
Lørdag 
10:00   Velkommen  
 Velkommen til møtet av Thomas og Erik 

Presentasjon av deltakere 
Presentasjon av NAIF organisasjonen  
Kommunikasjonsinfo. Thomas informerer om hvordan vi kan bedre gi tilsvar på  

  
e-poster som kommer inn. 

 
10:20   Oppsummering 2021-2022     

Erik snakker om året i år 

 
11:00   Organisasjonsoversikt inkl. Overordnet organ 

Gjennomgang av våre internasjonale forbund, WFDF, EDGF, EUF og EDGF 
 

PDGA informasjon og innlegg fra Kristiansand Frisbeegolfklubb .  

«Kristiansand Frisbeegolfklubb ønsker en diskusjon på ledermøtet rundt kravet til PDGA-

medlemskap for å spille NC/NM.  
   Er det i det hele tatt lov? Er det bra for sporten vår? Finnes det andre alternativer?» 
 
Diskusjon i plenum 

 
I samtalen ble der henvist til at for at dette skulle være lovlig måtte der i henhold til §6.2.3. i NIFs lov 
være fattet et vedtak om bruk av PDGA i NAIF. Administrasjonen undersøker om der foreligger et 
vedtak fra tidligere år. Om dette ikke kan fremvises ber administrasjonen styret om å fatte et vedtak 
som dokumenteres.  
 

 
Et forslag som kom opp, er at det utarbeides et E-læringskurs som går på regler i  
Diskgolf for å erstatte PDGA-kurs. 
 

11:30   Pause 
 
12:00   Økonomisk resultat inkl. lisensoversikt 

Thomas informerer og har en gjennomgang av økonomien til forbundet.  
 
Årshjul. Må lages et årshjul som blir publisert før årsslutt. Klubbene forventer dette med info 
om NC/NM/tourer/mesterskap/samlinger. 
 
Må ligge tydelig arbeidsoppgavebeskrivelser for de ulike rollene til Seksjonen inkl. 
Ultimatekomiteen og Diskgolfkomiteen. 
NAIF styret må beskrive oppgavene til seksjonen.  
 
Velkomstpakke til nye klubber 
Det må gjøres en jobb rundt å ønske velkommen til nye klubber 
Teamsmøte med nye klubber – må gjennomføres fremover 
Klubbene må få inntrykk av at man trekker i samme retning og at de ønskes   velkommen.  
Infopakke om reell klubbdrift for diskklubber/fokus på hva en diskklubb skal prioritere i 
oppstart  
Forbundet kan fungere som formidler til andre klubber i området / kan en fadderklubb være 
et alternativ? 



Forbundet kan utarbeide en liste med konkrete oppgaver som klubber kan bidra med. 
 
13:00   Lunsj  
Grunnlisens (erfaringer-endringer) 
Erfaringsdeling rundt innførselen av lisens 
Meget tungvint betalingsløsning i Sportsadmin som ikke fungerer i dag.  
Generell misnøye med hvordan dette har fungert. 
Kristiansand Frisbeegolfklubb argumenterer mot lisens.  
 
Stemning for å finne ut hva seksjonen skal satse på fremover før vi bestemmer 
beløp. 
Thomas legger frem forslag som ligger i presentasjonen. Administrativt enklere for klubber og 
Adm.  
 
Endre fra lisens til grunnavgift,  

 
14:00   Ultimatekomiteen US + NM + Nytt kampreglement 
             Ønske om at det settes av penger til Elitesatsningsamling Ultimate i Trondheim 

                 
14:30   Diskgolfkomiteen NC + NM 2023 (NMVeka) 

Legge ved mandat og arbeidsbeskrivelse til Diskgolfkomiteen.  
Oddbjørn informerer om hva komiteen gjør, og hva de har gjort.  
Informerer om endringer fra forrige års kriterier.  
Innspill fra Stormkast: Mulighet for en norsk av PDGA-reglene? 
 
