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Generelle regler og rammevilkår 

Norgesmesterskap (NM) og Norgescup (NC) skal følge NIFs og Antidoping Norges lover og regler. 
Konkurransen skal holdes i henhold til gjeldende PDGA-regler. Turneringsledelsen må være godt innforstått med 
reglene. Alle konkurranser med nasjonal status skal minimum sanksjoneres, og fylle kravene som internasjonale 
PDGA-B-tiere. 
Det skal arrangeres inntil fem (5) Norgescupturneringer, diskgolf NM og pargolf NM i perioden 15. april - 01. oktober. 
Konkurransen skal spilles over to dager (lørdag-søndag) og arrangementet skal avsluttes senest 17:00 søndag. 
Unntaksvis kan turneringen gå over tre eller fire dager, men da skal dette forhåndsgodkjennes av disksportseksjonen 
i NAIF. 
 
Deltakere i NC/NM må være norske spillere i henhold til disksportseksjonen i NAIF sine bestemmelser, samt være 
medlem av en klubb under NAIF og ha gyldig lisens. Alle som melder seg på NC og NM må; være medlem av en klubb 
tilknyttet til NAIF og disksportseksjonen, ha løst spillerlisens senest én uke før turneringsstart. Kun spillere med 
gyldig klubbmedlemskap kan løse spillerlisens. Klubben er ansvarlig for at spillere som får tilsendt lisens er gyldig 
medlem. Det er spillerens ansvar å sørge for å løse spillerlisens innen fristen. 
Utenlandske spillere (med utenlandsk menes en som ikke har fast bopel i Norge og ikke er medlem av en norsk 
klubb) kan tildeles plass fra wildcard-kvoten og delta i enkeltturneringer uten medlemskap i norsk klubb, og uten å 
løse lisens. Utenlandske spillere får ikke resultat i Norgescupen sammenlagt. 

Informasjon 

Nettsidene for NC 2020 er https://naifdisksport.no/. Denne siden brukes for alle norgescuparrangementene og på 
denne siden er det lenke til påmelding til alle NC-turneringene. Påmelding og resultatføring gjøres i Discgolfmetrix. 
Banekart, banebeskrivelse, tidsskjema og annen relevant informasjon vedrørende spillets gang skal være publisert 
minimum tre (3) uker før turneringen. 
Finalehull, omspillshull, CTP og annet relevant for konkurransen skal være annonsert på nett senest dagen før 
konkurransen. 
Rapport om arrangementet skal sendes inn innen to (2) uker etter arrangementslutt. Arrangementsstøtte skal 
utbetales senest en uke etter mottatt og godkjent rapport. 

Konkurranseformat 

Det skal være plass til 90 spillere. 
Det skal maksimalt spilles to (2) runder per dag med og være maksimalt fem spillere i hver gruppe. 
 
Standardformat for NC-turneringen er som følger:  
Alle spillere skal spille 3 innledende runder a ulike 18 hull. 
9 hulls finale med 20 beste i Open. 9 hulls finale for andre klasser fordelt som følger: De 4 beste i klasser med opptil 
15 spillere + de 8 beste i klasser med 16 spillere eller mer. 
Openfinalen kan spilles parallelt med de andre finalene på egne hull og kan starte inntil 30 minutter etter de andre 
finalene. 
Hvis ikke annet er annonsert spilles omspillet på hull 1-2-3-4..osv. til avgjørelse. 
Avvik fra standardformat kan gjøres i samsvar med disksportseksjonen i NAIF 

 

https://naifdisksport.no/


Krav til banen 

Det skal være tydelig merket på området at det spilles konkurranse på banen(e). Der man deler områder med andre 
brukere bør det informeres om arrangementet på forhånd og under arrangementet gjennom ulike 
informasjonskanaler (plakater, sosiale medier, lokal presse, kommunens nettsider osv). 
 
