
Fellesmøte 
disksport

23.01.23



Agenda

• Velkommen – Kort introduksjon til kveldens møte + samspillsregler

• Hvem gjør hva i disksport Norge? – Oversikt over roller, komiteer mm. Hva vi jobber med fremover og 

hvordan vi ser for oss å nå våre mål

• Handlingsplan / aktivitetsplan – Seksjonen har sammen med arbeidsgruppen og administrasjonen 

laget en plan som vil bli gjennomgått og diskutert i møtet

• Har du lyst til å bli med å peke retning for disksport i Norge? Har du lyst til å bidra til aktivitetsutvikling, 

gjøre det enklere å drive klubb eller bidra på andre områder innenfor disksport? Vi har minimum behov 

for å oppbemanne diskgolfkomiteen med 2 representanter fra regionene øst og vest

• Hvordan er det å drive disksportklubb i Norge – Noen refleksjoner og påfyll fra seksjonen, samt 

innspill fra klubbene

• En kort pause underveis for å «tømme tanken» og fylle koppen



Menti kode: 3891 6525



Hvem gjør hva i
disksport Norge? 
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Organisasjonskart - Disksport

Klubbene i Norge

Seksjonen
Morten Ro-Kolle (Seksjonsleder)
Kjetil Fosse (Nestleder)
Haakon Laastad (Permisjon)
+ 2 ledige plasser

*Leder og nestleder er valgt og sitter for 2 år om gangen

Administrasjonen
Thomas  Kejser-Lervik (25%)
Erik Hammer Stålesen (100%)
Adm. Support Disk     (25%)
Annet (økonomi mm.  (30%)

Diskgolf komiteen

Oddbjørn Molvik (Region midt)
Christian Qvam (Region Nord)
Kjetil Dørheim (Region Vest)

(Region Sør)
(Region Øst)

Ultimate komiteen

Mia Bjerkestrand  (leder)
Marit Fauskanger Pedersen
James Theodos
Lars Olav Hammer
Aaron Celeste

Arbeidsgruppe døvegolf

Adrian Oleson
Thomas Hansen
Sondre Uteng Olsen



Seksjonen – Overordnet fokus

• Bemanning seksjon og komiteer

• Møtestruktur 

• Månedlig

• Inkludere komiteer og administrasjonen

• Spille klubbene gode (i alle fall litt bedre… )

• Terminlister

• Informasjon på internett mm

• Løpende informasjon

• Spør oss…

Møteplan seksjon 2023

Dato kl.slett

Mandag 06.02.2023 19:00

Mandag 06.03.2023 19:00

Mandag 03.04.2023 19:00

Mandag 08.05.2023 19:00

Mandag 05.06.2023 19:00

Mandag 07.08.2023 19:00

Mandag 04.09.2023 19:00

Mandag 02.10.2023 19:00

Mandag 06.11.2023 19:00

Mandag 04.12.2023 19:00



Handlingsplaner
Seksjon disksport 2023-2024



Seksjon

Målsetting: Reorganisere seksjonen fra dagens 1(2) personer til 5, for å sikre kapasitet til å 
følge opp de ulike oppgavene seksjonen er satt til å løse

Målsetting 2: Lage en oversikt over alle roller i administrasjonen, seksjon og komiteer inkludert 
mandater og arbeidsbeskrivelser. 

Målsetting 3: Gjennomføre seksjonsmøter som inkluderer ledere av komiteer, samt 
utviklingsansvarlig disksport i administrasjonen for å sikre optimal kommunikasjonsflyt på tvers 
av organisasjonen

• Vurdere mandater opp mot organisering av seksjonen, hvilke oppgaver er viktige og hvilke 
roller kreves for å gjennomføre de ulike oppgavene seksjonen er satt til å løse

• Hvordan sikre kontinuitet i seksjonen 

• Hvordan knytte seksjonen og para satsningen sammen?



