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Tävlingsbidrag for tävlingsarrangörer 2014
Uttagnings-, lokala och barn-/ungdomstävlingar
För att sätta upp tydligare regler for bidrag vid tävlingsverksamhet har Svenska
Castingförbundet(SCF) beslutat att inför 2013 klargöra vad som gäller vid ansökan och vilka
medel som kan erhållas vid arrangerande av tävlingar,
I om förbundets nya strategi och organisationsförändring från 2010 att dela in verksamheten i tre
verksamhetsområden(Casting, Flugkastning och Surfcasting), gäller dessa regler oavsett
verksamhetsområde.
Förbundet har även kategoriserat tre typer av tävlingar. Dessa är uttagningstävlingar, lokala
tävlingar samt lokala barn- och ungdomstävlingar. Det är upp till varje förening att själv bestämma
om och när man vill arrangera en tävling samt i vilken form.
Ansökan kan endast ske genom en SCF-ansluten förening/region. Bidraget är tänkt att minska
kostnaderna för tävlingsarrangemanget och ska inte vara den enda intäkten för arrangemanet.
Varje arrangör ska själv eftersträva att ta in medel för tävlingen för att göra arrangemanget så bra
som möjligt. Vi rekommenderar alla arrangörer att läsa igenom förbundets arrangörshandbok, för
att få idéer och vägledning för att genomföra ett lyckat arrangemang.
SCF uppmanar föreningar/regioner att komma fram med nya idéer vad gäller tävlingsformer. Om
ni avser att arrangera tävlingar i syfte att marknadsföra sporten eller i rekryteringssyfte ber vi er
kontakta förbundet för vidare diskussion.

Uttagningstävlingar
Förbundets mål är att varje verksamhetsområde ska ha minst fyra uttagningstävlingar under året.
Med uttagningstävlingar avses tävlingar som ligger till grund för uttagning till svenska landslaget.
För att förbundet ska sanktionera en uttagningstävling ska ansökan vara förbundet tillhanda
senast den 31 mars. Vidare för att förbundet ska godkänna en tävling som uttagningstävling ska
den hållas innan 31 juli, det gäller verksamheten Casting. Tävlingsarrangemangen ska i stort
följa de regler som finns i tävlingsbestämmelserna.
Vi uppmanar även arrangörena att samarbeta med andra föreningar/regioner för att få en så hög
standard som möjligt. Krav finns på en egenförsörjning och redovisning av ansökt medel senast
1 månad efter avslutad tävling. Varje ansökan beviljas med ett bidrag på 5000 kr.

Lokala tävlingar
Nytt för 2014 är att ett bidrag på 1000 kr kommer att utgå till de föreningar som genomför lokala
etablerade tävlingar, men ett bidrag på upp till 5000 kan sökas för en ny tävling som arrangeras
för första gången. Bidraget kan ansökas löpande under året, dock senast 1 månad innan tänkt
tävling avses hållas. För att bidraget ska beviljas vill förbundet få en inbjudan, samt en resultatlista
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efter tävlingen, efter tävlingen, samt ett kortare reportage/rapport med några bilder som kan
publiceras på förbundets hemsida. Tävlingarna ska vara öppna för alla att delta. Varje förening
kan max få bidrag för två tävlingar under en tävlingssäsong.

Barn-/ungdomstävlingar
Förbundet uppmanar föreningar och regioner att arrangera ungdomstävlingar. Det är viktigt att
dessa tävlingar arrangeras och görs utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Ett bidrag på 2000
kr per tävling kan sökas. Det är viktigt att tävlingarna är öppna för alla och att tävlingen enbart
riktar sig mot barn- och ungdomar. För att bidraget ska beviljas vill förbundet få en inbjudan, en
resultatlista efter tävlingen en kortare redovisning av hur bidraget används, samt ett kortare
reportage/rapport med några bilder som kan publiceras på förbundets hemsida. Bidraget kan
sökas löpande under året dock senast 1 månad innan tänkt tävling avses hållas.
Ansökan om bidrag sker på bifogad ansökningsblankett som skickas till:
Svenska Castingförbundet
Idrottens Hus,
114 73 Stockholm
Eller casting@casting.rf.se
Lycka till!
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