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Informasjon 03 – 2. DAGER IGJEN! 

NM i fluekasting 2019  
Da er det bare to dager igjen til vi åpner årets NM i fluekasting på Bråsteinsvatnet. Vi har stadig 

noe informasjon som vi vil dele med dere – og ikke minst for å pirre stemningen nå som det kun er 

to dager igjen! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvem vinner Kongepokalen? 

Under NM-veka skal det deles ut 13 Kongepokaler – den ene skal en av dere vinne under NM i 

fluekasting. Kongepokalen – eller Hans Majestet Kongens Pokal, som er pokalens fulle navn, er noe 

av det gjeveste som kan vinnes i norsk idrett. Pokalen bekostes av Det Kongelige Hoff og Norges 

Idrettsforbund – og den første Kongepokal ble delt ut så tidlig som i 1879, da Kong Oscar II delte ut 

pokalen under Husebyrennene. Under NM-veka skal altså 13 utøvere tildeles denne ærefulle pokalen 

– og i år tildeles pokalen i fluekasting til den beste kaster i kombinasjonen ørret presisjon og ørret 

lengde. Vi kan bare glede oss til å hylle den av dere som vinner Kongepokalen i 2019  

Under NM-veka skal det kåres hele 94 Norgesmestere – og som nevnt 13 Kongepokalvinnere – les 

mer her: https://www.nm-veka.no/nyheter/94-norgesmestere-skal-kaares-i-loepet-av-5-hektiske-

dager/  

 

 

 

 

https://www.nm-veka.no/nyheter/94-norgesmestere-skal-kaares-i-loepet-av-5-hektiske-dager/
https://www.nm-veka.no/nyheter/94-norgesmestere-skal-kaares-i-loepet-av-5-hektiske-dager/
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Idrettspresidenten har åpnet NM-veka 

 

Arenaene som benyttes under NM-veka ligger spredt rundt om i hele Stavanger-regionen, og vi ligger 

nok litt for oss selv – på Bråsteinsvatnet. Likefult er vi del av NM-veka, og i går åpnet 

Idrettspresidenten arrangementet. Hør hva hun hadde å si ved åpningen her:  

https://vimeo.com/344582987  

 

Startlistene er tilgjengelig på nett 

Som informert om på e-post, er nå alle startlistene tilgjengelige på nettsiden. Klikk også her: 

Lørdag 29. juni 
Startliste Ørret Press – Øvelse starter kl. 10.00 / Finale starter kl 14.00 
Startliste Ørret Lengde – Øvelse starter kl. 12.00 / Finale starter kl 15.00 
Søndag 30. juni 
Startliste Sjørret Lengde – Øvelse starter kl. 10.00 / Finale starter kl. 13.30 
Startliste Laks Lengde – Øvelse starter kl. 13.30 / Finale starter kl. 15.00 

 

Lad opp med NM-veka! 

Selv om vårt NM ikke kommer på tv denne gangen, så kan vi likevel glede oss over at så mange ulike 

idretter, som ikke vanligvis får tv-tid, får vist seg frem. Hvis du vil lade opp til NM i fluekasting ved å la 

deg inspirere av alle de andre idrettene, så kan du følge med her:  https://www.nm-

veka.no/nyheter/se-nm-veka-direkte/  

 

Bilder fra NM-veka 

På lørdag vil vi få besøk av en av en fotograf fra NM-veka som skal ta bilder av oss – vi må også huske 

alle sammen å ta bilder som vi kan sende inn til NIF og NRK, som informert om tidligere. Etter hvert 

skal vi finne bilder også av fluekasting her: 

https://www.flickr.com/photos/idrettsforbundet/albums/72157709171127743  

 

https://vimeo.com/344582987
http://castingforbundet.no/wp-content/uploads/2019/06/Startliste-Ørret-Press.pdf
http://castingforbundet.no/wp-content/uploads/2019/06/Startliste-Ørret-Lengde.pdf
http://castingforbundet.no/wp-content/uploads/2019/06/Startliste-Sjørret-Lengde.pdf
http://castingforbundet.no/wp-content/uploads/2019/06/Startliste-Laks-Lengde.pdf
https://www.nm-veka.no/nyheter/se-nm-veka-direkte/
https://www.nm-veka.no/nyheter/se-nm-veka-direkte/
https://www.flickr.com/photos/idrettsforbundet/albums/72157709171127743
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Dine opplevelser av NM-veka og NM i fluekasting 
Det er laget en evalueringsside – som vi gjerne vil at alle deltakere og arrangører bidrar på, slik at 

NM-veka kan bli enda bedre. Sjekk det ut her: https://www.nm-veka.no/nyheter/del-dine-

opplevelser-fra-nm-veka/  

  

All deltakerinformasjon som er sendt ut i forbindelse med NM i fluekasting finner du her: 

http://castingforbundet.no/deltakerinfo-nm-i-fluekasting-2019/  

Her leser du nyheten om at NM i fluekasting er på langoddsen denne helgen: 

http://castingforbundet.no/nm-i-fluekasting-pa-langoddsen/  

 

 

 

Vi gleder oss til å møte dere alle sammen på Bråsteinsvatnet! 

 

 

   

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

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