Kompetanse 

Målsetting: Bygge kompetanse på tvers av organisasjonen for å sikre optimal gjennomføring av 
de oppgavene man er satt til å utføre

Målsetting 2: Sikre et godt kompetansetilbud til klubber, trenere og spillere

Målsetting 3: Utvikle en kultur på tvers av klubbene til å dele kompetanse og beste praksis

• Gjennomføre trenerkurs for klubber 2 ganger i året

• Utvikle et eget kompetansebibliotek som tilgjengeliggjøres for klubben

• Utarbeide beste praksis maler

• Banebyggingsdokument



Markedsføring 

Målsetting: Gjøre disksport mere synlig som organisert idrett

• Utarbeide korte introfilmer til SoMe

• Beachflaggpakker til NM og NC

• Streaming av NM

• Mer sportslig innhold i våre SoMe kanaler



Dokumentasjon

Målsetting 1: Utvikle og publisere et årshjul som inneholder all aktivitet innenfor disksport 
(konkurransekalender, oversikt over mesterskap, nyhetsbrev, møtedatoer mm)

Målsetting 2: Lage/revidere en velkomstbrosjyre for nyetablerte klubber, samt rutiner for 
oppfølging av klubbene (møte med NAIF) (gjennomført og igangsatt)

Målsetting 3: Sørge for gode rutiner knyttet til dokumentasjon av all aktivitet, herunder referater, 
protokoller mm.

Målsetting 5: Etablere en egen anleggsfane på hjemmesiden til NAIF



Andre tiltak

• Gjennomføre 2 klubbledersamlinger i året, digitalt på våren og fysisk på høsten

• Vurdere behovet for regionale samlinger for klubbledere

• Etablere gode rutiner for kommunikasjon og deling av informasjon

• Etablere en arbeidsgruppe som ser på muligheter knyttet til å få disksport inn i skolen



Junior

Målsetting: Øke antall registrerte juniorer med minimum 500 innen utgangen av 2023

Tiltak:

• Lage et nasjonalt forslag til treningsopplegg på klubbnivå
• Innhente beste praksis fra klubber knyttet til rekruttering og trening av juniorer

• Utvikle nasjonalt kampanjemateriell knyttet opp mot rekruttering av juniorer

• Oppfordre klubber til å gjennomføre spesifikke rekrutteringskampanjer rettet mot juniorer og tilby materiell 
utviklet av NAIF

• Gjennomføre regionale juniorsamlinger
• I 2023 gjennomføres det en nasjonal juniorsamling
• Det utarbeides egne kriterier for gjennomføring av regionale juniorsamlinger (fra 2024)
• Klubber skal kunne søke tilskudd til regionale samlinger fra 2024 (15.000 pr region)

• Regional junior Tour
• Det gjennomføres 2 egne junior-tour i 2023 
• Det planlegges for å kunne arrangere 1 junior-tour pr region fra 2024 
• NAIF støtter junior-tour med 10.000 pr region



Dame

Målsetting: Øke antall registrerte damer med minimum 350 innen utgangen av 2023

Tiltak:

• Utvikle kampanjemateriell knyttet opp mot rekruttering av damer

• Oppfordre klubber til å gjennomføre spesifikke rekrutteringskampanjer rettet mot damer og 
tilby materiell utviklet av NAIF

• Gjennomføre regionale dame-samlinger
• I 2023 gjennomføres nasjonal damesamling

• Det utarbeides egne kriterier for gjennomføring av regionale damesamlinger (fra 2024)

• Klubber skal kunne søke tilskudd til regionale samlinger fra 2024 (15.000 pr region)

• Synliggjøre damesatsing lokalt og regionalt (samlinger, dameturneringer, dameserier etc.



