvind Strand vant 15,1’ i veteran, mens Thorgeir Gustavsen
vant 18’ Spey.
NM i fluekasting.
Mesterskapet ble arrangert av Oslo Sportsfiskere i samarbeid med NCF, helgen 25.-27. mai på
deres kasteanlegg ved Holmendammen. Foreningen stod for serveringen fra sin nye hytte,
med innlagt WC. Vidar Næss vant sin første kongepokal, som var satt opp i en kombinasjon
av Ørret presisjon og Sjøørret lengde. Kongepokalen ble delt ut av idrettspresident Tom
Tvedt.
World Cup på Furumo
Det ble arrangert et World cup stevne i casting under regi av Drammens Sportsfiskeres
Castinggruppe i samarbeid med NCF. Dette ble arrangert 8-10 juni på Furumo Idrettsplass, og
det deltok 29 utøvere fra totalt 8 land. World Cup består av de 5 første øvelsene. De siste 4
øvelsene ble gjennomført dagen etter. Norge tok totalt 25 medaljer, hvorav 24 var i
veteranklassen. Harald Økern Jensen vant øvelse 6 flue lengde tohånds i herreklassen.

NM i casting.
Stevnet ble arrangert på Vestfossen i helgen 1 og 2 september, med Drammens Sportsfiskeres
Castinggruppe i samarbeid med NCF, som arrangør. Thomas Alsaker vant Kongepokalen i
kombinasjonen øvelse 1 flue presisjon og øvelse 2 flue lengde enhånds.

Internasjonalt:
I 2018 har norske kastere deltatt ved 8 utenlandske stevner/mesterskap: Tallinn Indoor Cup,
Spey-o-Rama, Stockholmsspelen, Celtic Spey, World Cup Tokyo, Nordisk i Casting, VM i
casting og VM i fluekasting.
Tallinn Indoor Cup.
Under Tallinn Indoor Cup som arrangeres i Tallinn, Estland, kombineres casting og
fluekasting. Norge stilte med følgende personer: Harald Økern Jensen og Thorgeir Gustavsen.
I Tallinn Indoor Cup klarte vi å sikre noen medaljer til Norge, Harald Økern Jensen fikk 1
gull og 2 sølv, Thorgeir Gustavsen fikk 6 gull, 2 sølv og 2 bronse.
Spey-O-Rama.
Spey-O-Rama som arrangeres i San Fransisco, USA, ble ikke like stor suksess som tidligere.
Tommy Aarkvisla reiste over for å kjempe om plassene. Tommy Aarkvisla ble nummer fem.
Stockholmsspelen.
Stockholmsspelen i Sverige, ble gjennomført med kun en norsk utøver. Trond Knapp
Haraldsen deltok. Det ble ingen medaljer denne gang.
Celtic Spey.
Til Celtic Spey Challange, som ble arrangert i North Belfast, Irland, reiste fire deltagere fra
Norge. Jarle Strandberg, Tommy Aarkvisla, Geir Hansen og Vidar Næss. Geir satt ny
uoffisiell verdensrekord på 61,5 meter i Spey 15,1’ i innledende runde. Det ble 2 medaljer, og
Tommy Aarkvisla tok gull, mens Vidar Næss tok sølv. Geir Hansen ble nummer 4. Meget bra
innsats, og vi viser fortsatt at Norge ikke er til å spøke med. Jarle ble nummer seks.
VM fluekasting.
Ved VM i fluekasting som ble arrangert i Cumbria, England, stilte Norge med en tropp på
hele 19 deltagere pluss sekretær, to dommere og banebygger. Det ble nok en medaljefest for
Norge, som endte som mestvinnende nasjon med 15 medaljer totale, fordelt på 4 gull, 8 sølv
og 3 bronse. Gard Thompson tok sølv i Ørret presisjon, Eirik Hernes Larsen tok gull i Laks
lengde, Tommy Aarkvisla tok sølv i både Spey 15,1’og Spey 18’, og satte ny uoffisiell
verdensrekord med hele 64,5 meter i Spey 15,1’. Geir Hansen tok gull i Spey 18’. Anita
Strand tok gull i både Spey 15,1’ og Spey 16’, samt bronse i Laks lengde, Tina Mengkroken
tok sølv i både Ørret presisjon og Ørret lengde, samt bronse i Sjø ørret lengde, Tor Erik
Gjersøe tok sølv i Ørret lengde veteran og Thorgeir Gustavsen tok sølv i veteran, både Ørret
presisjon, Sjø ørret lengde samt bronse i Laks lengde.
VM casting.
Sverige var arrangør, og VM gikk i Rønneby. Her stilte Harald Økern Jensen, Trond Knapp
Haraldsen og Espen Mykløen. NCF stilte med 2 internasjonale dommere, og overdommer.
Ikke de beste resultater, men Harald var vel den som kom best ut med 9 plass i flue lengde
enhånds med 57,03 meter, og 14 plass i øvelse flue lengde tohånds med 70,02 meter.

Nordisk mesterskap i casting.
Nordisk mesterskap i casting ble arrangert i Tallinn, Estland, og det ble 3 norske gull, 5
sølv og 4 bronse. Totalt 12 medaljer. Medaljene ble fordelt slik: Thorgeir Gustavsen ble
mestvinnende med 2 gull, 3 sølv og 1 bronse, Per Øivind Ask tok 1 gull, 2 sølv og 1
bronse, Harald Økern Jensen tok 2 bronse, Trond Knapp Haraldsen kom ikke på pallen
denne gang. Bra norsk innsats. Fluekasting hadde ikke nordisk mesterskap i 2018.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Trener 1 kurset for casting er ferdig, og det er klart for å kunne annonsere Trener 1 kurs. NCF
har hatt som mål å øke antall medlemmer og aktive, noe som har blitt innfridd. Kanskje ikke i
de mengder vi hadde håpet, men det er en fremgang. Vi vil satse på ytterligere rekruttering og
kursing i fremtiden, for å øke mengden barn og unge i vår idrett.

Samarbeid
NCF har fortsatt et godt samarbeid med de øvrige fire forbund (Bueskyting, Fekting,
Hundekjøring og Vannski) som sammen deler kontorlokaler på Ullevål stadion.
Det har i 2018 ikke vært noe møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund angående et
samarbeid vedrørende utdanning av fluekasteinstruktører. Steinar Paulsen er vår
kontaktperson i NJFF. Vi får hjelp fra NJFF i form av adresselister til deres foreninger i
forhold til arbeidet med å skaffe nye foreninger.

Medlemsutvikling
NCF har i 2018 dessverre ikke fått noen nye foreninger som medlemmer av forbundet og
teller pr 31.12.18, 31 medlemsforeninger, da 2 har falt fra. Pr skrivende stund har vi ikke
oversikt over hverken medlemstall eller aktivitetstall, da fristen for innmelding ikke er gått ut.
Idrettsregistreringen for 2017 viser dog en endret oppgang i aktivitets tall fra 1590 til (2155)
2494. Medlemstallet er også endret og er oppe i (3819) 5236, mens det var 4582 året før.
NIF’s rapporteringssystem virker til å være problemet for våre foreninger. Vi har en god
medlemsmasse, men ønsker at foreningene skal være flinkere til å registrere sine medlemmer
og aktive.

Økonomi
Styret mener at resultatregnskapet og balansen med noter gir et rettvisende bilde av
forbundets drift og status for 2018.
I samsvar med regnskapsloven bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet. Forbundet har fortsatt likviditet, og egenkapitalen er pr.
31.12 på kr. 1.255.915,-. Regnskapet for 2018 viser et overskudd på kr. 327.974,-.
NCF har f.o.m.2017, en sponsoravtale med Skitt Fiske, som er pålydende 45.000,- fordelt på
tre år. Siste år er 2019. Disse midler er øremerket «Landslagsdrakter».

Takk
Styret i Norges Castingforbund, takker alle for innsatsen i 2018.

__________________
Terje Slydahl
President

____________________
Gunnar Thompson
Vise president

_________________
John Einar Enger
Styremedlem

__________________
Martin Nøkleberg
Styremedlem

__________________
Anita Maria Strand
Styremedlem

____________________
Jan Ivar Larsen
Styremedlem

__________________
Veronica Smørsgård
Styremedlem
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE
1

2017

2016

47 749
1 449 006
188 454

29632
1 876 551
131 832

1 685 209

2 038 015

26 844
1 569 576
18 060
1 095 033

7 124
1 372 230
11 413
995 198

2 709 514

2 385 965

-1 024 305

-347 950

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader

13 909
3 156

5 801
2435

Sum finansposter

10 753

3 366

-1 013 552

-344 584

-1 013 552
-1 013 552

-344 584
-344 584

INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter

2
3

Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader

4
5

Sum driftskostnader
Driftsresultat

ÅRSRESULTAT

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

10

Norges Castingforbund
Balanse per 31. desember 2017

EIENDELER

NOTE

2017

2016

6

70 804

97 648

7
8

9676
58 443
68 119

5 635
80 131
85 766

9
12

89 195
1 022 758
1 111 953

83 262
1 985 467
2 068 729

Sum omløpsmidler

1 250 877

2 252 144

SUM EIENDELER

1 250 877

2 252 144

1 941 493
-1 013 552
927 941

2 286 076
-344 584
1 941 493

62466
111 055
149 414
322936

69 185
115 348
126 118
310 651

322 936

310 651

1 250 877

2 252 144

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd NIFs konserkontoordning
Sum bankinnskudd kontanter o.l.

