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VEDTAK 21/21  NM i fluekasting 2021 
SAK: MHJ 

Forbundsstyret vedtok enstemmig: Forbundsstyret vedtok enstemmig å utsette NM i 
fluekasting til høsten.

Saksgrunnlag:

Styret var på styremøte E1-21 enige om å ta en ny vurdering for eventuell gjennomføring av 
NM i fluekasting, i dag – 10. mai. Forbundsstyret kan beslutte å utsette NM til høsten, eller at 
vi fortsatt planlegger for gjennomføring 5.-6. juni. 

Det er i underkant av 4 uker til gjennomføring på Holmendammen. Medlemslag/kastere er 
gjort kjent med at forbundsstyret skal gjøre en ny vurdering i dag.  

Undertegnede synes dette er et vanskelig spørsmål å ta stilling til. Det er i alle fall tre forhold 
som bør hensyntas i vurderingen: 

Covid-situasjonen 
Covid-smitten er svakt synkende/stabil i Oslo, og trinn 1 av gjenåpningen er iverksatt. 
Butikker åpnet i slutten av forrige uke, men det er enda ikke gjort noen endringer i 
smittevernreglene for Osloidretten. Det ble formidlet, 05.05, at Byrådet ville ta en ny 
vurdering rundt 20. mai. Covid-situasjonen er ulik rundt om i landet. Noen steder har de, de 
siste ukene, hatt en økende smittetrend. 

Pr. i dag er det heller ingen endringer i de nasjonale smittevernanbefalinger for 
idrett/arrangement, sett opp mot vurderingen vi gjorde forrige uke om speystevnet på 
Burudvann. Nasjonalt anbefales det at arrangement avlyses eller utsettes. Og, det er særlig 
anbefalingen om å unngå forflytting over kommunegrenser som gjør det vanskelig å 
gjennomføre.  

Gro Hofstad, leder organisasjon i NIF, kommenterte gjennomføring av NM 5.-6. juni i forrige 
uke: Vi har ikke fått noen indikasjoner på om det kommer noen lettelser her (Les: om 
mulighet for mobilitet mellom kommuner til idrettsarrangement) på kort sikt, men det kan jo 
hende det kommer mer informasjon om trinn 2 ila den neste uken. Dette med arrangementer 
kun innad i kommunen er bare en anbefaling, og hvis man ikke kan utsette/avlyse gjelder 
dagens regler vedrørende antall osv. Da bør dere kanskje gå i dialog med kommunale 
myndigheter, og høre hva de sier.  

For vår del er det vel ikke slik at vi ikke kan utsette arrangementet, så strengt tatt har vi 
mulighet til å utsette gjennomføringen til høsten.  

Undertegnede har i dag, 10.05, vært i kontakt med Magne Brekke, organisasjonssjefen i Oslo 
Idrettskrets, som har tett kontakt med lokale myndigheter i Oslo, også spesielt på 
koronasituasjonen. Magne tror det vil komme informasjon om trinn 2 i gjenåpningen om én 
uke (tirs-ons), og at det vil komme lettelser i slutten av mai (20. mai). Fortrinnsvis vil 
lettelser sannsynligvis gjelde for barn og unge, breddeidrett for voksne, og med fortsatt 
anbefaling om minst mulig mobilitet. Men, han tror også at det vil åpne seg noe på 
arrangement; og gitt vårt omfang på Norgesmesterskapet og vår egenart med mulighet for 
god avstand etc. mener han at det er gode sjanser for at det vil kunne være mulig å 
gjennomføre arrangementet. Magne mener det kan være 70/30 sjanse for at arrangement av 
vår størrelse, for ikke-kontakt idretter, vil være mulig å gjennomføre i juni. 
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Tidsaspektet 

Et viktig element i vurderingen for oss er tidsaspektet. 

Dersom vi venter til neste uke, for å se hva trinn 2 av gjenåpningen vil innebære, og om det 
vil åpne for arrangement som vårt NM, så må vi deretter søke bydelsoverlegen i Vestre Aker 
om gjennomføringen. Redegjørelsen for arrangementet, kan oversendes denne uken, slik at vi 
kan få raskere svar. 

Likevel er vi sent ute. Invitasjon og informasjon om årets NM har vi avventet å sende ut. 
Klubbene er kun informert om dato/sted for NM. Med under 4 uker til arrangementet må 
invitasjon sendes ut så snart som mulig. 

Baksiden her er at vi kan risikere å bli oppfattet som ”vinglete”, dersom vi så sendt som nå 
inviterer til NM, men samtidig ikke har klarsignalet vi trenger for gjennomføringen. Vi 
risikerer å måtte avlyse rett før gjennomføring (eller kort tid etter å ha sendt ut invitasjonen). 

Medlemmenes forventninger  
Hva tror vi medlemmene ønsker at vi gjør? Forventer de at vi gjennomfører, eller synes de det 
er mest ansvarlig å utsette. Ønsker de at vi venter med avgjørelsen i håp om at kan 
gjennomføre, eller ønsker de å få en avklaring så raskt som mulig? Kan vi forvente at alle 
deltar, eller er det kastere som vil velge å ikke delta pga. covid-situasjonen? 

Og; hva vil de eventuelt mene om vi beslutter å utsette? Undertegnede tror vi får forståelse for 
en eventuell utsettelse, i situasjonen vi er i nå. 

Hva kan vi vedta i dag? 
Hva betyr det å ta stilling til gjennomføring av NM i fluekasting i dag? Vi har to valg; vi kan 
beslutte å utsette til høsten, eller fortsatt planlegge for gjennomføring. Vi kan ikke beslutte at 
vi gjennomfører. Det er flere forhold som må på plass før vi vet om vi kan gjennomføre – så 
dersom vi velger å fortsatt planlegge gjennomføring i juni, så må vi samtidig formidle til 
klubbene/kasterne at det er usikkert om arrangementet kan gjennomføres. 

Forslag til vedtak: 
Forbundsstyret kan velge følgende alternativ (eller eventuelt foreslå andre alternativer): 
a) Forbundsstyret beslutter å utsette NM i fluekasting til høsten.

b) Forbundsstyret beslutter at vi fortsatt planlegger for gjennomføring av NM i fluekasting 5.-

6. mai. Forbundsstyret ber GS sende ut invitasjon til medlemslag/kastere, samt søke
gjennomføring hos Bydelsoverlege i Vestre Aker.

Innholdet i trinn 2 av gjenåpningen/covid-situasjonen nærmere arrangementsdato vil avklare 
om NM kan gjennomføres eller ikke. Dette må formidles til medlemslag/kastere.  

--- 

Dersom forbundsstyret ønsker at vi møtes på Teams for å diskutere saken – kan undertegnede 
sette opp et møte eksempelvis kl. 21 i dag 10. mai. 