Banen(e) skal være godt vedlikeholdt og velstelt til arrangementet. 
Banen(e) skal være åpen for spill minimum to dager før- og konkurranseklar minimum én (1) dag før turneringsstart. 
Det skal ikke avholdes andre turneringer på banene i denne perioden. 
Alle viktige momenter på banen skal være klart markert og definert (utkastfelter, OB, mandatory, droppsoner, osv.) 
Utkastfelt (tee) skal være i plan og stødige. Overflaten skal være av et fast materiale som er jevnt og ikke blir 
uforsvarlig glatt uansett tørt eller vått vær. Størrelsen på tee skal være 120cm x 200cm eller større, fortrinnsvis 
minimum 150cm x 300cm. Det skal ikke være objekter i umiddelbar nærhet av tee som hindrer utøvernes 
kastebevegelse eller et rimelig tilløp (min. 3 meter). 
Ved alle utkastfelt skal det være et skilt som viser informasjon om det spesifikke hullet. Skiltet skal ha et 
oversiktskart med god grafikk som beskriver det spesifikke hullet. Det skal være tydelig merket med det nummer 
hullet har i konkurransen, hullets lengde, høydeforskjell, ob-linjer og andre regler for det spesifikke hullet. Skiltet skal 
være plassert godt synlig fra tee, men skal ikke være til hinder for utøverne. 
Endringer kan gjøres av sikkerhetshensyn underveis i konkurransen. Slike endringer må annonseres godt til alle 
deltakere så tidlig som mulig. 

Påmelding 

Påmeldingsavgiften for NC/NM 2020 skal være 750 kroner for seniorklasser og 350 kroner for juniorklasser. Denne 
avgiften skal betales ved påmelding. Hvis en spiller melder seg på uten å betale vil denne påmeldingen bli strøket 
uten forvarsel og spilleren må melde seg opp til turneringen på nytt. Ved avmelding tidligere enn 3 uker før 
turneringsstart tilbakebetales påmeldingen minus et gebyrer på 75 kr. Ved avmelding mindre enn 3 uker før 
turneringsstart tilbakebetales 0 kr. 
Hvis en spiller ikke kan delta grunnet sykdom kreves det legeerklæring for å få tilbakebetalt påmeldingsavgiften 
minus et gebyr på 75 kr. når avmelding skjer mindre enn 3 uker før turneringsstart.  

Påmeldingen skal åpnes på et gitt tidspunkt bestemt av disksportseksjonen i NAIF i samarbeid med hver 
enkelt arrangør. Tidspunktet for påmeldingsstart annonseres sammen med terminlisten.  
Påmeldingsstart skal varsles én (1) uke i forkant via arrangøren og disksportseksjonen i NAIF sine 
informasjonskanaler på nett. 
 
De 10 beste i Open klasse fra NC 2019 har rett å melde seg på i fase 1. 
De 5 beste i junior-, dame- og masterklassen fra NC 2019 har rett til å melde seg på i fase 1. Etter fase 1 frigjøres 
ledige plasser fra forhåndskvalifiserte spillere til den ordinære påmeldingsordningen. 

 
Forhåndskvalifiserte spillere for sesongen 2020 er: 

Open Dame Junior* Master 
Øyvind Jarnes Katarina Staalesen Morten Kristiansen Sivert Øverås 

Håkon Mathias 
Løvenskiold Kveseth 

Anniken Steen 
Henrik Østebø 

Erik Hammer Staalesen 

Knut Håland Ina Årbogen Petter Tennebø Tore Skagestein 

Sindre Roar Fosse Linn Marita Eikrem 
Herman Bentzen 
Hinkel 

Terje Rensvold 

Tom Erik Kristiansen Lykke Sandvik Hallvard Flatberg  Atle Svandal 

Yngve Mæland  Emil Rønningen   

Ståle Stai Hakstad    

Sindre Skippervik    

Henrik Abell Larsen    

Leiv Aspén    
*Delt 5. plassering i juniorklassen så her er 6 juniorer forhåndskvalifisert. 
Hvis noen av disse spillerne ikke oppfyller ratingkravene for fase 1, sender spillerne en e-post til ehs@nif.idrett.no 
så blir disse manuelt lagt til og må betale når påmeldingen er lagt inn.  

mailto:ehs@nif.idrett.no


 
 
Det må være minimum 4 spillere i en klasse for at klassen skal gjennomføres. 
Følgende klasser skal tilbys ved påmelding: 
Open – åpent for alle 
Dame – åpent for alle damer/jenter (dame junior kan melde seg på som junior og delta i dameklassen hvis det blir 
færre enn 4 damejuniorer) 
Junior – til og med det året man fyller 18 år 
Master – fra og med det året man fyller 40 år 
Grand master – fra det og med året man fyller 50 år 
Barneidrettsbestemmelsene åpner for deltakelse i nasjonale konkurranser fra og med det året man fyller 13 år. 
 
