
Välkomna! 
Svenska Castingförbundet bjuder in till Svenska Mästerskapen i Casting och Flugkastning. 
Alla medlemmar tillhörande medlemsklubb i SCF är välkomna att delta. Anmälan ska vara 
oss tillhanda senast 10/9.  
 
Datum: 2 oktober 2021  
Plats: Vallentuna Flygfält Vägbeskrivning 
Klasser: Juniorer och seniorer Dam och Herr. 
  
Tävlingsansvariga: Sara Tjälldén, Gustav Kransberg och Linnea Morild. 
 

• Grenar Casting: 1-5 + 8 
 

• Grenar Flugkastning: Trout accuracy, trout distance, seatrout distance & salmon 
distance  

 
Startavgift: Startavgift per gren är 25 kronor, betalas via swish på plats eller till bankgiro 
171-2611. Märk din betalning med namn och tävling (SM Vallentuna). 
 
Klädsel: Idrottslig klädsel. 
 
Protest: Protester kan lämnas in mot en kostnad på 250 kronor. 
 
Dopning: Tävlingarna följer Wadas regler för dopning. 
 
Anmälan: Skicka nedan besvarade frågor på mejl till  sara.tjallden@casting.rf.se senast  
10 september 
 
Namn:  
Klubb:  
Grenar:  
 
Önskar att dela rum med:  
Önskar att bo själv:  
 
Jag behöver resa med: Flyg? Tåg? Egen bil? 
 
 
 



Mer om tävlingen: Tävlingsgruppen i SCF har fått beviljat extra ekonomiskt stöd för detta 
SM, och dessa pengar kommer att användas till bekosta resor och logi för deltagare. 
Beroende på antalet anmälda så kan delar eller hela rese-/boendekostnaden finansieras av 
SCF. SCF ser denna tävling som en del av återstarten av tävling efter pandemin, och vi vill att 
så många som möjligt av våra kastare ska kunna komma för att umgås, kasta och ha en 
trevlig helg tillsammans.  
 
Resor: Eftersom vi vet att det är många som bor långt bort kontra tävlingsplatsen och därför 
kommer behöva ta flyget, så är det en fördel om ni lämnar in er anmälan i god tid och 
kontaktar Sara Tjälldén för så tidig bokning av resor som möjligt, då detta oftast blir billigare.  
 
Boende: Boende kommer att väljas av tävlingsgruppen. Här kollar vi just nu på alternativ. 
Men det kommer att bli hotell med hotellfrukost.  
 
Mat: Gällande lunch och övriga måltider ansvarar den tävlande för själv. Tävlingsplatsen 
ligger ungefär 5 minuter med bil från Vallentuna Centrum om ni vill åka och köpa något. 
Annars ta med matsäck.  
 
Avslutningsvis: Mer information kommer att skickas ut den 11/9, har ni frågor gällande resor 
eller tävlingen tveka inte att höra av er.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Tävlingsgruppen i SCF 
 
Kontakt 
Sara.tjallden@casting.rf.se 
Telefon: 073-8308180  
 

 
 
 
 


