
EKSTRAORDINÆRE STYREVEDTAK – APRIL-JUNI 2020 
 
 
Vedtak gjort på e-post 06.04.2020: 
(Oppfølging av vedtakssak 19/20 – behandlet på styremøte 4/2020)  
 
VEDTAK 19/20  Høring for Norgescupen fluekasting 2020 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å sende ut den foreslåtte høring for Norgescupen 2020. 
 
	
Vedtak	gjort	på	e-post	03.04.2020:	
	
VEDTAK 20/20  Koronavettregler for Norges Castingforbund  
Forbundsstyret vedtok med fem mot en stemme de foreslåtte koronavettregler som gjeldene 
for medlemslag i Norges Castingforbund.  
 
	
Vedtak	gjort	på	e-post	19.04-2020:	
	
VEDTAK 21/2020 NCF antidoping policy, handlings- og beredskapsplan 
Forbundsstyret vedtok enstemmig* det foreslåtte dokument, som NCFs antidoping, 
handlings- og beredskapsplan som gjeldene for organisasjonen. 
 
*Vedtaket ble gjort på e-post. Fem stemmer for forslaget. To stemmer svarte ikke e-posten 
innen fristen (men én av disse gav sin støtte etter fristen). 
 
GS sender inn dokumentet som NCFs søknad om å bli sertifisert som Rent Særforbund.  
 
 
Vedtak	gjort	på	e-post	11.05-2020:	
	
VEDTAK 27/2020 Gjennomføre NM i fluekasting 23.-24. mai på 
Holmendammen 
Forbundsstyret vedtok enstemmig å gjennomføre NM i fluekasting 23.-24. mai på 
Holmendammen, Oslo, innenfor gjeldene smittevernlovgivning og anbefalinger fra 
Helsemyndighetene. 
  
Forbundsstyret vedtok med seks mot én stemme at gjennomføring av NM for 
veteranklassen utsettes til høsten, da personer i gruppen 65+ er i risikogruppe for smitte. 
Veteraner som ønsker å konkurrere om Kongepokalen kan delta i seniorklassen (dette 
unntaket gjør at de kan bytte klasse tilbake til veteran, for høstens Norgescupstevner. Det 
gis ikke rankingpoeng i veteranklassen på dette stevnet). 
  
Det skal ikke oppfordres til å reise flere i samme bil. Deltakerne må selv påse at de reiser på 
en forsvarlig måte til arrangementet, og ikke utsetter seg selv eller andre for smitte. NCF vil 
vurdere å tildele noe mer reisestøtte, dersom situasjonen tilsier at reisen er blitt vesentlig 
dyrere på grunn av den korte varsling av arrangementet. 
  



GS informerer klubbene og sender ut invitasjon/påmelding. 
 
*Etter vedtak gjorde oppdaterte smittevernregler at gjennomføring var umulig. 
 
 
Vedtak	gjort	på	e-post	12.05-2020:	
	
VEDTAK 28/2020 Kongepokalen i fluekasting 2020 
Forbundsstyret vedtok med fire mot tre stemmer at sammenlagt (de fire overhodeøvelsene) 
skal være Kongepokaløvelse i fluekasting 2020. Forbundsstyret vedtok enstemmig at 
omkastøvelsen trekkes. 
 
*Tre stemmer for kombinasjonen sjøørret- og laks lengde. 
 
 
Vedtak gjort på e-post 07.06-2020:  
 
VEDTAK 29/2020 Dato for NCF forbundsting 2020 
Forbundsstyret	vedtok	enstemmig*	å	gjennomføre	NCF	Forbundsting	2020	onsdag	12.	
august.	
 
*Vedtaket ble gjort på e-post. Syv stemmer for forslaget. Én stemme avgitt etter frist. Dette 
vedtak justerer da vedtak 26/20. 
 
 
 


