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NAIF INVITERER TIL DAMESAMLING I HAMAR 

FOR ALLE DAMER OVER 13 ÅR FRA ALLE DISKSSPORTKLUBBER I HELE NORGE 

Dato for samling: 12 nov. til 14. nov – PÅMELDINGSFRIST: 15. oktober 
Sted: Hamar vandrerhjem - Vikingskipet 
Egenandel: 1100kr per deltager 

Vi ønsker velkommen til den første rene damesamling i diskgolf i Norge. Samlingen vil finne sted i 
Hamar med overnatting på Hamar vandrerhjem. Dyktige instruktører vil bidra til hva vi håper vil bli 
en sosial og lærerik helg.  

Vi er ekstremt glade for å meddele at vi har fått med oss en av verdens beste damespillere som 
instruktør på samlingen. Eveliina Salonen vil være hovedinstruktør på samlingen og vil også delta i 
det sosiale gjennom helgen. Hun har de siste 2-3 årene tatt store steg og ut ifra rating er hun nå nr.2 
i verden. De som skal lede samlingen er årets Norgesmester i FPO Anniken Steen, og vår 
ungdomsrepresentant i forbundsstyret Katarina Staalesen. Sammen håper vi å få til en fin samling 
for alle diskgolf interesserte damer i Norge.  

Stor takk til Katarina Staalesen og Anniken Steen for at de har fått med Eveliina på laget! 

OPPLEGG  

Ankomst Hamar på fredag ettermiddag og en samling på fredag kveld med workshop.  

Vi får leie stangehallen på lørdagen i 3 timer der vi vil fokusere på ulike tekniske øvelser. Søndag vil 
det bli en pargolf turnering.  

Det blir en sosial samling på lørdag kveld, hva dette blir kommer vi tilbake til etter at 
påmeldingsfristen er utgått.  

Hele denne helgen er selvfølgelig fri for alkohol, røyk og snus.   

Tidsskjema og komplett program blir sendt til utøverne på e-post etter at påmeldingsfristen er ute.  

Det vil bli tatt bilder til bruk i forbundets sosiale medie-kanaler. Vennligst ta kontakt dersom 
utøver/foresatte ikke ønsker at bilder skal deles. 
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REISE OG OPPHOLD  

NAIF dekker billigste reisevei med tog/buss/fly, samt opphold for spillerne. Deltakerne eller klubben 
booker reise for utøverne selv.  

For å få dekket reisekostnader må det opprettes en bruker i Visma Expense, og deretter legge inn 
reiseregningene innen 3 uker etter avholdt arrangement. Skjema for opprettelse av bruker, og 
bruksanvisning for Visma Expense ligger på våre nettsider (klikk her). 

Vi leier leiligheter på Hamar Vandrerhjem som ligger like ved vikingskipet nede i sentrum. Her får vi 
inkludert kveldsmat på fredag og frokost lørdag. Her er det god plass og smittevernstiltak i 
forbindelse med Covid-19 blir ivaretatt.   

Foreldre kan være med, men må dekke reise og opphold selv. Ta kontakt for mer informasjon.   

 

PÅMELDING OG EGENANDEL 

Det er en egenandel på 1100 kr per deltaker. Denne egenandelen dekker reise og opphold med mat 
samt treninger, instruktør og annet. 

Alle utøvere må være medlem i en klubb tilknyttet NAIF, samt ha betalt utøverlisens for 2021-
sesongen for å kunne delta. Forbundet vil foreta en lisenssjekk av samtlige utøvere. I tillegg skal alle 
deltakere ha gjennomført Idrettens Koronavettkurs. Lenke til dette kurset finner dere i 
påmeldingsskjemaet.   

Påmelding av deltakere under 18 år gjøres av klubb/kontaktperson/foresatte. Deltakere over 18 år 
kan gjøre dette selv. Skjema for påmelding og betaling ligger her:  

https://www.deltager.no/event/damesamling_disksport_12112021  

Påmeldingsfrist: 15. oktober   

 

For spørsmål om samlingen, ta kontakt på: seksjon@naifdisksport.no  

 

Vi gleder oss til en spennende helg med damesamling! 
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