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NAIF INVITERER TIL DAMESAMLING I OSLO 

FOR ALLE DAMER OVER 18 ÅR FRA ALLE DISKSSPORTKLUBBER I HELE NORGE 

 

Dato for samling: 14. - 16. april 2023 
PÅMELDINGSFRIST: 31. mars 2023 (men gjerne så fort som mulig) 
Sted: Nye Jordal idrettspark, Oslo - overnatting på Scandic Helsfyr 
Egenandel: 1200kr per deltager 
 
Vi har endelig gleden av å ønske velkommen til damesamlingen 2023! Vi gjentar suksessen fra 2021 
og inviterer til en helg full av diskgolf, disksnakk, workshops og fine mennesker. Samlingen vil i år 
finne sted i Oslo, nærmere bestemt på Jordal Amfi, hvor vi har tilgang på en full Amerikansk 
fotballbane og klubbhus med møterom. Overnatting er på Scandic Helsfyr som ligger i nærheten. 
Dyktige instruktører vil bidra til det vi håper blir en sosial og lærerik helg. 
 
Samlingen ledes i år av Katarina Staalesen, visepresident i forbundet vårt og fjorårets 
sammenlagtvinner i Norgescupen. Med seg på laget som instruktører. Sammen håper vi å få til en fin 
samling for alle diskgolfinteresserte damer i Norge. 
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OPPLEGG   

Ankomst Oslo på fredag ettermiddag og oppstart av program med felles kveldsmat kl. 19:00, 
etterfulgt av felles workshop.  
 
Lørdag blir det kasting, teknikktrening og workshops på Jordal Amfi på dagtid. Det blir en sosial 
samling på lørdag kveld, som vi kommer tilbake til etter at påmeldingsfristen er gått ut og vi vet hvor 
mange vi blir.  
 
Søndag tar vi sikte på å spille en runde på en av Oslos baner. Estimert avslutning av programmet er 
kl. 14:30 på søndag.  
 
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. 

  

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 nettsider (klikk her). 

Vi bor i 2-, 3- og 4-mannsrom på Scandic Helsfyr som ligger ca. 20 min gange fra Jordal Amfi. Her får 

vi frokost lørdag og søndag.  

PÅMELDING OG EGENANDEL 

Trykk på Logg inn knappen og logg inn med din bruker i Min Idrett.no. Trykk Påmelding etter det. 
 
Det er en egenandel på 1200 kr per deltaker. Denne egenandelen dekker reise og opphold med mat 
samt treninger, instruktør og annet opplegg for helgen.  
Alle utøvere må være medlem i en klubb tilknyttet NAIF, samt ha betalt konkurranselisens for 2023-
sesongen for å kunne delta. Forbundet vil foreta en lisenssjekk av samtlige utøvere.  
 
Skjema for påmelding og betaling ligger her: 
https://isonen.no/event/clezh46bo5134701cx087jh0oo/ 
 
Påmeldingsfrist: 31. mars  
For spørsmål om samlingen, ta kontakt på: post@naifdisksport.no 

 

 

Vi gleder oss til en spennende helg med damesamling! 

  

https://amerikanskeidretter.no/forbund/dokumentarkiv/#Honorar-utgiftsrefusjon-kj%C3%B8regodtgj%C3%B8relse
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