Norgescup- og Norgesmesterskapstildeling 2018
Disksport Norge fikk inn totalt 10 søknader om NC i 2019, Skien Frisbeeklubb trakk senere sin søknad om
NC. Det kom én søknad om NM-individuelt og én søknad om NM-Pargolf.
Seksjonsledelsen behandlet søknadene og lagde en innstilling for tildeling. Denne innstillingen ble
videresendt til en midlertidig, uavhengig diskgolfkomiteè for å sikre kvaliteten i prosessen, og for å unngå
inhabilitetsproblematikk.
Tildelingen er nå vedtatt og terminlisten for DsN-sanksjonerte arrangementer i 2018 blir som følger:
NC1

Molde (IL Hjelset/Trondheim FK/LIDL)

28.04 - 29.04

NC2

Gøteborg (LIDL)

19.05 - 20.05

NC3

Bergen (Flaktveit Friseegolfklubb)

02.06 - 03.06

NC4

Sandes (Sandnes Disc Golf Klubb)

07.07 - 08.07

NM

NM Individuelt – Oslo (Stovner Frisbeeklubb, Muselunden Frisbeeklubb og Ekeberg
Sendeplateklubb)

02.08 - 05.08

NC5

Kristiansand (Sukkevann Frisbeeklubb)

01.09 - 02.09

NM

NM Par-Golf Gålå (LIDL)

15.09 - 16.09

DsN takker alle søkere og ønsker alle arrangører lykke til med sine arrangementer i 2018.
Vi gleder oss allerede - Fremtiden ser fortsatt lys ut!

Kommentarer til tildeling:
NC1 - Legges til Molde
Søker med hjelp fra Leiv Aspèn og hans klubb Trondheim Frisbeeklubb. Leiv er en erfaren og fremadrettet
arrangør med visjonære tanker om idretten vår. At det nå blir lagt en nasjonal konkurranse til et
ballgolfanlegg er veldig spennende og interessant med tanke på fremtiden og ballgolfens fallende kurve.
Søker Flaktveit har som eneste søker søkt på NC3, derfor ble de ikke prioritert til NC1.
Søker Volda er en ny søker var med i vurderingene, men pga uavklarte forbehold, ble de ikke prioritert. Vi
ser frem i mot ny søknad for sesongen 2019.

NC2 - Legges til Ale/Gøteborg
Søker Langevåg er eneste søker med et spennende og nytenkende initiativ – en NC rett over grensa på et
fantastisk anlegg. Arrangementet vil være godt ivaretatt av erfarne arrangører.
DsN ønsker i hovedsak at våre konkurranser skal avholdes i Norge. Dette er et unntak som følge av
manglende arrangører for NC2 i 2018.

NC3 - Legges til Åsane/Bergen
Søker Flaktveit er eneste søker, og ny søker med erfaren NC-TD. De gjør et godt lokalt arbeide og DsN
håper tildelingen vil være positivt for Diskgolfmiljøet i regionen!
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NC4 - Legges til Sandnes
Søker Sandes er en ny søker. Vi har tro på at Sandes vil levere et godt arrangement med en bane de er stolt
av, og godt mannskap ved siden av. Arrangementet vil være en vitamininnsprøytning for det lokale
disksportmiljøet som nå også har dannet en Ultimateklubb i regionen!
Søker Trondheim har i en årrekke levert gode og solide arrangementer, både NCèr og NM, samt vært
velvillige til å ta på seg ekstra oppgaver og stilt seg til disposisjon. Trondheim har dessverre ingen mulighet til
å flytte sitt arrangement til NC3, hvor de hadde vært en høyst aktuell kandidat. Sandnes ble også forespurt å
bytte datoer til NC3, men hadde heller ikke mulighet til dette. Muligheten for en ny arrangør veier tyngre enn
geografisk spredning denne gangen.

NC5 - Legges til Kristiansand
Søker Sukkevann har ikke arrangert NC på noen år, men har allikevel en erfaren arrangementskomite.
Søker Sandes har søkt denne som sekundært arrangement på en dato som er for tett etter EM. De er også
spurt om å flytte sitt arrangement, men dette var heller ikke mulig for de.
NM - Legges til Oslo
Søker er de 3 Oslo-klubbene i fellesskap og er eneste søker til arrangementet. De har tidligere vist seg som
en robust arrangør som har levert arrangementer av høy kvalitet. Det er også på sin plass at hovedstaden
arrangerer NM fra tid til annen.
NM - Pargolf - Legges til Gålå
Søker Langevåg er eneste søker til arrangementet. Søker på et kjent konsept som har vist seg å fungere
flere ganger før.
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