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Årsresultat
Sum egenkapital

10
10

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skatt og offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

11

Sum gjeld
SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Oslo,
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Norges Castingforbund
Noter til regnskapet 2017
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives lineært over den økonomiske levertiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Bankinnskudd, kontanter o.I.
Bankinnskudd, kontanter ol inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Pensjon
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent.
Sponsorinntekter inntektsføres over avtaleperioden.
Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.
Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas
det inntektsavsetninger.
Skatter
Norges Castingforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2

Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:
Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF
Barne- og ungdomsmidler fra NIF
Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF
Tilskudd til internasjonal virksomhet
Sum

2017
803 849
425 163
169 994
50 000
1 449 006

2016
1 232 123
425 162
219 266
0
1 876 551

Norges Castingforbund
Noter til regnskapet 2017
Note 3

Note 4

Andre inntekter
Regnskapsposten består av:
Medlemsinntekter - lisens, egenandeler og opphold
Momskompensasjon
Andre inntekter
Sum

2017
65 091
120 387
2976
188 454

2016
16 839
105 566
9427
131 832

Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for administrasjon,
trenere, støtteapparat og andre.
2017
2016
Lønn
1 303 823
1 101 610
Arbeidsgiveravgift
194 932
168 605
Pensjonskostnader
59 010
64 350
Styrehonorar
0
21 500
Andre lønnskostnader
11812
16 164
Sum
1 569 576
1 372 230
Antall årsverk

2

2

Lønn til generalsekretær utgjør kr 763 808, andre ytelser utgjør kr 4 392.
Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 30 437,5 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2017.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2017.
Forbundet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Forbundets
pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte
har gått av med AFP pr 31.12.2017.

Note 5

Note 6

Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader
Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
ldrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege
Reise- og oppholdskostnader
Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

2017
219 118
59 618
71 613
24 340
625 745
94 599
1 095 033

Varelager
Varelager er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.

2016
244 538
56 898
17444
39 103
474 839
162 376
995 198

Norges Castingforbund
Noter til regnskapet 2017
Note 7

Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende.

Note 8

Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kosntader
Påløpte inntekter
Sum

Note 9

2017

2016

5 022

0

53 421
58 443

80 131
80 131

Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 1 111 953 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 54 090.

Note 10 Egenkapital

Sum
egenkapital
1 941 493

Egenkapital pr 01.01.2017
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
Egenkapital pr. 31.12.2017

Note 11 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Påløpte feriepenger
Øvrige påløpte kostnader
Sum

-1 013 552
0
927 941

2017
149 414
0
149 414

2016
126 118
0
126 118

Note 12 Fordringer på NIF i konsern kontoordning
Norges Castingforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB administrert av NIF. Detagerne i
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige
forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har
rett til å motregne i konti utenfor konserkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken,
ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende
likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Castingforbund til enhver tid har tilgang til innestående
midler på konsernkonto. Per 31.12.2017 utgjør forbundets innestående på konsernkonto kr 1 022 758

Til BDO AS ved Eivin Redbo

Oslo,`✓- if

Uttalelse fra ledelsen
Dette brevet sendes i forbindelse med deres revisjon av regnskapet for Norges Castingforbund
for året som ble avsluttet den 31. desember 2017, med det formål å kunne konkludere om
hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk.
Vi bekrefter, etter beste evne og overbevisning at:
I) Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i vilkårene
for revisjonsoppdraget, og regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk inkludert fremleggelse av all relevant
informasjon.
2) Det har ikke forekommet noen uregelmessigheter hvor ledelsen eller ansatte med
betydningsfull rolle i regnskaps- og intern kontroll- systemene er involvert, eller andre
uregelmessigheter som kunne ha hatt vesentlig betydning for årsregnskapet.
3) Vi har gitt fullstendige opplysninger om selskapets nærstående parter.
4) Vi har fulgt lover, forskrifter og offentlige reguleringer, som hvis de ikke blir fulgt, kunne
medføre økonomisk eller strafferettslig ansvar for selskapet. Det er gitt opplysninger om
mulige lovbrudd vi er kjent med og alle faktiske og mulige konsekvenser av disse.
5) Vi erkjenner vårt ansvar for implementering og opprettholdelse av intern kontroll som skal
forebygge og avdekke misligheter og feil. Vi har gitt dere informasjon om eventuelle
mangler i intern kontrollen som ledelsen kjenner til. Vi kjenner ikke til at det foreligger
mangler eller feilinformasjon. Vi har gitt dere alle opplysninger om eventuelle påstander om
misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket selskapets regnskap og som
er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter eller andre. Vi
har gitt dere alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter
som vi er kjent med og som kan ha påvirket selskapet, og som involverer ledelsen, ansatte
som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller andre hvor misligheten kunne hatt en
vesentlig virkning på regnskapet.
6) Vi har gitt dere tilgang til alle opplysninger som er relevante for utarbeidelsen av
regnskapet, som regnskapsregistreringer, dokumentasjon, styrereferater,
generalforsamlingsprotokoll mv.
7) Vi har gitt dere opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller
mistanke om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for
utarbeidelsen av regnskapet.
8) Følgende er tilstrekkelig hensyntatt og opplyst om i årsregnskapet:
a) Identiteten til samt mellomværende og transaksjoner med nærstående parter;
b) Tap som følge av kjøps - og salgsavtaler;
c) Avtaler og muligheter til tilbakekjøp av eiendeler som er solgt;
d) Eiendeler som er pantsatt eller på annen måte stilt som sikkerhet.
9) Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater,
herunder regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.
10) Vi har ingen planer eller intensjoner som vil påvirke bokførte verdier og klassifiseringen av
eiendeler eller gjeld i årsregnskapet.
1 1) Vi har identifisert alle overflødige og ukurante varer, og ingen varer er bokført til beløp som
overstiger salgsverdien.

12) Selskapet har eiendomsretten til alle eiendeler som er oppført i balansen. Det er ikke knyttet
noen heftelser eller pantsettelser, herunder eiendomsforbehold, til disse eiendeler ut over det
som fremgår av årsregnskapet.
13) Det foreligger ikke forpliktelser, verken faktiske eller mulige, som ikke er bokført eller
opplyst om i note.
14) Alle hendelser etter balansedagen som medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller
omtalt.
15) Selskapet er ikke involvert i eller må påregne og bli involvert som part i rettstvister av
økonomisk betydning som ikke fremgår av årsregnskapet.
16) Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. Årsregnskapet
inneholder ikke vesentlig feil. Dette inkluderer at det ikke mangler opplysninger av
betydning.
17) Det ikke er gitt lån eller sikkerhetsstillelse mv etter årsskiftet som gjør at disponering og
utdeling på grunnlag av regnskapet ved årsslutt blir ulovlig iht. aksjeloven § 8-1.
18) Vi er ansvarlige for og har oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og
god bokføringsskikk i Norge.
19) Vi har gitt dere:
a) tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformål, og
b) ubegrenset tilgang til personer i selskapet som det etter revisors vurdering er nødvendig
å innhente revisjonsbevis fra.
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KHUXQGHUGHLQWHUQDVMRQDOHUHYLVMRQVVWDQGDUGHQH,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUGVRQ$XGLWLQJ ,6$
HQH 9nUHRSSJDYHURJSOLNWHULKHQKROGWLOGLVVHVWDQGDUGHQHHUEHVNUHYHWL5HYLVRUV
RSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQDYnUVUHJQVNDSHW9LHUXDYKHQJLJHDYRUJDQLVDVMRQHQVOLN
GHWNUHYHVLORYRJIRUVNULIWRJKDURSSI\OWYnUH¡YULJHHWLVNHSOLNWHULVDPVYDUPHGGLVVH
NUDYHQH(WWHUYnURSSIDWQLQJHULQQKHQWHWUHYLVMRQVEHYLVWLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJ
VRPJUXQQODJIRUYnUNRQNOXVMRQ
6W\UHWVRJJHQHUDOVHNUHW UVDQVYDUIRUnUVUHJQVNDSHW
6W\UHWRJJHQHUDOVHNUHW U OHGHOVHQ HUDQVYDUOLJIRUnXWDUEHLGHnUVUHJQVNDSHWLVDPVYDU
PHGORYRJIRUVNULIWHUKHUXQGHUIRUDWGHWJLUHWUHWWYLVHQGHELOGHLVDPVYDUPHG
UHJQVNDSVORYHQVUHJOHURJJRGUHJQVNDSVVNLNNL1RUJH/HGHOVHQHURJVnDQVYDUOLJIRUVOLN
LQWHUQNRQWUROOGHQILQQHUQ¡GYHQGLJIRUnNXQQHXWDUEHLGHHWnUVUHJQVNDSVRPLNNH
LQQHKROGHUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO
9HGXWDUEHLGHOVHQDYnUVUHJQVNDSHWPnOHGHOVHQWDVWDQGSXQNWWLORUJDQLVDVMRQHQVHYQHWLO
IRUWVDWWGULIWRJRSSO\VHRPIRUKROGDYEHW\GQLQJIRUIRUWVDWWGULIW)RUXWVHWQLQJHQRP
IRUWVDWWGULIWVNDOOHJJHVWLOJUXQQIRUnUVUHJQVNDSHWVnOHQJHGHWLNNHHUVDQQV\QOLJDW
YLUNVRPKHWHQYLOEOLDYYLNOHW
5HYLVRUVRSSJDYHURJSOLNWHUYHGUHYLVMRQHQDYnUVUHJQVNDSHW
9nUWPnOHUnRSSQnEHWU\JJHQGHVLNNHUKHWIRUDWnUVUHJQVNDSHWVRPKHOKHWLNNHLQQHKROGHU
YHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQYHUNHQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLORJnDYJLHQ
UHYLVMRQVEHUHWQLQJVRPLQQHKROGHUYnUNRQNOXVMRQ%HWU\JJHQGHVLNNHUKHWHUHQK¡\JUDGDY
VLNNHUKHWPHQLQJHQJDUDQWLIRUDWHQUHYLVMRQXWI¡UWLVDPVYDUPHGORYIRUVNULIWRJJRG
UHYLVMRQVVNLNNL1RUJHKHUXQGHU,6$HQHDOOWLGYLODYGHNNHYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQVRP
HNVLVWHUHU)HLOLQIRUPDVMRQNDQRSSVWnVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO
)HLOLQIRUPDVMRQEOLUYXUGHUWVRPYHVHQWOLJGHUVRPGHQHQNHOWYLVHOOHUVDPOHWPHG