Problemstilling: Noen baner kan ikke stenge ifbm. NC/NM-turneringer på grunn av at banen 
ligger på offentlig grunn og kommuner nekter klubber dette.  
Utredes … Kan forbundet søke kommuner på vegne av klubber? 
 
«Erfaring fra annen klubb: Undersøk om bruk at banen kan tillates ved at det søkes om bruk 
minimum 2 mnd. før. Må eventuelt fylle ut en ROS-analyse – søknad på kommunens 
hjemmeside.» 
 
Telefonnummer på spillere må inn i påmeldingsskjemaet i DiscgolfMetrix for NC og NM 
turneringer 
 
Tildeling av NC turneringer bør komme mye tidligere.  
Lage et forslag for å tildele NC og NM for eks. 2 år før arr.  
 
Diskgolf skal i 2023 være med på NM-Veka som arrangeres av Trondheim idrettskrets  

 og NRK. Diskgolf skal være med og Arrangørklubb er Nidaros. Mesterskapet skal arrangeres 
 på Klæbu. 

 
15:00   Utvikling av Diskgolf-arrangement - Privat aktør til NC 
             Gruppearbeid om privat aktør og drift av NC 

• Arrangørkriterier må komme fra sentralt hold og disse må sørge for å ivareta 
klubbene som eier/drifter banene 

• Fordel hvis arrangør har tilknytning til disksporten 

• Klubber skal sitte igjen med noe – penger/økt kompetanse…… 

• Opplæring om å arrangere 

• Kan gjøre NC mer attraktiv 



• Det er vanskelig å få frivillige på fredager. En privat aktør kan mulig gjøre 
dette lettere 

• Kan få baner med høyrere standard 

• Klubber kan få økt turneringskompetanse, men også miste kompetanse lokalt 
hvis arrangøren ikke ivaretar klubbene de skal samarbeide med.  

• Hva betyr det å arrangere en NC? 

• Hvem skal fikse banene klare for turnering? 

• Hvem fikser spottere? 

• En tydelig instruks må være grunnlaget slik at ikke klubben sitter igjen med 
arbeidet uten å sitte igjen med en verdiskapning. 

• Verdien i idretten er bygget på frivillighet, kan den forsvinne? 

• Breddedelen kan bli borte, men verdikjeden kan bli fra aktør til NAIF og 
tilbake til klubbene slik at klubbene blir ivaretatt. 

• Sponsorer må ha et verdigrunnlag som sporten kan stå inne for. 

• Hva skal NC være? Mål? Hva vil vi med NC? 

• Se til Finland og hva de har gjort og gjør 
 

• Må være attraktivt å være arrangørklubb. 

• Klubber kan samarbeide for å lage gode turneringer sammen. 

• Legge de første turneringene til regioner og de siste til sentrale strøk. 

• Siste NC – doble poeng – da gjøres det attraktivt å delta på siste turnering 
uansett hvor denne arrangeres. 

• Spørreundersøkelse ut til spillere om årets NC-turneringer 

 
16:00    Pause 
16:30    Viktigheten av ressurser til komiteer (DGK/UK/Seksjon-ekstra medlemmer)  

Fungerende Seksjonsleder Morten Ro kolle informerer.  
 

17:00    Seksjonsmøte (Årsmøte) 
Utklipp fra organisasjonshåndboken NAIF side 8:KOMITEER, RÅD OG UTVALG:    

“Forbundsstyret og seksjonsledelsene har anledning til å opprette de komiteer, råd og utvalg som 
vurderes som formålstjenlige så lenge dette ikke er i strid med vedtak foretatt på forbundstinget. 
Komiteer, råd og utvalg arbeider vanligvis selvstendig, men de skal følges opp av seksjonsledelsen. 
Alle spørsmål av prinsipiell eller økonomisk art forelegges seksjonsledelsen for avgjørelse. Ved 
opprettelse av ulike komiteer, råd og utvalg skal det oppnevnende organ formulere et tydelig mandat 
for denne.” 

