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Informasjon 02 – 6. DAGER IGJEN! 

NM i fluekasting 2019  
Alle deltakere på årets NM i fluekasting fikk 17.06 tilsendt informasjon om årets mesterskap på e-

post. Her følger noe mer informasjon. Vi ses om 6. dager på Bråsteinsvatnet! 

 

 

 

Lørdagens NM-bankett 

Alle deltakere på årets NM er invitert til bankett & bowling på Lucky bowling i Sandnes lørdag kveld 

kl. 18.00. Forbundet spanderer mat og bowling (verdi kr 500,-) på NM-deltakerne. Dersom du vil ha 

med følge (ektefelle, samboer og/eller barn) ta dem gjerne med, men mot at de betaler mat/bowling 

selv. Viktig at du likevel melder dem på, slik at vi bestiller plass til alle. Send e-post til Monica;  

monica.bertelsen@lyse.net / eller ring telefon: 95254991 innen tirsdag 25.06. 

Nettsted for Lucky bowling: https://www.luckybowl-sandnes.no/  

 

Betaling av startavgift 

Startavgift kr 50,- pr. øvelse for deltakelse i NM betales (helst) via vipps til forbundets vippskonto 

#509546 Norges Castingforbund, og fremvises ved oppstart av mesterskapet lørdag. 

 

Trekning av startlister 

Trekning gjøres i disse dager, og startlistene vil tilgjengeliggjøres på castingforbundets nettside i 

løpet av tirsdag 25.06. Følg med her: http://castingforbundet.no/  

 

Norsk tipping og NM i fluekasting 

Gjennom hele NM-Veka vil Norsk Tipping sette odds på et utvalg av øvelsene. De har også vært i 
kontakt med oss på forbundskontoret, og ser på muligheten for å sette odds på noen av øvelsene 
under vårt NM. Vi har ikke fått dette bekreftet. Dersom vi kommer med på odds-kupongen er det 

noen regler og retningslinjer for utøvere og andre i nær tilknytning til utøvere som gjelder.  
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Felles informasjon til alle utøvere/involverte i NM-veka fra norsk tipping: 

1. Det er strengt forbudt å spille på kamper/øvelser eget lag eller utøver deltar i. Det gjelder 
alle som er definert som deltakere under NM-Veka. Andre personer med sterk tilknytning til 
lag/utøver eller er ansatt/arbeidsgiver kan heller ikke spille på kamper/øvelser der den 
aktuelle klubben/deltaker er involvert.  

Alle som kan påvirke et resultat må unnvære å spille på kampen/øvelsen. Det betyr ikke at 
vennskap med spillere er diskvalifiserende i seg selv. Du kan vedde på at vennen din lykkes 

eller feiler, gitt at du ikke har direkte påvirkning på resultatet.  

2. Norsk Tipping tilbyr ikke spill på enkeltutøvere under 18 år. Derimot tilbys spill på seniorlag 

som kan benytte seg av spillere/utøvere under 18 år.   

3. Spill er for de fleste en spennende aktivitet, men for noen utvikler det seg til et problem. Vi 
anbefaler alle nye og eksisterende kunder å lese spillevettreglene.  

Kampfiksing er en alvorlig, kriminell handling. Det er derfor helt essensielt at forbundene gjør reglene 
kjent for klubbene og utøverne deres – inkludert de som jobber fast som frivillige etc. 

 

Lyst til å fortelle at du skal på NM-veka? 

 

Få fotoramme «Jeg skal på NM-veka» på facebook ved å klikke inn her: 

https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=454417381789961 

Velg NM-veka, så får du like fin ramme som undertegnede over. =) 

 

  

   

Spørsmål? 
Ta kontakt med Monica Bertelsen: monica.bertelsen@lyse.net / telefon: 95254991 

Marius H. Johannessen: gs@castingforbundet.no / telefon: 91388617 
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