8DYKHQJLJUHYLVRUVEHUHWQLQJ1RUJHV&DVWLQJIRUEXQG6LGHDY
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9LKDUUHYLGHUW1RUJHV&DVWLQJIRUEXQGVnUVUHJQVNDSVRPEHVWnUDYEDODQVHSHUGHVHPEHU
UHVXOWDWUHJQVNDSIRUUHJQVNDSVnUHWDYVOXWWHWSHUGHQQHGDWRHQRJQRWHUWLO
nUVUHJQVNDSHWKHUXQGHUHWVDPPHQGUDJDYYLNWLJHUHJQVNDSVSULQVLSSHU








ULPHOLJKHWNDQIRUYHQWHVnSnYLUNH¡NRQRPLVNHEHVOXWQLQJHUVRPEUXNHUQHIRUHWDUEDVHUWSn
nUVUHJQVNDSHW

ͻ

LGHQWLILVHUHURJDQVOnUYLULVLNRHQIRUYHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQLnUVUHJQVNDSHW
HQWHQGHWVN\OGHVPLVOLJKHWHUHOOHUXWLOVLNWHGHIHLO9LXWIRUPHURJJMHQQRPI¡UHU
UHYLVMRQVKDQGOLQJHUIRUnKnQGWHUHVOLNHULVLNRHURJLQQKHQWHUUHYLVMRQVEHYLVVRPHU
WLOVWUHNNHOLJRJKHQVLNWVPHVVLJVRPJUXQQODJIRUYnUNRQNOXVMRQ5LVLNRHQIRUDW
YHVHQWOLJIHLOLQIRUPDVMRQVRPI¡OJHDYPLVOLJKHWHULNNHEOLUDYGHNNHWHUK¡\HUHHQQ
IRUIHLOLQIRUPDVMRQVRPVN\OGHVXWLOVLNWHGHIHLOVLGHQPLVOLJKHWHUNDQLQQHE UH
VDPDUEHLGIRUIDOVNQLQJEHYLVVWHXWHODWHOVHUXULNWLJHIUHPVWLOOLQJHUHOOHU
RYHUVW\ULQJDYLQWHUQNRQWUROO

ͻ

RSSDUEHLGHUYLRVVHQIRUVWnHOVHDYGHQLQWHUQHNRQWUROOVRPHUUHOHYDQWIRU
UHYLVMRQHQIRUnXWIRUPHUHYLVMRQVKDQGOLQJHUVRPHUKHQVLNWVPHVVLJHHWWHU
RPVWHQGLJKHWHQHPHQLNNHIRUnJLXWWU\NNIRUHQPHQLQJRPHIIHNWLYLWHWHQDY
RUJDQLVDVMRQHQVLQWHUQHNRQWUROO

ͻ

HYDOXHUHUYLRPGHDQYHQGWHUHJQVNDSVSULQVLSSHQHHUKHQVLNWVPHVVLJHRJRP
UHJQVNDSVHVWLPDWHQHRJWLOK¡UHQGHQRWHRSSO\VQLQJHUXWDUEHLGHWDYOHGHOVHQHU
ULPHOLJH

ͻ

NRQNOXGHUHUYLSnKHQVLNWVPHVVLJKHWHQDYOHGHOVHQVEUXNDYIRUWVDWWGULIW
IRUXWVHWQLQJHQYHGDYOHJJHOVHQDYnUVUHJQVNDSHWEDVHUWSnLQQKHQWHGH
UHYLVMRQVEHYLVRJKYRUYLGWGHWIRUHOLJJHUYHVHQWOLJXVLNNHUKHWNQ\WWHWWLOKHQGHOVHU
HOOHUIRUKROGVRPNDQVNDSHWYLODYEHW\GQLQJRPRUJDQLVDVMRQHQVHYQHWLOIRUWVDWW
GULIW'HUVRPYLNRQNOXGHUHUPHGDWGHWHNVLVWHUHUYHVHQWOLJXVLNNHUKHWNUHYHVGHW
DWYLLUHYLVMRQVEHUHWQLQJHQKHQOHGHURSSPHUNVRPKHWHQSnWLOOHJJVRSSO\VQLQJHQHL
nUVUHJQVNDSHWHOOHUGHUVRPVOLNHWLOOHJJVRSSO\VQLQJHULNNHHUWLOVWUHNNHOLJHDWYL
PRGLILVHUHUYnUNRQNOXVMRQRPnUVUHJQVNDSHW9nUHNRQNOXVMRQHUHUEDVHUWSn
UHYLVMRQVEHYLVLQQKHQWHWLQQWLOGDWRHQIRUUHYLVMRQVEHUHWQLQJHQ(WWHUI¡OJHQGH
KHQGHOVHUHOOHUIRUKROGNDQLPLGOHUWLGPHGI¡UHDWRUJDQLVDVMRQHQLNNHIRUWVHWWHU
GULIWHQ

ͻ

HYDOXHUHUYLGHQVDPOHGHSUHVHQWDVMRQHQVWUXNWXUHQRJLQQKROGHWLnUVUHJQVNDSHW
LQNOXGHUWWLOOHJJVRSSO\VQLQJHQHRJKYRUYLGWnUVUHJQVNDSHWJLUXWWU\NNIRUGH
XQGHUOLJJHQGHWUDQVDNVMRQHQHRJKHQGHOVHQHSnHQPnWHVRPJLUHWUHWWYLVHQGH
ELOGH

9LNRPPXQLVHUHUPHGVW\UHWEODQWDQQHWRPGHWSODQODJWHRPIDQJHWDYUHYLVMRQHQRJWLO
KYLONHQWLGUHYLVMRQVDUEHLGHWVNDOXWI¡UHV9LXWYHNVOHURJVnLQIRUPDVMRQRPIRUKROGDY
EHW\GQLQJVRPYLKDUDYGHNNHWLO¡SHWDYUHYLVMRQHQKHUXQGHURPHYHQWXHOOHVYDNKHWHUDY
EHW\GQLQJLGHQLQWHUQHNRQWUROOHQ

8WWDOHOVHRP¡YULJHORYPHVVLJHNUDY
8DYKHQJLJUHYLVRUVEHUHWQLQJ1RUJHV&DVWLQJIRUEXQG6LGHDY
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Årsregnskap
Norges Castingforbund

2018

Norges Castingforbund
Resultatregnskap 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

NOTE

2018

2017

156217
2017312
278425
2451954

47749
1449006
188454
1685209

26352
1080747
32719
989555
2129372

26844
1569576
18060
1095033
2709514

322582

-1024305

Finansposter
Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

13050
7658
5392

13909
3156
10753

ÅRSRESULTAT

327974

-1013552

327974
327974

-1013552
-1013552

1
INNTEKTER
Sponsor- og salgsinntekter
Offentlige tilskudd
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
KOSTNADER
Varekostnad
Lønns- og personalkostnader
Tilskudd
Andre driftskostnader
Sum driftskostnader

2
3

4
5

Driftsresultat

Disponering av årets resultat
Til/fra egenkapital
Sum disponering

10

Norges Castingforbund
Balanse per 31. desember 2018
EIENDELER

NOTE

2018

2017

6

44 013

70 804

7
8

34 921

9 676

29 023

58 443

63 944

68 119

Omløpsmidler
Varelager
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

9
Bankinnskudd NIFs konserkontoordning 12

25 118

89 195

1 324 823

1 022 758

Sum bankinnskudd kontanter o.l.

