
                                 

 

 
 
Diskgolfsesongen 2020 
 
Diskgolfsesongen 2020 har ikke blitt slik som vi hadde sett for oss verken for klubber eller 
disksportseksjonen. Enormt mange turneringer er blitt avlyst eller flyttet på og nye endringer 
vil det sikkert bli fremover også.  

NC 3 – Selbu Open blir nå også flyttet til september. Grunnen til dette er situasjonen vi har 
med Covid-19 viruset. Helsedirektoratet sier følgende:  

«Følgende arrangementer er forbudt:  

a. kulturarrangementer hvor personer fysisk møtes 
b. idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs hvor personer fysisk 

møtes.»  

Videre så sier veiledningen at «Forbudet innebærer at det som utgangspunkt ikke er adgang til å organisere 
idrettsaktivitet som innebærer at personer fysisk møtes og hvor nærkontakt er uunngåelig, og/eller hvor det vil 
være vanskelig å overholde krav om forsvarlig avstand til enhver tid under trening eller aktivitet. Dette må 
forstås ut fra et smittevernperspektiv. 

Forbudet innebærer videre at lag og foreninger m.v. ikke skal arrangere for eksempel kamper, stevner eller 
turneringer som samler mange, eller som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr 
eller garderober. 

Forbudet gjelder både utendørs og innendørs aktiviteter. 

Alle typer idrettsaktiviteter må gjøres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets anbefalinger om samling av 
personer og samling i gruppe overholdes. 

Det er en forutsetning for all aktivitet at generelle anbefalinger for forebygging av smitte kan overholdes.» 

I tillegg til dette så anbefales det å ikke reise mer enn høyst nødvendig og heller ikke ut av sin 
egen region. Seksjonen finner det derfor ikke forsvarlig å arrangere NC 3.  

Dette betyr at vi ikke får noen vårsesong i diskgolf, men så sant at situasjonen blir bedre ser vi 
for oss å gjennomføre en del turneringer på høsten. Seksjonen vil rette en stor takk til alle 
våre arrangørklubber for at dere har vært løsningsorienterte og sett muligheten for å 
arrangere på NC på nye datoer. Vi jobber fortsatt med noe, men vi kan nå presentere 
terminlista slik den ser ut nå:  

NC 1  

NM Klæbu  31-02 august 

NC 2 Stovnerputten  29-30 august 

NC 3  Selbu Open 5-6 sept.  

NC 4 Sørlandet Open 12-13 sept.  

Pargolf NM   26-27 sept. 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter/avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter/avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper


NAIF 

Norges Amerikanske Idretters Forbund 

Selv om vi ikke kan gjennomføre store turneringer så jobber vi nå med å lage ett opplegg for å 
arrangere mindre turneringer og ukesgolfer på en god og sikker måte. Dette programmet vil 
vi få forankret i NIF og helsemyndighetene og vi har god tro på at vi kan få dette til raskt. 

EM diskgolf 

Når det gjelder EM i diskgolf så kommer det ikke noen avklaring om det blir arrangert før i 
slutten av mai. Det jobbes med nye uttakskriterier.  

 

Ta vare på hverandre  

Sportslig hilsen fra Disksportseksjonen i NAIF 

 

 
 
 