 
Stemmeberettiget: 27 klubber  

 
              - Valg av komiteer 

Ultimatekomiten:  
Mia Bjerkestrand – Leder             
Marit Fauskanger Pedersen        
James Theodos                                
Lars Olav Hammer 
Aaron Celeste  
Vedtatt og klappes inn. 

 
Diskgolfkomiteen:  

Christian Qvam (Bodø)            Region Nord   Tar gjenvalg   
Oddbjørn Molvik                      Region Midt    Tar gjenvalg      



Region Sør 
             Region Øst 
             Region Vest   

Vedtatt og klappes inn. Komiteen gis ansvar til å finne kandidater til de andre 
regionene. 
Mandat, regionsoversikt sendes ut til klubber 
 

- Lisens og kontingent 
Dagens ordning er følgende:  

  «Medlemskap i NAIF koster 500 pr år og behandles på tinget. 
Medlemsavgiften til Seksjonen er på  
 
Klubb                 1500 
Studentklubb     500 
Nye klubber er fritatt fra betaling til seksjon de 2 første år 

 
Seksjonsledelsens forslag er at den forblir uendret.» 
 
Etter en lang plenumsdiskusjon fra klubbene endrer seksjonen sitt forslag til 
følgende:  

   
  Seksjonens innstilling til medlemsavgift: 
  «Medlemskap i NAIF koster 500 pr år og behandles på tinget. 
 

Medlemsavgiften til Seksjonen skal hete 
Klubbkontigent - 100 kr. pr. Medlem 
 (*basert på forrige års medlemstall i drettsregstreringen)  
 
*Forbund sender faktura til klubber basert på avsluttet samordnet idrettsregistrering. 
F.eks Aug/sept 2023 gjeldende for 2023 basert på medlemstall i 2022 
 
Nye klubber er fritatt år 1 pga. basert på manglende grunnlag i idrettsregistreringen. 
 
Stemmer 25 stemmer for og 1 stemme mot. En deltaker er gått.  
Forslaget vedtatt 
 
Seksjonsledelsens innstilling  
Forslag til lisenssatser og avgifter 
 
Lisens:  
Nasjonale konkurranser (NC og Tour)          250kr 
Juniorlisens (til og med året du blir 18)        125kr 
Breddelisens                                                        50kr 
Ultimate                                                              250kr 

  
Forslaget vedtatt med 26 stemmer. Ingen stemmer mot. En deltaker er gått. 
 

18:00    Avslutte for dagen  
18:30    Middag  
 
Søndag   

 



 
 

09:30 Langtidsplan og mål (årsplan).    

 Markedsføring av sporten 
 

Gruppe 7 
Profesjonalisering av NC og NM 
Gjøre det ettertraktet å være arr. Klubb 
Vil gjøre dette til en proff turnering 
Målrettet arbeid mot juniorer og damesamlinger 
Stilig å hatt en damecup/dameserier 
Flere klubbledersamlinger 
 
Gruppe 6 
Settes ned en liten gruppe med klubbledere som skal jobbe med strategi. 
Samle så alle lederer til Teamsmøte for gjennomgang 
Skal gjennomføre damesamling/elitesamling og juniorsamling 
Fikse org. strukturen slik at alle vet hva alle gjør 
Hvem gjør hva i seksjonen/forbundet 
Kompetansehevning innad i org.  

 
 
 
 
Gruppe 5 
Tre hovedfokus 
Org på nasjonalt nivå 
Damer og bare – målbare mål 
Klubbledersamling 
Årsmøte – saksliste  
 
Gruppe 4 



Trenerkurs 
Folkehelsedelen i fokus 
Ønske fra en ny klubb: Låne noe materiell fra gamle klubber. Best praksis 

 
Gruppe 3 
A - organisering på nasjonalt nivå / over klubb nivå B - damer C - barn/junior 

 
målbare mål 

 
             1 år 
                 A - innkalling ut minst 2 måneder før 
                 A - skal ha agenda 
                 A - Saksliste til årsmøte ut minst 2 
                 A - ha klar organisasjonsplan med rollebeskrivelser på alle ledd/medlemmer   