1 349 941

1 111 953

Sum omløpsmidler

1 457 898

1 250 877

SUM EIENDELER

1 457 898

1 250 877

Bankinnskudd og kontanter

EGENKAPITAL OG GJELD

10
10

Egenkapital

927 941

1 941 493

327 974

-1 013 552

1 255 915

927 941

Leverandørgjeld

42 146

62 466

Skatt og offentlige avgifter

31 060

111 055

128 777

149 414

Sum kortsiktig gjeld

201 983

322 935

Sum gjeld

201 983

322 936

1 457 898

1 250 877

Årsresultat
Sum egenkapital
Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Oslo, 25.01.2019

Terje Slydahl
Styrets leder

Veronica Smørsgård
Styremedlem

Anita Maria Strand
Styremedlem

Gunnar Magne Thompson
Nestleder

Martin Nøkleberg
Styremedlem

Jan Ivar Larsen
Styremedlem

John Einar Enger
Styremedlem

Thorgeir Gustavsen
Generalsekretær

Norges Castingforbund
Noter til regnskapet 2018
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som
omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost med fradrag for planmessige avskrivninger. Dersom
virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn balanseført verdi og verdifallet forventes ikke å være forbigående, er det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid
avskrives lineært over den økonomiske levertiden.
Omløpsmidler er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.
Eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er i balansen omregnet til balansedagens kurs.
Aksjer og andeler i andre selskap
Aksjer hvor selskapet ikke har betydelig innflytelse, er klassifisert som anleggsmidler og er balanseført til anskaffelseskost. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som foreventes å ikke
være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt.
Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivning ikke lengre er til stede.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter ol inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Pensjon
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for forpliktelser.
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Inntektsføringsprinsipper
Driftsinntekter og offentlige tilskudd inntektsføres når de er opptjent. Sponsorinntekter inntektsføres over
avtaleperioden. Barteravtaler inntektsføres på grunnlag av de mottatte verdier i den perioden verdien
mottas. Motsvarende kostnader blir kostnadsført i samme periode.

Periodiseringsregler
Utgifter kostnadsføres i samme periode som tilhørende inntekt
For prosjekter som har øremerkede midler der aktiviteten ikke er fullført ved periodens utløp, foretas
det inntektsavsetninger.

Skatter
Norges Castingforbund driver ikke skattepliktig virksomhet og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 Offentlige tilskudd
Regnskapsposten består av:

2018

2017

1223531

803849

Barne- og ungdomsmidler fra NIF

418781

425163

Utviklingsorientert ungdomsidrett fra NIF

375000

169994

0
2017312

50000
1449006

Rammetilskudd inkl. regiontilskudd fra NIF

Tilskudd til internasjonal virksomhet
Sum

Note 3 Andre inntekter
Regnskapsposten består av:

2018

2017

Medlemsinntekter - lisens, egenandeler og opphold

138447

65091

Momskompensasjon

139978

120387

Andre inntekter
Sum

0
278425

2976
188454

Note 4 Lønns- og personalkostnader
Denne posten vedrører lønn, arbeidsgiveravgift og andre personalkostnader samlet for
administrasjon, trenere, støtteapparat og andre.

2018

2017

Lønn

905914

1303823

Arbeidsgiveravgift

118352

194932

Pensjonskostnader

46171

59010

Styrehonorar
Andre lønnskostnader
Sum

0

0

10309
1080747

11812
1569578

1

2

Antall årsverk
Lønn til generalsekretær utgjør kr 759 973, andre ytelser utgjør kr 4 392.

Revisjonshonorar er kostnadsført med kr 30 656 inkl. mva. til lovpålagt revisjon.
Det er ikke utbetalt styrehonorar i 2018.
Det er ikke gitt lån til ansatte pr 31.12.2018.
Forbundet er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenstepensjon. Forbundets
pensjonsordninger tilfredstiller kravene i denne lov.
Forbundets ansatte kan velge å gå av med AFP fra fylte 62 år. Ingen av forbundets ansatte
har gått av med AFP pr 31.12.2018.

Note 5 Andre driftskostnader
Regnskapsposten består av:
Kontorkostnader
IT-kostnader

2018

2017

185752

219118

55847

59618

Idrettsutstyr, medisinsk utstyr og drakter
Idrettsfaglig bistand, fysioterapi og lege

175554

71613

2835

24340

Reise- og oppholdskostnader

536113

625745

Andre kostnader (inkludert avsetninger)
Sum

33455
989555

94599
1095033

Note 6 Varelager
Varelager er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi.
Note 7 Kundefordringer
Debitormassen er oppført til pålydende.
Note 8 Andre kortsiktige fordringer
Regnskapsposten består av:
Forskuddsbetalte kosntader
Påløpte inntekter
Sum

2018
2313
26710
29023

2017
5022
53421
58443

Note 9 Bankinnskudd
Av likvide midler på kr 1 349 940 utgjør bundne skattetrekksmidler kr 54 089
Note 10 Egenkapital

Sum
egenkapital
927941

Egenkapital pr 01.01.2018
Årets endring i egenkapital:
Årets resultat til annen egenkapital
Avsetning/selvpålagte restriksjoner
Egenkapital pr. 31.12.2018
Note 11 Annen kortsiktig gjeld
Regnskapsposten består av:
Påløpte feriepenger
Øvrige påløpte kostnader
Sum

327974
0
1255915

2018
112863
15914
128777

2017
149414
0
149414

Note 12 Fordringer på NIF i konsernkontoordning
Norges Castingforbund er deltager i en konsernkontoordning med DNB administrert av NIF. Detagerne i
konsernkontoordningen er overfor banken solidarisk ansvarlig for riktig oppfyllelse av samtlige
forpliktelser som følger av eller måtte oppstå i anledning av konsernkontoordningen. Banken har
rett til å motregne i konti utenfor konserkontoordningen, som deltageren til enhver tid har i banken,
ethvert krav banken måtte ha mot deltageren og de øvrige partene i kontosystemet.
Netto fordring på konsernkonto klassifiseres som andre kortsiktige fordringer. Netto gjeld på
konsernkonto klassifiseres under annen kortsiktig gjeld. Midlene på konsernkonto har tilsvarende
likviditet som en ordinær bankkonto ved at Norges Castingforbund til enhver tid har tilgang til innestående
midler på konsernkonto. Per 31.12.2018 utgjør forbundets innestående på konsernkonto kr 1 324 823.

Rapport fra Kontrollkomiteen i Norges Castingforbund
for regnskapsåret 2018.
Kontrollkomiteen har bestått av Bjørn Roger Larsen (leder), Olaf Christensen (medlem) og
Åge Larsen (medlem).
Kontrollkomiteen har fulgt aktiviteten i forbundet gjennom året. Kontrollkomiteen har
gjennom 2018 mottatt detaljerte regnskapsoversikter gjennom året samt styrereferater.
Komiteen har gjennomgått det endelige regnskapet for 2018 med noter, samt revisorrapport
fra januar 2019.
Forbundet har i 2018 et regnskapsmessig overskudd på kr 327 974,-, hvilket er svært gledelig
etter de to foregående års betydelige underskudd. Komiteen advarte på forbundstinget våren
2017 om risikoen ved å ikke redusere utgiftssiden mens man fremdeles har økonomisk
handlingsrom, og dette har forbundet respondert på. I tillegg til betydelig kostnadsreduksjon
på lønnssiden har også inntektssiden (tilskudd fra NIF) vist en positiv utvikling. Forbundet
har likevel etter komiteens syn fremdeles en egenkapital som vurderes som et minimumsnivå.
Det vil være viktig å beholde god økonomisk styring også i 2019 for å ytterligere forsterke
egenkapitalen. Dette for å kunne ivareta nødvendig sikkerhet for fortsatt drift og forpliktelser
overfor myndigheter, ansatte og leverandører med flere.
Kontrollkomitéen vil benytte anledningen til å takke styret/generalsekretær for å ha hensyntatt
tidligere års innsigelser og forbedringsforslag fra komitéen, og opplever at den pr i dag har et
meget godt grunnlag for å utøve sin funksjon på en korrekt måte.

