
KLUBBLEDERSAMLING 

del.1 DISK

10.Desember 2020



Møteetikette

• Mute når man ikke skal snakke

• Ha på video – hyggelig å kunne se hverandre

• Ønsker du å si noe, skriv i chatten

• Navn/innlegg – ny informasjon

• Navn/replikk – kommentar til temaet



TIMEPLAN

18.00 Møtestart - Kort informasjon og velkommen
18.05 Status fra forbundet om 2020
18.20 Seksjonen informerer
18.50 Økonomi
19.10 Årsmøte

- Kontingent
- Lisens

20.00 Avslutning



STATUS FRA FORBUNDET



2020 – et utfordrende år

Coronaprosessen



2020 – et utfordrende år

Diskgolf ble en folkeidrett

Ultimate har hatt det tungt

Trener1 kurs digitalisert

Medlemsutvikling og nye klubber



Utvikling DISK 2007-2019



2020 – Nye klubber

Nye klubber

Stavern diskgolfklubb

Holmestrand Idrettsforening

STF Østen Disksport (Sarpsborg)

Grindvoll IL - Hadeland Discgolf

Øyane Frisbeeklubb (Stavanger)

Kragerø Diskgolfklubb



Disksport 2020/2021

• Flott klubbledersamling i januar

• Forbundsting i mars

• Utfordrende start på året med korona

• Fullverdig diskgolfsesong

• Golfkomité på plass

• Nye kriterier til NC & NM

• Jobber med forslag til tiltak

• Ultimate

• Seksjonsbemanning og utfordringer

• Ønsker å jobbe mer med tiltak, kommunikasjon og minke avstand mellom 

klubb og forbund



INFORMASJONSSAKER



Idrettens koronavettkurs

• E-kurs fra NIF

• Obligatorisk for alle i styret, alle 

trenere og andre 

ressurspersoner 

• Alle utøvere oppfordres til å 

gjennomføre

• Kurset tar 10 min 

• Klubbens ansvar å følge opp



Antidoping

• Ren klubb

• https://www.rentidrettslag.no/

• Gyldig i 2 år

• Ren utøver

https://www.rentidrettslag.no/


Klubbpakka

• Et verktøy som alle medlemsklubber kan benytte seg av.

• Ferdige maler på nyttige dokumenter for idrettslag, utviklet av 

advokater

• Invitasjoner

• Protokoller

• Kontrakter

• Trenerkontrakter

• Sponsoravtale 

• Informasjon om arbeidstillatelse for utenlandske trenere



Klubbpakka

Alle klubber som er medlem av NAIF har tilgang

Passord: klevogkris

Tilpasset idretten

www.klubbpakka.no

http://www.klubbpakka.no/


Økonomiske prinsipper i NIF, NAIF og 

Seksjon Disksport



Økonomiske prinsipper

• Disksport er en idrett organisert under Norges Amerikanske 
Idretters forbund (NAIF), og dermed underlagt Norges 
Idrettsforbund (NIF).

• NAIF mottar tilskudd fra NIF hvert år som beregnes ut ifra størrelse 
på forbundet og idrettene forbundet organiserer og utviklingstiltak. 
Tilskuddet fra NIF går til NAIF som særforbund

• Tilskuddet i tilsvarer rundt 7,7 millioner kroner i året. I tillegg mottar 
forbundet bla. Momskompensasjon. NAIFs totale budsjett er på ca. 
22 millioner kroner.



POST 1: Grunnstøtte til krets, region og NIF sentralt

POST 2: Grunnstøtte til Særforbund

POST 3: Utviklingsmidler inkl. barn og unge

POST 4: Toppidrett

Hva får vi tilskud til?



Post 2 (grunnstøtte)

Krever minimum 1500 medlemmer i idrettsregistreringen

Krever at særforbundet må være medlem av internasjonalt forbund, 

og det må igjen være medlem av GAIFS

Krever rapporter fra særforbund at de gjennomfører og fokuserer på 

områder viktig for NIF



Post 3 (Utviklings og aktivitetsmidler)

Øremerket utdanning og utvikling.

NAIF fikk i 2020 2.1 mill. kr. via post 3

Inkluderer Voksenopplæringsmidler (VO)

Skal brukes på å skape aktivitet for barn og unge, samt utdanning 

og utvikling av dommere, trenere, klubber mm.

Man må avgi rapport til NIF på hva man har brukt midlene til, hvilke 

aktiviteter, kurs og tiltak man har brukt tildelte midler på.



Fordeling i NAIF

Alle tilskudd, medlemsavgift til NAIF og overskudd fra NM, samt 

renter går til NAIF sentralt.

NAIFs budsjett/regnskap består av 5 avdelinger:

- Avdeling 1: Administrasjon

- Avdeling 2: Cheerleading

- Avdeling 3: Amerikansk Fotball

- Avdeling 4: Disksport

- Avdeling 5: Lacrosse



Fordeling i NAIF

▪ Alle kostnader forbundet med ansatte, kontordrift mm går fra Avdeling 1

▪ Alle fast ansatte i NAIF får sin lønn via Avdeling 1

▪ Alle egengenererte midler hver idrett får inn blir i idretten. 

Dette er «frie» midler grenen selv disponerer*

▪ Alle fire idrettene må lage en tiltaksplan og bygge et budsjett 

etter planlagte tiltak, samt drift av idretten.