Elite

Målsetting: Etablere en strategisk plan for langsiktig utvikling og oppfølging av eliten innen 1. 
august 2023 (monday.com)

Tiltak:

• Gjennomføre egen elitesamling for MPO & FPO 

• Gjennomføre egen elitesamling for junior 

• Etablere eget utviklingsprogram ultimate og diskgolf (i forbindelse med landslag)

• Egne kurstilbud knyttet til ernæring, trening, teknikk og mental trening 
(e-kurs, kompetansebibliotek og kurs)

• Landslag i diskgolf og Ultimate



Norges Cup (&NAIF Tour) Diskgolf

Målsetting: Utvikle NC/NM til å bli et profesjonelt og attraktivt arrangement, både for klubber og spillere

Tiltak:

• Få på plass et tydelig eierskap knyttet til gjennomføringen av NC/NM (NAIF)

• Få på plass en 24 måneders arrangements kalender

• Komiteene finner og foreslår klubber, NAIF tildeler til klubbene

• NAIF må være synlig og deltagende på alle arrangement

• Langsiktig planlegging av NC og NM, søke om, samt tildele arrangementer 2 år frem i tid

• Engasjere egen nasjonal TD

• Utrede privatisering av NC, hvordan vil dette påvirke arrangementene i fremtiden. Sette en egen 
arbeidsgruppe for dette.

• Vurdere avhengighet av PDGA og kvalifikasjonskrav

• Videreutvikle NAIF touren



NM-Veka (diskgolf)

Målsetting: Gjennomføre NM i diskgolf under NM-veka 16-19 juni 2023 i samarbeide med 
Nidaros Diskgolfklubb.

Tiltak:

• Etablere en prosjektgruppe bestående av arrangørklubb, seksjon og NAIF for å detaljplanlegge 
NM sammen

• Søke om kongepokal til FPO? (godkjent og søkt)

• Hvem deler ut premier under NM?

• Skaffe sponsor til NM, eller om mulig til NAIF Disksport

• Bestille beachflagg med naif logo
• 18 beachflagg med hull nummer + 6 generelle beachflagg (brukes i alle NC i tillegg)



Ultimate (Handlingsplaner fra ultimate komiteen)
Handlingsplan Arbeidsmål Overordnet mål

1. Serien går mot full mixed. Disse endringene fases inn når 
det passer, men UK skal jobbe for å ha litt progresjon/endring 
langsikt fram mot 23/24/25.

3. Vi skal ha minst 40% av hvert kjønn i de nasjonale medlemstallene
1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

2. Det skal utvikles et trenerkurs for Ultimate, (Digitalt?) med 
spesifikt fokus på rekruttering og studentlag.

2. UK vil gjennom sitt arbeid jobbe mot at klubbene i Norge 
opprettholder og vokser sin spillergruppe slik at klubbene kan drive 
aktivt og bærekraftig.

1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

2. Vi jobber for at det skal være flere klubber i Norge som deltar i serien.

3. Landslaget skal reise på turneringer ved interesse. Det skal 
fortrinnsvis sendes mix lag, og vi ønsker å velge yngre spillere 
og ha et lag som kan bygge seg opp sammen over tid.

5. UK jobber for å opprettholde et løpende og dynamisk landslag. 
Landslaget skal brukes som en måte for dedikerte spillere å utvikle seg. 
Yngre dedikerte spillere skal prioriteres.

1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

3. Vi skal ha minst 40% av hvert kjønn i de nasjonale medlemstallene

4. Landslag etableres for innendørs EM 2022. Landslaget er vår 
største elitesatsing og ligger under seksjonen/UK.

5. UK jobber for å opprettholde et løpende og dynamisk landslag. 
Landslaget skal brukes som en måte for dedikerte spillere å utvikle seg. 
Yngre dedikerte spillere skal prioriteres.

1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

5. Det skal utredes for muligheten for å arrangere minst et 
stort utendørs arrangement i sommer sesongen snarest, 
eventuelt beach.

4. UK skal stimulere klubbene til å arrangere enkeltstående turneringer 
utenfor US og NM.

1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

6. Vi støtter opp under rekrutterings tiltak som sikter seg på 
voksne og studenter. Her kan seksjonen eventuelt bidra med 
penger eller opplæring, og UK utformer støttende ressurser.