Oslo, 01.02.2019

For Kontrollkomiteen

Bjørn Roger Larsen
leder

Budsjett for Norges Castingforbund for 2019.
Utgifter
17000
17005
17010
17015
17100
17105
17110
17200
17205
17300
17305
17310
17400
17500
17600
32000
32100
32200
32300
32400
32500
32600
32700
32800
33000
33005
33010
33020
33025
33030
33040
33500
33700
34000
34050
34060
50000
50500
52000
52005
52010
52015
52025
52100
52105
52110

Nasjonale møter
Generalforsamling/Ting
Ledermøte
Infomøter
Internasjonale møter ICSF
Generalforsamling
Styremøte
Internasjonale møter FNCF
Generalforsamling
Internasjonale møter IFSF
Styremøte
Generalforsamling
Kontingenter ICSF
Kontingenter FNCF
Kontingenter IFSF
Tilskudd klubber/regioner materiell
Tilskudd klubbutvikl. trener/led.
Tilskudd klubber hall og baneleie
Tilskudd klubber yngre utøvere
Tilskudd klubb, dommer stevner
Tilskudd reiser aktive
Tilskudd startstøtte nye forening.
Tilskudd baneutvikling/rehab.
Tilskudd utd. Dommer reiseutg.
Kurser
Dommerkurs fluekasting
Dommerkurs casting
Instruktør/trener 1 fluekasting
Instruktør/trener 1 casting
Treningssamling casting
Treningssamling fluekasting
Kursutvikling fluekasting
Kursutvikling casting
Rekrutt- og aktivitetstilt. barn/ungd.
Kommunikasjon og marked
Foreningsbesøk
Utstyrsutvikling baner
Integrering
Stevner Casting Nasjonale
Bærum Cup
NM Casting
NM uka casting
Innendørsstevnet des.
Stevner Casting Internasjonale
NCF Casting Games
Tallinn innendørs max 5 utøvere

2018
25000

2018

2019
60000

0
15000
10000

12000

2019
60000
0
0

32000
0
12000

10000

20000
12000
10000

10000
0

10000
0

0
0
6000
1000
0
0
20000
25000
20000
10000
40000
10000
0
0
20000

0
0
6000
1000
0
0
20000
100000
20000
10000
50000
10000
5000
0
20000

5000
5000
0
10000
0
0
0
0
40000
50000
40000
0
20000
20000

5000
5000
0
10000
0
0
10000
0
40000
50000
40000
0
20000
30000

0
20000
0
0

0
20000
10000
0
123000

20000
15000

26000
15000

Budsjett for Norges Castingforbund for 2019.
52115
52120
52125
52130
52135
52200
52205
52207
52210
52215
52216
52220
52300
52305
52310
52315
52320
52400
52405
52410
52415
52420
53000
54000
55000
55001
90000
90020
90050
90100
95010
95011
95012
95020
95045
95046
95047
95050
95060
95061
95062
95065
96000

Stockholmspelen max 4 utøvere
Nordisk Casting max 5 utøvere
Veteran VM Casting max 3 utøvere
VM Casting max 4 utøvere
World cup i Tokyo
Stevner Fluekasting Nasjonale
NM fluekasting
NM uka fluekasting
NM Spey
5#cup finale
5# Cup stevner
Norgescup stevner
Stevner Fluekasting Internasj.
Nordisk Fluekasting max 20 pers
Spey-O-Rama max 2 utøvere
VM Fluekasting max 15 utøvere
Celtic spey max 3 utøvere
Fellesstevner flue- og casting
Treningsstevnet jan.
Treningsstevnet feb.
Treningsstevnet mars
Casting stevnet april
Drift senior og junior casting
Drift senior og junior fluekasting
Landslagsdrakter
Representasjonsjakker styret
Styremøteutgifter
Interne møter
Strategimøte
Gaver
Personalutgifter
Generalsekretær
Klubbveileder
Styrehonorar
Kontorleie
Forsikringer
Datakostnader NIF
Revisor
Andre kontorkost.
Telefon/mobil/nett
Porto
Finanskostn.
Kjøp av salgsutsyr
Totalt

Inntekter
98040 Tilskudd NIF
98045 Post 3 midler akt. barn/ung
98050 Bingo inntekter

15000
25000
0
20000
10000
115000

12000
0
30000
40000
0
123000

30000
0
15000
15000
25000
30000
119000

0
40000
25000
18000
15000
25000
116000

0
10000
100000
9000
40000

100000
10000
0
6000
20000

0
0
20000
20000
5000
10000
90000
10000
30000
15000
20000
20000
1255965

0
0
20000
0
5000
10000
0
10000
15000
0
30000
20000
682465

682465
573500
22500
60000
15000
38000
50000
65000
10000
2500
2000
7500

682465

2371465

22500
70000
15000
55000
30000
90000
10000
3000
5000
10000
1998965

1500000
500000
200000

1500000
400000
100000

Budsjett for Norges Castingforbund for 2019.
98025
98035
98030
98060
98070

Salg av utstyr
Diverse inntekter
Renter
Sponsor
Ekstratilskudd NIF
Totalt

Overskudd/underskudd 2019

20000
100000
12000
15000
375000

20000
50000
10000
15000
0

2722000

2095000

350535

96035

0

N o r g e s

C a s t i n g f o r b u n d

Forslag fra Styret i NCF, til Tinget 2019

1.

Ny klubb – Norges Casting- og Fluekastforening (NCFF) Starte
en forening i forbundet. Dette gjør at vi kan gi tilbud om medlemskap da vi er på
messer. Kontingent 100,00 kr uansett alder, da dette er et minimumskrav fra NIF til en
medlemskontingent. Styret i NCF sitter som interimsstyre i første periode. Bruke
vippssystemet for direkte betaling. Må fylle ut et medlemsskjema, med all nødvendig
info.

2.

Strategiplan 2019 – 2025
Se vedlagt eget dokument.

3.

Nye vedtekter for NCF
E1
LOV FOR NORGES CASTINGFORBUND
Stiftet 1. april 1952
Vedtatt 4.3.1989

Kapittel
I
II
III
IV
V
VI

Alminnelige bestemmelser
Forbundstinget
Styret
Utvalg
Oppløsning
Lovendring

Kapitel I
Paragraf 1

ALMINNELIGE BESTEMMELSER
Organisasjon
Norges Castingforbund (NCF) er en sammenslutning av de lag, klubber eller
særgrupper innen foreninger, senere kalt lag, som er medlemmer av Norges
Idrettsforbund og som driver casting/fluekaste konkurranse som
konkurranseidrett.
NCF er den høyeste faglige myndighet i Norge for aktiviteten. NCF er tilsluttet
Norges Idrettsforbund, International Casting Sport Federation (ICSF) og
Forente Nordiske Casting Forbund (FNCF) og undergitt de til enhver tid
gjeldende lover og bestemmelser for disse.

Paragraf 2

Formål
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NCF har som formål å ivareta og utvikle interessen for casting/fluekasting som
konkurranseidretter, og å arbeide for at konkurransereglene også inneholder
øvelser som bygger på sportsfiskeredskap og metoder hentet fra det praktiske
sportsfiske.
Paragraf 3

Medlemskap og straffebestemmelser
Ethvert lag som driver casting og som er opptatt i Norges Idrettsforbund kan
opptas som medlem. Søknad om medlemskap og utmelding skal skje skriftlig
til forbundsstyret, via Idrettskretsen.
Lag tilsluttet forbundet plikter å rette seg etter forbundets og Norges
Idrettsforbunds lover, vedtak og bestemmelser.
Lag som ikke har betalt de av tingets fastsatte avgifter innen regnskapsårets
avslutning, kan av styret strykes som medlem. Strøkne medlemmer kan ikke tas
opp igjen før skyldige avgifter er betalt.
For behandling av straffesaker gjelder Norges Idrettsforbunds "Felles
straffebestemmelser om forgåelser".

Paragraf 4

Rapport og møter
Innen 30. april hvert år sender lagene og særkretsene rapport til forbundsstyret
på fastsatt skjema, om antall medlemmer og aktive.
I året mellom forbundsting, skal det holdes møte for formenn i lag og
særkretser.
E2

Paragraf 5

Virksomhets- og regnskapsår, revisjon m.v.
NCFs virksomhets- og regnskapsår omfatter tiden 1/1-31/12. Enhver som
utbetales pengebeløp som reiseforskudd o.l., skal innlevere fullstendig regnskap
med bilag til regnskapsfører innen 14 dager etter at oppdraget er fullført.
Formannen eller andre som trenger håndkasse, skal avlegge regnskap til
regnskapsfører for mottatt beløp senest 31. desember hvert år. NCFs regnskap
og økonomiske disposisjoner kontrolleres av NCFs tingvalgte kontrollkomite
og revideres i.h.h.t. myndighetenes og NIFs bestemmelser av den tilsatte
statsautoriserte-/registrerte revisor.

Paragraf 6

Kontingenter og avgifter
Lagene skal hvert år betale de avgifter til NCF som fastsettes av årstinget.

Paragraf 7

En kasters representasjonsrett
En kaster kan ikke:
1.
Representere mer enn ett lag i samme kalenderår. Ved bytte av lag, skal
NCF varsles før 31.12 påløpende år
2.
Ved overgang fra et lag til et annet representere det nye laget i casting
før hanutøveren har stått som medlem av dette i to måneder, og betalt
medlemsavgiften.
3.
Delta i stevner som NCF har nedlagt innsigelse mot. For punkt 1 og 2
kan NCFs styre gjøre unntak når spesielle forhold tilsier det.
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Paragraf 8

Amatørbestemmelser
NCF er underlagt ICSFs amatørbestemmelser. Samarbeid med profesjonelle
idrettsorganisasjoner/ utøvere må være godkjent av og er underlagt kontroll av
NCF.

Paragraf 9

Antidopingbestemmelser
NCF skal til enhver tid følge de retningslinjer som er fastsatt av Antidoping
Norge, vedrørende doping og straffebestemmelser.
NCF skal også være et rent særforbund. Ref: Antidoping Norge.