▪ Tiltak og budsjett skal være i tråd med forbundets Strategiplan og NIFs 

strategiplan. Budsjett skal godkjennes av Forbundsstyret, og vedtas på 

Forbundstinget hvert andre år.



NAIF organisasjon (ansatte)

Vi er 10 personer ansatt i NAIF som sammen utgjør 9,4 årsverk. 
4,65 årsverk til faste oppgaver og 4,75 til utvikling av idrettene.

NAIF Ansatte Tilgjengelige timer Timer Faste oppg./adm.
Tilgjengelig timer 

prosjekt/handlingsplaner

9,4 årsverk 15510 8200 7310





Mål

• Idretten må via egengenererte midler drifte egen basisaktivitet, 

som blant annet serie, NM, turneringer, styret, utvalg og 

landslag.

• Støtten fra NAIF skal ikke brukes på drift, kun 

utviklingstiltak, utdanning, klubbutvikling, dommere, trenere og 

ikke minst spillere.



Økonomi

Budsjett 2020



Økonomi

DISK Budsjett 2020 -

overordnede tall

Egengenererte midler* 287 700

Budsjetterte kostnader 495 150

Underskudd 207 450

Overført fra NAIF 207 450

Resultat 0

*Lisens, kontingent og egenandeler



Økonomi



Økonomi

Besparelser 

Trenerutvikling Disk -53 799

Klubbutvikling Disk -38 422

Seksjonsledelse disksport -30 909

Juniorsamling -25 181

Elitesamling -21 000

Int. møter disksport -15 000

Damesamling -13 000

Totalt -197 311

Over budsjett

Ledermøter 26 350



Årsmøte

Innledning



Årsmøte

Sak 1. Klubbkontingent

Seksjonens innstilling: Klubbkontingent forblir uendret i 2021

Nystartede klubber slipper klubbkontingent til DISK innmeldingsåret og 

første etterfølgende år. Disse klubbene skal kun betale klubbkontingent 

NAIF som er på 500 kr.

Studentklubber betaler kr. 500 i medlemsavgift til DISK. Med 

studentklubber menes klubber som er medlem av- og registrert i 

studentidretten på de ulike høyskoler/universitet

Studentklubber betaler følgende
Klubbkontingent NAIF 500 kr.

Klubbkontingent DISK 500 kr.

Alle andre betaler følgende:

Klubbkontingent NAIF 500 kr.

Klubbkontingent DISK 1500 kr.



Årsmøte

Sak 1. Klubbkontingent

Seksjonens innstilling: Klubbkontingent forblir uendret i 2021

Nystartede klubber slipper klubbkontingent til DISK innmeldingsåret og 

første etterfølgende år. Disse klubbene skal kun betale klubbkontingent 

NAIF som er på 500 kr.

Studentklubber betaler kr. 500 i medlemsavgift til DISK. Med 

studentklubber menes klubber som er medlem av- og registrert i 

studentidretten på de ulike høyskoler/universitet

Studentklubber betaler følgende
Klubbkontingent NAIF 500 kr.

Klubbkontingent DISK 500 kr.

Alle andre betaler følgende:

Klubbkontingent NAIF 500 kr.

Klubbkontingent DISK 1500 kr.



Årsmøte

Sak 2. Lisens

Seksjonens innstilling: 

Dagens lisens økes fra 200 kr. til 250 kr.

Dagens lisenskrav er at spillere som deltar i NAIF 

sanksjonerte turneringer (Ultimate og diskgolf) må ha løst lisens 

for å kunne delta.

Forsikringspremien øker fra og med 2021. Dagens lisens har ikke 

økt siden den ble innført i 2013. Seksjonen foreslår å 

indeksregulere den til 250 kr.



Årsmøte

Sak 1. Klubbkontingent

Seksjonens innstilling: Klubbkontingent forblir uendret i 2021

Nystartede klubber slipper klubbkontingent til DISK innmeldingsåret og 

første etterfølgende år. Disse klubbene skal kun betale klubbkontingent 

NAIF som er på 500 kr.

Studentklubber betaler kr. 500 i medlemsavgift til DISK. Med 

studentklubber menes klubber som er medlem av- og registrert i 

studentidretten på de ulike høyskoler/universitet

Studentklubber betaler følgende
Klubbkontingent NAIF 500 kr.

Klubbkontingent DISK 500 kr.

Alle andre betaler følgende:

Klubbkontingent NAIF 500 kr.

Klubbkontingent DISK 1500 kr.



Lisens

Forsikringen vil også fortsette å dekke egentrening i 2021.

Forsikringen gjelder under organisert og egen organisert idrettsutøvelse av den idrett som forsikringsavtalen 
omfatter. Konkurranser og trening som naturlig hører sammen med denne i regi av 
klubben/kretsen/forbundet samt egentrening. Med egentrening menes all trening som har relevans til 
gjeldende idrett.

Hvilke beløp som dekkes finner dere her:

https://amerikanskeidretter.no/wp-content/uploads/NAIF-Kollektiv-Lisensforsikring-for-2020-2.pdf



Lisens



Lisens
• Lisensen gjelder for både trening OG konkurranse!

• Hva går pengene til?

• Forsikring

• Aktivitet og utvikling

• Være kjent med forsikringen som ligger i lisensen og prosess 

på innmelding av skade, hva som skal meldes etc.

https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/

https://amerikanskeidretter.no/forbund/klubbdrift/lisens-og-forsikring/


Oppsummering og veien videre