2. UK vil gjennom sitt arbeid jobbe mot at klubbene i Norge 
opprettholder og vokser sin spillergruppe slik at klubbene kan drive 
aktivt og bærekraftig.

1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

3. Vi skal ha minst 40% av hvert kjønn i de nasjonale medlemstallene 2. Vi jobber for at det skal være flere klubber i Norge som deltar i serien.

3. Vi skal oppmuntre og tilrettelegge til økt og bedre kommunikasjon mellom spillere og forbundet.

7. UK vil kontakte nøkkel personer i større byer uten Ultimate 
og gå i dialog for å se om vi kan bistå med oppstart av 
lag/klubb.

2. UK vil gjennom sitt arbeid jobbe mot at klubbene i Norge 
opprettholder og vokser sin spillergruppe slik at klubbene kan drive 
aktivt og bærekraftig.

1. Vi jobber for at klubbene skal rekruttere og øke sine respektive medlemstall og tilrettelegge for at flest 
mulig kan delta på turneringer. Vi skal spesifikt jobbe med å rekruttere kvinner med et overordnet mål 
om å kunne spille full mix i fremtiden.

2. Vi jobber for at det skal være flere klubber i Norge som deltar i serien.



Har du lyst til 
å peke retning 
for disksport i 

Norge?





Hvordan er det å drive disksportklubb i Norge









Markedsarbeid

En prosess som styrker klubben!
Kjetil Fosse, Porsgrunn Disksportklubb



Vi støtter Norges Idrettsforbunds visjon Idrettsglede 
for alle. For oss betyr det at alle er velkomne i 

klubben, og på banen vår. Dette er uavhengig om 
du har ambisjoner om å bli norgesmester, eller om 
du er der for god folkehelse. Idrettsglede for alle er 

rettesnoren i valgene vi som klubb tar.

Klubbens arbeid skal preges av frivillighet, 
demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig 

aktivitet skal bygge på grunnverdiene idrettsglede, 
fellesskap, helse og ærlighet.





Hva kan vi tilby sponsorer
• Markedsføring på teepad og kurv på banen.

• Kurvband
• A4 plakat på teepad
• Beachflag under turneringer

• Markedsføring på vår hjemmeside

• Markedsføring på klubbtøy

• Kan også samarbeide om turneringsnavn, samfunnstiltak 
eller andre spennende prosjekter.

Vi synes selv vi er en viktig samfunnsaktør som er fint å bli 
assosiert med!



Forankringsarbeid

Innsalg og inngåelser av avtaler

Strategi for oppfølging av avtaler





Bedre planlegging av aktivitet

24
måneder



Dato Aktivitet Sted

23.01.2023 Fellesmøte Disk Disksport Møte/samling Digitalt, Teams

24.01.2023 to 16.02.2023 Trener 1 del 1 - Digitale kurs Kurs Digitalt

11.02.2023 to 12.02.2023 US3 Brainy Disc Ultimate Konkurranse Bergen

18.03.2023 to 19.03.2023 US4 69 discs north Ultimate Konkurranse Tromsø

14.04.2023 to 16.04.2023 Damesamling Diskgolf Discgolf Camp Hamar?

22.04.2023 to 23.04.2023 NM Ultimate 2023 Diskgolf Konkurranse Stovner, Oslo

29.04.2023 to 02.05.2023 NC Hestehagen Norgescup Diskgolf Barkåker

16.06.2023 to 19.06.2023 NM Diskgolf 2023 Diskgolf Konkurranse Årsøya, Selbu

04.08.2023 to 06.08.2023 NM Pargolf 2023 Diskgolf Konkurranse Årsøya, Selbu

26.08.2023 to 28.08.2023 NC Elverum Norgescup Diskgolf Elverum

Foreløpig aktivitetskalender 2023



Internasjonale diskgolfturneringer 2023
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