Paragraf 10

Barneidrettsbestemmelser
NCF skal til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds regler og vedtak gjeldende
for barneidrettsbestemmelsene, herunder også de strafferettslige tiltak. Ref:
Barneidrettsbestemmelene.

Paragraf 11

Bestemmelser om seksuell trakassering og overgrep
NCF skal til enhver tid følge Norges Idrettsforbunds regler og vedtak gjeldende
for bestemmelsene om seksuell trakassering og overgrep, herunder også de
strafferettslige tiltak. Ref: Seksuell trakassering og overgrep.
E3

Paragraf 12

NCFs organer
NCFs anliggender ivaretas av:
1.
Tinget
2.
Styret
3.
Utvalg/komiteer valgt av tinget eller oppnevnt av styret.

Kapitel II F O R B U N D S T I N G E T
Paragraf 13

Tidspunkt, innkallelse, innsendelse av forslag, utgiftsdekning
Ordinært ting holdes annet hvert år innen utgangen av mars måned.
Ordinært ting innkalles av styret senest to måneder før den fastsatte dato.
Innkallelse til de representasjonsberettigede organisasjonsledd skal skje
skriftlig. Forslag som ønskes behandlet på tinget, må være styret i hende senest
en måned før tinget.
Fullstendig saksliste, styrets beretning, revidert regnskap, budsjett og innkomne
forsalg skal sendes ut senest to uker før tinget.
Reiseutgifter dekkes for tingdeltakere nevnt under:
1.
Paragraf 14, 1 a, 2 og 3: Av NCF etter fastsatte satser.
2.
Paragraf 14, 1 b og c: Kan fordeles på lagene. Diettutgifter dekkes ikke.
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Paragraf 14

Representasjons- og stemmerett
På tinget møter:
1.
Med stemme- og forslagsrett:
a. Styrets medlemmer.
b. En representant for hvert medlemslag som har inntil 50 medlemmer
og to representanter for hvert lag som har mer enn 50 medlemmer.
c. En representant fra hver særkrets/særutvalg.
En representant må være medlem av det lag han representerer. Ingen
representant kan representere mer enn ett lag, og ingen representant
har mer enn èn stemme.
2.
Uten stemmerett, men med tale- og forslagsrett i saker som ligger
innenfor deres arbeidsområde:
a. Formenn i faste utvalg som forbundstinget har valgt.
3.
Uten stemme- og forslagsrett, men med talerett i saker som ligger
innenfor deres arbeidsområde:
a. Formenn i komitéer oppnevnt av styret. Er formann i utvalg/komité
forhindret fra å møte, møter nestformannen.
E4

Paragraf 15

Myndighet
Tinget er NCFs høyeste myndighet og det skal behandle:
1.
De av styret fremlagte årsberetninger.
2.
De av styret fremlagte regnskaper.
3.
Retningslinjer for fordeling av de midler som er til disposisjon for
Norges Castingforbund.
4.
Forslag om lovendringer.
5.
Forslag om innføring eller opphevelse av øvelser, herunder
mesterskapsøvelser.
6.
Forslag om innføring av klasser etter ferdighet eller alder.
7.
Forslag om opprettelse av særkretser/-utvalg.
8.
De i paragraf 16 nevnte saker.
Forslag til lovendring kan ikke tas opp til behandling hvis det ikke er ført opp
på sakslisten. Andre forslag som ikke er ført opp på sakslisten, kan behandles
hvis 2/3 av representantene stemmer for det.

Paragraf 16

Dagsorden
Tinget skal:
1.
Godkjenne de fremmøtte representanters fullmakter.
2.
Godkjenne sakslisten og forretningsordenen.
3.
Velge dirigent/-er og protokollfører. Protokollføreren behøver ikke
være representant.
4.
Velge to representanter til å underskrive tingets protokoll.
5.
Behandle styrets årsberetninger.
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6.
7.
8.
9.
10.

Behandle styrets regnskaper og revisorens rapporter.
Behandle innkomne forslag.
Fastsette avgifter.
Vedta retningslinjer for fordeling av midler.
Velge følgende tillitsmenn for antall år.
a. Formann - to år.
b. Nestformann - to år.
c. Fem styremedlemmer - to år.
d. Tre varamenn til styret - to år.
e. Kontrollkomité: To medlemmer, en varamann - to år.
f. Tilsette statsautorisert/registrert revisor til å revidere regnskapene
og fastsette hans honorar.
g. Domsutvalg: formann, nestformann, medlem og to varamenn - to år.
h. Lov- og appellutvalg: formann, nestformann, tre medlemmer og to
varamenn - to år.
i. Valgkomité: formann og to medlemmer - to år.
j. Andre komitéer og utvalg som velges av tinget.
k. Representanter til Norges Idrettsforbunds ting.
11. Bestemme tid og sted for neste ting.
E5
Paragraf 17

Vedtaksførhet
Ting innkalt i henhold til paragraf 13 eller paragraf 20 er vedtaksført med det
antall godkjente stemmeberettigede som møter.

Paragraf 18

Stemmegivning
For å være gyldige, må vedtak være fattet med et flertall av de avgitte stemmer,
dvs. mer enn halvparten av de avgitte stemmer. (Unntak i paragraf 15, 24 og
25.)
Alle valg foregår skriftlig hvor det foreligger mer enn ett forslag. Blanke
stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt.
Formann, nestformann i forbundsstyret og utvalgene velges enkeltvis.
Når valg foregår enkeltvis, og en kandidat ikke oppnår flertall, foretas bundet
omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved
omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når flere velges ved en
avstemning, er de valgt som har fått flest og samtidig mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Om nødvendig foretas bundet omvalg blant de øvrige. Ved
dette gjelder flest stemmer, ved stemmelikhet loddtrekning.

Paragraf 19

Valgbarhet
Tillitsmenn må være amatører i.h.h.t. paragraf 8 og tilsluttet et lag innen NCF.
Forøvrig gjelder Norges Idrettsforbunds lov paragraf 7, 3. ledd.

Paragraf 20

Ekstraordinært forbundsting
Ekstraordinært ting holdes etter:
1.
Vedtak av ordinært forbundsting.
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2.
Vedtak av forbundsstyret.
3.
Krav fra minst 1/3 av lagene.
Det kunngjøres på samme måte som for ordinært forbundsting, men kalles inn
med minst to ukers varsel.
Ekstraordinært ting kan kun behandle de saker som er gitt i innkallelsen.
Forøvrig gjelder de samme regler som ved ordinært ting.
E6
Kapitel III S T Y R E T
Paragraf 21

Myndighet og oppgaver
Styret er NCFs høyeste myndighet mellom tingene. Det virker for
castingsportens fremgang og utvikling, og ivaretar forbundets indre og ytre
anliggender, herunder:
1.
Iverksetter tingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og
beslutninger.
2.
Påser at forbundets lover og bestemmelser blir overholdt.
3.
Vedtar budsjett og ivaretar forbundets økonomi og iverksetter de
økonomiske tiltak som anses påkrevet. De økonomiske retningslinjer
kan fravikes når særlige omstendigheter gjør det påkrevet.
4.
Utarbeider terminliste.
5.
Bestemmer tid og sted for Norgesmesterskapet og overvåker det
organisasjonsmessige opplegg.
6.
Bestemmer deltakelse i VM, EM, nordiske mesterskap og andre
internasjonale konkurranser
7.
Oppnevner utvalg som ikke er oppnevnt av tinget.
8.
Godkjenner arbeidsprogrammet for slike utvalg.
9.
Oppnevner representanter til eksterne møter og utferdigheter om
nødvendig mandat eller direktiver for disse.
10.
Ansetter eventuelle trenere og funksjonærer.
11.
Fastsetter regulativ for nødvendige godtgjørelser.
12.
Avgjør tvister innen norsk casting.
13.
Sørger for at tinget kan utføre de oppgaver det er pålagt i kap. II.
14.
Styret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer, og utarbeide
retningslinjer for dette.

Paragraf 22
Styremøter
Styremøter holdes etter innkallelse fra formannen eller når minst fire av styrets
medlemmer forlanger det.
Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Ved
stemmelikhet er formannens stemme avgjørende. Varamenn har alltid møterett,
men møteplikt enkeltvis eller samlet - bare når det uttrykkelig ønskes.
Det føres protokoller fra styrets møter.
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Paragraf 23
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UTVALG
Et utvalg valgt på tinget eller oppnevnt av styret skal utføre de pålagte
oppgaver. Det skal holde styret (formannen) underrettet om sitt arbeid.

E7
Kapitel V
Paragraf 24

OPPLØSNING
Forslag om oppløsning av forbundet må først behandles på ordinært
forbundsting. Blir oppløsningen vedtatt med minst 3/4 flertall, innkalles
ekstraordinært forbundsting til seks måneder senere. Blir forslaget på nytt
vedtatt med minst 3/4 flertall, bestemmer dette tinget disponeringen av
forbundets midler.
Midlene må bare brukes til idrettslige formål som godkjennes av Idrettsstyret.

Kapitel VI L O V E N D R I N G
Paragraf 25

Endring i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært
forbundsting.
For gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendring må
godkjennes av Idrettsstyret.
Det tas forbehold om Idrettsstyrets godkjennelse.