(utover bare mandat) 
                 B, C - Faste samlinger på nasjonalt nivå 
 
             3 år 
                 C - 60% av alle ungdomsskoleelever skal spille gjennom skolen pr år 
                 C - minst 1 samling pr region pr år i tillegg til nasjonal 
                 B, C - minst 1 faste trenerkurs i alle regioner pr år 
                 B, C - antall registrerte spillere opp 200% fra 2022 
                 A - Ha minst 1 samling pr region pr år 
 
             5 år 
                 C - 80% av alle ungdomsskoleelever skal spille gjennom skolen pr år 
                 B, C - antall registrerte spillere opp 300% fra 2022 
 
 
 Gruppe 2 
 
Langtidsplan og mål  

1. Kompetanseheving til juniorsatsing: Forbundet betaler for kompetente personer som reiser ut til 
klubbane og har kurs  
2. Satsing på junior – klubbane kan søke på ein pott frå forbundet til å arrangere juniorturnering/kurs  
3 Utvikle startpakke med informasjon til nye klubber   
4. Damesatsing- damesamling må bli prioritert!  
5. Elitesatsing – ernæring, trening, teknikk, mental trening – innhente kompetanse frå NIF  
- Mulig motivasjons boost for dei som vil satse til å bli betre  
6. Seksjonsarbeid: Kva kan gjerast for å sikre kontinuitet i seksjonen?     
7. Sette datoer for klubbledersamling, juniorsamling og elitesamling tidlig  
 

Gruppe 1 

Årshjul 
Spillerkurs/regelkurs 
Trenerkurs 
Rutiner for de som sitter i komiteer, blir for overveldet 
Rutiner rundt nye klubber må på plass 
Kan regionsansvarlig kontakte nye klubber? 
Oppdatere infopakke 



Jobbe med OLT 
Ultimate mer på banen 
Store klubber må ta ansvar 
Holde samlinger – egen plass for Ultimate 
    Betalte plasser 
 

Det er satt ned en arbeidsgruppe som består av Seksjonsleder Morten Ro Kolle, Caroline Egeland 
med flere. Disse skal se på punkter som ble diskutert denne helgen og sette ned saker som de mener 
er viktige for 2023. Videre oppfølging på dette er at disse punktene skal ut på høring til alle klubber. 
Det blir kalt inn til et Teamsmøte med klubbledere den 23. januar kl. 19.00 hvor dette presenteres. 
Dette skal igjen leveres til seksjonen som sammen med administrasjonen skal legge en plan for 
oppfølging av dette.  
 
11:30    Lunsj (+ utsjekk)   

12:30    Klubbarbeid - kandidater til styre - best praktis.  
Mange som har «worst practise» 
Få klubber (3) som gir kompensasjon for styrearbeid 
 
Viktig å få på plass en god valgkomitee og en kontrollkomitee 
Der finnes mange kurs fra kretsen som kan hjelpe med dette og generelt om godt 
styrearbeid.  
Selv om styret ikke funker, kan det være enklere å få folk til å jobbe med enkeltoppgaver 
 
Engasjere end fast omreisende TD 
Veldig fornøyd med Håvard Frøysa 
Er det som der er stemning for det? 
Kan han sa også lære opp «lokale» TD’er 
Enkeltmansforetak?  
Der er enighet om at dette ønsker man 
Alt administrativ blir gjort av denne person    

 
13:30    Pause   
14:00    Nye NM og landslagkriterier   

Thomas informerer om nye kriterier.  

 
14:45    Seksuell trakassering i idretten. 

Erik holder innlegg. Det blir en god meningsutveksling i etterkant av filmen “Kjære 
 Pappa”. Viktig at temaet blir belyst og fokusert ned i klubbene.  

 
15:45    Oppsummering og takk for i år!  
16:00    Ledermøtet er ferdig.  

 
 
 