Plassene i konkurransen skal være forbeholdt respektive klasser med følgende fordeling fram til og med én (1) uke 
etter endt fasepåmelding: Open – 40 plasser, Dame – 10 plasser, Junior – 15 plasser, Master – 15 plasser, 
Grandmaster – 5 plasser.  
Det kan settes av 5 wildcardplasser som fordeles av arrangøren og DISKSPORTSEKSJONEN  i fellesskap. 
 
Spillere som kvalifiserer til å melde seg på seg på i en klasse, enten på bakgrunn av NC-plassering eller PDGA-rating, 
kan ikke melde seg på i en annen klasse i en senere fase uten først å trekke den opprinnelige påmeldingen. 

 
Påmelding i faser basert på PDGA-rating. Ratingkrav for hver fase for de ulike klassene: 

Fase Tid Open Dame Junior Master Gr.Master 

1 1. uke 950 800 900 920 900 

2 2. uke 930 750 800 900 850 

3 3. uke 910 700  
Alle inntil 15 
spillere 

880 800 

4 4. uke Alle inntil 40 
spillere 

Alle inntil 10 
spillere 

Alle inntil 15 
spillere 

Alle inntil 5 
spillere 

5  Alle Alle Alle Alle Alle 

Internt i hver klasse/fase er det påmeldingstidspunktet som bestemmer hvem som får plass først. Fra fase 
5 er det kun påmeldingstidspunktet som bestemmer rekkefølgen. 
Felles venteliste for alle klasser fra og med fase 5.  

Premiering 

DISKSPORTSEKSJONEN  oppfordrer til premier utover pengepremier til alle klasser. 
Premiepenger kan kun gis ut i pro-klassene; åpen, dame, master og grandmaster og skal minimum følge kravene satt 
av PDGA (8. 2019 PDGA International Tour Event Standards).  
Det skal IKKE betales ut pengepremier i juniorklassen. 
Premiering som finansieres ved påmeldingsavgift skal så godt det lar seg gjøre fordeles mellom de ulike klassene 
etter fordelingen av påmeldingspengene. 
Minimum topp 25% av spillerne i Open skal motta pengepremier. 
Minimum 20% av spillerne i andre pro-klasser skal motta pengepremier. 
Minimum topp 3 (tre) i alle klasser skal premieres. 
En oversikt over fordeling av pengepremier skal være tilgjengelig før turneringsstart. 
I de klassene der det ikke gis pengepremie, skal det oppgis ca. verdi på premier. 
Kun 1. plass skal avgjøres med omspill (sudden death). 
For andre plasseringer skal premier og poeng i NC deles, omspill kun om eventuelle trofeer 
 
 
 
 

https://www.pdga.com/files/2019_pdga_international_program_guide_-_complete_revised_011519.pdf


Resultater og rapportering 

Resultatene skal rapporteres via den nettløsningen som er bestemt av disksportseksjonen i NAIF. 
Turneringssidene må sørge for enkel lenking til resultatene fra turneringens nettside. Endelige resultater skal 
publiseres senest to (2) timer etter endt konkurranse. Det skal fylles ut en rapport til disksportseksjonen innen to (2) 
uker etter endt arrangement. Dette gjøres elektronisk og lenke til skjema er her: Rapport 
Turneringsstøtten er på 5 000 kr for NC-turneringer og 7 500 kr for NM individuelt. Denne utbetales etter at 
rapporten er levert.   

Miljø 

Hensyn til miljø er viktig og spesielt håndtering av søppel i forbindelse med våre arrangementer er et område som 
krever oppmerksomhet i idretten vår. Som arrangør må man legge til rette for kildesortering og riktig håndtering av 
søppel. Man bør også oppfordre leverandører til turneringer å levere i miljøvennlig emballasje. 