Forslag 4 Tingperiode.
Det foreslås at Tingperioden er kun ett år ad gangen. Valgperioden skal være to
år
Begrunnelse: Kontinuitet i styret. Faren for at hele styret kan byttes ut på et
valg, og usikkerheten for driften øker ved dagens system.
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1. INNLEDNING
Norges Castingforbunds strategiplan 2019 – 2025 er et styringsverktøy for Norges
Castingforbund (NCF) i de kommende tingperiodene. Strategiplanen er basert på
hovedprinsippene i Idrettspolitisk dokument som ble vedtatt på Norges idrettsforbund
og olympisk og paralympiske komite sitt ting i Trondheim 2015. Strategiplanen skal
fungere som et kart der planlagt løype for prinsipper, strategi og politikk er identifisert
og klarlagt.
I strategiplanen vil en konsekvent bruke terminologien «casting» som et helhetsbegrep
for de forskjellige stilartene som Castingforbundet favner. Idrettens fellesnevner er
bruk av fiskeutstyr til konkurranse i harmonisk samspill.
Hensikten med planen er at alle organisasjonsledd skal bruke strategiplanen aktivt ved
å tilpasse strategiplanen for bruk på sitt nivå. Strategiplanen skal være medlemmenes
verktøy.
Forbundsstyret ønsker at hele organisasjonen skal ha et bevisst eierforhold til de
visjoner og verdier som er nedfelt i strategiplanen.
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner i alle NCF’s ledd med utgangspunkt i den
overordnede strategiplanen. På den måten kan vi jobbe sammen for å nå de målene vi
har satt oss. Handlingsplanene sentralt i NCF skal evalueres på hvert ting.
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2. VÅR VISJON
Casting og fluekasting – både bredde og toppidrett

3. VÅR GRUNNTANKE/VIRKSOMHET
Idrett som fremmer velferd og folkehelse – opplevelser mellom mennesker og natur

4. VÅRE VERDIER
Engasjement
Engasjement
•
•
•
•

Vi skal skape engasjement gjennom positive tanker og framsnakk
Vi skal skape engasjement ved å utvikle idretten
Vi skal skape engasjement ved å tilrettelegge for initiativ og nytenkning
Vi skal skape engasjement ved å tilby et åpent og inkluderende fellesskap

Fellesskap
Fellesskap
•
•
•
•
•

Vi skal stille opp for fellesskapet
Vi skal bygge vennskap med humor og samarbeid
Vi skal skape felles mål med likeverd for alle
Vi skal være lydhøre og tålmodige for hverandres meninger

Lojalitet
Lojalitet
•
•
•
•

Vi skal vise tillitt og respekt
Vi skal stå for fellesskapets avgjørelser
Vi skal vise raushet og stille opp for hverandre
Vi skal holde ord

•
•
•

Fremme idretten gjennom
Utveksle erfaringer
By på egne erfaringer
Gjør hverandre gode.
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5. HOVEDMÅL FOR PERIODEN
Vårt øverste mål er at klubbene får best mulige vilkår til å drive aktivitet for alle gjennom
stimulering til trening hele året både inne og ute.
Vi skal legge stor vekt på samhold og velferd
Vi skal fremme casting nasjonalt og internasjonalt
I perioden som planen skal gjelde er følgende tiltak prioritert
1. Organisasjonsutvikling
2. Aktivitetsutvikling, barne- og breddeidrett
3. Konkurranse og toppidrett

6. ORGANISASJONSUTVIKLING
6.1
HOVEDMÅL: Øke organisasjonens slagkraft

DELMÅL: NCF og klubbene skal
videreutvikle kompetansen i
organisasjonen

DELMÅL: Styrke
økonomien i
alle ledd

STRATEGI NCF

DELMÅL: Være
DELMÅL: Bedre
en aktiv aktør
og mer effektiv
mot politiske
kommunikasjon
beslutningstakere
og nasjonale og
internasjonale
idrettsorganer
STRATEGI KLUBB/KRETS

-Opptre profesjonelt

-Opptre profesjonelt

- Tilby/avholde kurs og opplæring

- Tilby kurs og opplæring til sine medlemmer

- Tilrettelegge for at klubbene får gode
rutiner for søknader og rapporteringer

- Skape gode rutiner for søknader og
rapporteringer

- Forenkle og forbedre informasjon

- Sikre kontinuitet i klubbledelsen

- NCF som attraktiv samarbeidspartner

- Kunnskap om idrettens organisering og
demokratiske prosesser

- God oversikt over ulike støtteordninger
- Tilrettelegge for gode inntektskilder

- God økonomistyring i klubb
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- Optimalisere vår organisasjonsstruktur
slik at den gjenspeiler dagens situasjon

- God oversikt over lokale og regionale
støtteordninger

- Ha gode og oppdaterte mandater og
arbeidsfordelinger

-Oppnå gode gevinster i forbindelse med
klubbens arrangementer

7. AKTIVITETSUTVIKLING, BARNE- OG BREDDEIDRETT
7.1
HOVEDMÅL: Øke antallet aktive medlemmer i NCF til 2000 i 2020
(i 2016: 1578 aktive og total medlemsmasse 4582-

DELMÅL: Rekruttere og
beholde barn, ungdom,
voksne og veteraner

DELMÅL:
Rekruttere nye
foreninger

STRATEGI NCF

- Egen junior/ ungdomssamlinger – gjerne i
forbindelse med f.eks Norske Lakseelver.
- Tilby gode og attraktive kurs, som
trenerkurs, aktivitetslederkurs,
dommerkurs, banebyggerkurs og
arrangørkurs
- Være synlige og aktive
- Være aktiv i forhold til media
- Utvikle og implementere nye og
spennende aktiviteter,
rekrutteringskonkurranser og ev. nye
konkurranseformer/klasser.
- Ivareta gode tilbud og utvikle disse videre

DELMÅL: Rekruttere
nye medlemmer

DELMÅL: Flere
aktive medlemmer

STRATEGI KLUBB/KRETS

- Informere om kurs
- Være synlige i lokalmiljøet sitt
- Tilby attraktive fordeler og et sosialt
fellesskap
- Utvikle og implementere nye og
spennende aktiviteter og
konkurranseformer
- Gode rutiner for å rekruttere medlemmer
- Ha gode rutiner for ivaretakelse av alle
medlemmer, både som aktive og som
frivillige
- Klubbene må få på plass visjon og mål

- Tilby og synliggjøre gode fordeler ved
medlemskapet
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- Verdsette klubber som øker sitt
medlemstall
- Bevisstgjøre klubbene på deres ansvar ifht
registrering av medlemmer

7.2
HOVEDMÅL: Alle klubber skal ha et godt og variert aktivitetstilbud

DELMÅL: Klubbene skal ha
gode aktivitetsplaner og
aktivitetene bør ledes av
kompetente personer

DELMÅL: Tilby gode
utviklingsmuligheter for alle
utøvere uansett ambisjonsnivå

STRATEGI NCF

- Ha gode verktøy for utvikling av gode
aktivitetsplaner
- Tilby trenerutdanning og
aktivitetslederutdanning
- Utvikle aktivitetsverktøy
- Tilpasse og tilrettelegge utstyr for parautøvere

DELMÅL: Arbeide for
økt deltakelse av
grupper som trenger
spesiell tilrettelegging

STRATEGI KLUBB/KRETS

- Legge til rette for et aktivitets/utdanningstilbud for utøvere som ønsker å
satse
- Legge til rette et aktivitets/utdanningstilbud for utøvere som ikke
ønsker å satse

- Synliggjøre mulighetene ved vår idrett

- Synliggjøre klubbens aktiviteter via
hjemmesider eller andre
informasjonskanaler

- Tilby rekrutterings- og kompetansetiltak for
grupper med behov for tilrettelegging

- Ha et aktivitetstilbud for grupper med
behov for tilrettelegging

- Opplyse om økonomiske støtteordninger

- Benytte seg av ulike støtteordninger,
sentralt og lokalt (eks. NIF, NCF, kommuner,
stiftelser)

- Legge til rette for at alle klubber har
hjemmesider eller andre gode
informasjonskanaler
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7.3
HOVEDMÅL: Skape en felles forståelse og et inkluderende fellesskap i alle miljøer

DELMÅL: Flere treffpunkter sentralt og
lokalt
STRATEGI NCF

DELMÅL: Økt forståelse for, og
annerkjennelse av alle grener
STRATEGI KLUBB/KRETS

- Tilrettelegge for felles samlingspunkter,
for både topp og bredde

- Avholde fagseminarer/temamøter som
alle kan ha nytte av

- Avholde fagseminarer

- Ta vare på klubbens medlemmer uansett
ambisjoner eller grentilhørighet.

- Ivareta alle grenenes historiske perspektiv,
uten at det virker stigmatiserende og legge
til rette for positiv utvikling
- Jobbe aktivt for å promotere at vi er et
samlet forbund der alle sider av sporten
skal kunne dra nytte av hverandre og der
medlemmene er stolte av sporten.

-La (særlig) unge utøvere få prøve seg frem i
de forskjellige grenene uten å legge press
på tidlig spesialisering

- Alle kurs og samlinger skal være åpne for
alle som ønsker å delta
-Legge til rette for gode arenaer for
konkurranse og trening
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8. KONKURRANSE OG TOPPIDRETT
8.1
HOVEDMÅL: Norge skal være beste nasjon i VM/NORDISK i alle grener

DELMÅL: De beste utøverne skal få
konkurrere internasjonalt

STRATEGI NCF
- Ha et godt samarbeid med Olympiatoppen
og utnytte deres kompetanse
- Engasjere, utdanne og utvikle gode
trenere
- Videreutvikle god prestasjonskultur og
gode ambassadører
- Tilby attraktive landslagsplasser for de
beste utøverne i alle grener
- Ha en langsiktig plan for internasjonale
mesterskap som skal/bør arrangeres i
Norge

DELMÅL: Vi skal ha landslag for senior,
damer, veteran og junior/rekrutt i alle
grener
STRATEGI KLUBB/KRETS
- Tilby gode og attraktive arrangementer
- Utvikle og ivareta utøvere som ønsker å bli
gode
- Ha god kommunikasjon med sine aktive
utøvere
- Synliggjøre gode prestasjoner fra klubbens
utøvere i lokalmiljøet
-Ivareta aktive utøvere som trapper ned til å
bli gode forbilder

- Skape en arena for overføring av kunnskap
fra topp til bredde
-Gode og forutsigbare rutiner for uttak til
mesterskap
-Tilby gode støtteordninger for utøvere som
deltar i større mesterskap/internasjonale
mesterskap
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8.2
HOVEDMÅL: Vi skal ha økt konkurransetilbud og et forutsigbart løpsprogram

DELMÅL: Det skal arrangeres
lavterskelkonkurranser i alle
deler av landet

DELMÅL: Tilpasse regelverket
etter dagens virkelighet

STRATEGI NCF
- Stimulere til samarbeid mellom
klubber/kretser
- Tilby gode fordeler ved terminfesting av
arrangement
- Tilby gode verktøy og rutiner for
gjennomføring av konkurranser
- Tydeligere skille mellom
lavterskelarrangement, vanlige
terminfestede konkurranser og nasjonale
mesterskap i tradisjonelle øvelser
- Jobbe for at alle hovedløp har faste
konkurransehelger/arrangører
- Avholde arrangørkurs

DELMÅL: Alle
konkurranser skal
terminfestes utover
klubbkonk.

STRATEGI KLUBB/KRETS
- Tørre å tenke nytt
- Samarbeid med andre klubber ved større
arrangementer
- Aktivt bruk av verktøy for gjennomføring
av konkurranser
- Faste konkurransehelger – mer
forutsigbart
- Gjennomføre lokale konkurranser og
cuper
- Samarbeid og felles arrangementer i flere
grener
- Benytte seg av verktøy og rutiner for
gjennomføring av konkurranser

- Ha gode forutsetninger for å utøve og
utvikle hver gren
-Legge til rette for gode arenaer for
konkurranse og trening

9. Handlingsplan 2019-20 for NCF’s styre.
Sammendrag: Hovedfokus for styret er å få på plass gode og oppdaterte rutiner, instrukser og
mandater. I tillegg vil organisasjonsutvikling være et sentralt tema.
Alle styremedlemmer skal være bevist sin rolle, være synlige i miljøet.
Når man er ute skal man snakke med klubbenes ledelse. Gi råd og fange opp der skoen
trykker.
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Vi skal fremsnakke forbundet, stevnearrangører og organisasjonen overfor klubber,
medlemmer og potensielt nye medlemmer.
ORGANISASJONSUTVIKLING
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

Videreutvikle
kompetansen i
organisasjonen

Styrekurs for
nye styret
etter tinget
2019

Kurs etterfølger
Tinget samme dag

Styret og
administrasjonen

Februar
2019

Bedre og mer
effektiv
kommunikasjon

Et styremedlem bør
ta mediekurs

Bestille plass på et
mediekurs

President

Mars
2019

Styrke
økonomien

NCF som
attraktiv og
aktiv
samarbeidspartner

Det skal ut-arbeides
en «sponsor-pakke»
som viser hva NCF
står for og hva vi
gjør

Et styremedlem

Videreutvikle
kompetansen i
organisasjonen

Klubbutvikling.

Klubbesøk til så
mange klubber som
mulig.

Administrasjonen,
klubbveileder og
alle styremedlemmene

Fortløpende

Fokus på antidopingarbeid

Bli sertifisert
som Rent
Særforbund

I samarbeid med
Antidoping Norge
skal det jobbes med
planer og tiltak for å
møte kravene for å
bli sertifisert.

Administrasjonen
og styret

Januar
2019

Lage en
langsiktig
plan.

RESSURSER/
BUDSJETT

STATUS

ALLEMED
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AKTIVITETSUTVIKLING OG BREDDEIDRETT
DELMÅL (skal
hentes fra
strategiplanen.
Kan ha flere tiltak
pr delmål)

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

FRIST

RESSURSER/
BUDSJETT

Flere aktive
medlemmer

Bevisstgjøre
klubbene på
deres ansvar
ifht
registrering av
medlemmer

Klubbesøk og
informasjon. Alle
har et ansvar med å
opplyse om dette i
kontakt med
klubber.

Administrasjonen,
alle.
Samtaleemne når
man er ute
i miljøet.

Kontinuerlig, frist
for
registrering er 30.
april
hvert år.

Styrets
medlemmer
er synlige i
miljøet og
videreformidler
informasjon.

Rekruttere nye
medlemmer

Demo /info
ved klubbesøk
og messer

Det skal utarbeides
en plan for en
nasjonal/felles plan
for gjennomføring

KU.
Administrasjonen
skal bistå.

Lage
presentasjonsfilm

STATUS
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KONKURRANSER OG TOPPIDRETT
DELMÅL

TILTAK

HVORDAN

ANSVAR

De beste
utøverne skal få
konkurrere
internasjonalt

Gode og
forutsigbare
rutiner for
uttak til
landslag og
mesterskap

Oppdatere
kvalitetssikringsrutiner på uttak til
landslag,
mesterskap og
OLT stipend

Styret og
administrasjonen

Videreutvikle
god prestasjonskultur og gode
ambassadører

Bedre profilering av
landslagsutøvere

Hjemmeside,
sosiale medier og
pressemeldinger

AU

Videreutvikle
god prestasjonskultur og gode
ambassadører

Skape en
arena for
kunnskapsdeling topp
vs bredde

Kunnskapsbibliotek med tips
og triks, samt
åpne samlinger
med landslagene.

Administrasjonen og
lagleder

Det skal
arrangeres
lavterskelkonkurranser i
alle deler av
lander

Utvikle
arrangørkurs, med
spesielt
fokus på
lavterskelkonkurranse

Se på gode
arrangementer og
deres rutiner og
håndbøker,
trekke inn
kompetanse

Styret og
administrasjo
nen

Gode verktøy og
rutiner for
gjennomføring
av konkurranser

Oppdatere
håndbøkene

Se på hva som er
nytt, hva kan
fjernes, hvordan
forenkle osv.

Administrasjonen

Alle
konkurranser
skal
terminfestes

Bevisstgj. av
hvorfor
arrangører
skal ligge
under NCF

Bedre infoformidling av hva
terminlista er og
hvorfor vi har det
systemet vi har

Alle

Delta på NMuke 2019

Det skal
opprettes et
utvalg som
jobber frem
mot dette.

NM Uka i
Stavanger -19 uke
26. NRK vil sende
direkte, samt lage
reportasjer fra
mange idretter

AU

FRIST

RESSURSER/
BUDSJETT

STATUS

Våren
2019

August
2018
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Til Forbundstinget.
Da har vi i valgkomiteen jobbet oss igjennom hvem som ville stille til gjenvalg og hvem som
ville ut av styret. Vi fordelte hvem som skulle ringe hvem mellom oss. Etterpå har vi mailet
fram og tilbake om hvem vi kunne tenke oss inn i styret, og hva de kan bidra med på en god
måte. Valgkomiteen vil takke for positiv respons fra medlemmene som har sagt ja til verv, og
samtidig takke for innsatsen til de som går ut av de ulike vervene!
Karoline Olsen, Terje Christiansen, Ronny Stavsholt.
Forslag om nytt styre fra oss:
President: Terje Skydahl - gjenvalg
Vise prrsident: Gunnar Thompsen - gjennvalg
Styremedlem: Jarle Strandberg - ny
Styremedlem: Jan Vidar Josephsen - ny
Styremedlem: Tore Tiltnes - ny
Styremedlem: Anita Strand - gjenvalg
Styremedlem: Tone Marthinsen - ny
Varamedlem: Tina Mengkroken - ny
Varamedlem: Trond Knapp Haraldsen - gjenvalg
Kontrollkomiteen:
Leder: Bjørn Roger Larsen - gjenvalg
Medlem: Olaf Christensen - gjenvalg
Medlem: Åge Larsen- gjenvalg
Medlem: Andor Røraas - gjenvalg

Karoline Østgård Olsen