Annet 

Det skal finnes muligheter for å benytte toalett i umiddelbar nærhet av turneringsområdet. 
Grunnleggende førstehjelpsutstyr skal finnes på turneringsområdet. 
Det skal tilbys matservering i umiddelbar nærhet av arrangementet. 
Det skal utformes en pressemelding om turneringen, som sendes til lokal og nasjonal presse, i for- og etterkant av 
turneringen. 

  

https://forms.gle/8MA7dD9UjsK15YvY9


Navn på Norgesmesterskap 

NIF har opphevet tidligere forbud mot å bruke et firma/produktnavn i navnet til norgesmesterskap.  

NAIF ønsker velkommen eventuelle samarbeid med næringslivet og avtaler som bidrar positivt til våre 

idretter.  

Forbundet ønsker å verne om egen identitet og idrettens grunnverdier, og følgende retningslinjer gjelder for 

bruk av firma/produktnavn sammen med NM/Norgesmesterskap:  

Et firma/produktnavn kan knyttes til NM/Norgesmesterskap som dette:  

- NM i (idrett) – i samarbeid med (firma/produktnavn)  

- NM i (idrett) – sponsored by (firma/produktnavn)  

- NM i (idrett) – støttet av (firma/produktnavn)  

Et firma/produktnavn kan IKKE knyttes til NM/Norgesmesterskap som dette: - (firma/produktnavn) NM i 

(idrett)  

For å sikre at forbundet overholder NIFs lov om avtaler og samarbeid mellom idretten og næringslivet, skal 

enhver bruk av firma/produktnavn i NM-sammenheng, med tilhørende sponsoravtale, godkjennes av 

forbundsstyret. Søknad sendes via seksjonsledelsen på mail til: styret@amerikanskeidretter.no i god tid. 

Retningslinjene finnes i helhet her: https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/Retningslinjer-for-

bruk-av-firmanavn-og-NM.pdf 

 

Særregler for individuelt NM diskgolf 

Det skal være plass til minimum 120 spillere i feltet. 
NM skal gå over 3 (tre) dager, fredag-søndag. 
Det må være minimum 10 deltakere påmeldt i en klasse for at klassen skal gjennomføres som offisiell NM-
klasse. 
Avvik fra standardformat kan gjøres i samsvar med disksportseksjonen i NAIF 
 
Det reserveres plasser på følgende måte: 
Open – 44 plasser, Dame – 12 plasser, Junior – 16 plasser, Master – 16 plasser, Grandmaster – 10 plasser. 
 
De 16 beste i Open klasse fra NC 2019 har rett å melde seg på i fase 1. 
Deltakere i Norgesmesterskap må være norske spillere i henhold til disksportseksjonen i NAIF sine 
bestemmelser, samt være medlem av en klubb under disksportseksjonen i NAIF og ha gyldig lisens. 
Disksportseksjonen i NAIF vil bistå arrangør med medaljer ved Norgesmesterskap, samt at det søkes om 
Kongepokal til Open-klassen. 
NM skal i utgangspunktet skilles ut som eget arrangement utenfor NC, men dersom det ikke kommer nok 
søknader som oppfyller kravene vil disksportseksjonen i NAIF vurdere å innlemme NM i NC. 

Søknadsprosessen 

Det søkes om NC, NM og pargolf-NM via nettbasert søknadsskjema. Lenke er her: 
Søknadsskjema 

 
Disksportseksjonen i NAIF tildeler turneringer til de arrangørene disksportseksjonen i NAIF mener er best 
skikket ut i fra de søknadene vi mottar og erfaringer fra tidligere arrangerte turneringer. Geografisk 
spredning er et viktig kriteria, men skal ikke gå på bekostning av kvalitet. Vi oppfordrer derfor søkerne om 
å gjøre et godt arbeid i forkant av søknaden og gjøre søknaden så fullstendig og innholdsrik som mulig. 
Terminlisten for NC, NM og pargolf-NM blir publisert på: 
https://amerikanskeidretter.no/disksport/terminliste/ 
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