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INNLEDNING 

Kjære medlemsklubber, 

Det er å håpe at vi ved avslutning av denne tingperioden også står ved endelig avslutning av to 
vanskelige år for idretten. En uke etter siste forbundsting satte pandemien en stopper for aktivitet i 
flere av våre grener, og vi kjenner enda ikke de fulle konsekvensene av hva nedstengingen har 
betydd for våre klubber. Usikkerheten er stor rundt mulig frafall av utøvere, frivillige, dommere og 
trenere i de klubbene som driver med kontaktidretter og som har hatt liten grad av regulær aktivitet 
denne tingperioden. 

Samtidig har en av våre idretter hatt en stor og gledelig vekst under pandemien, og det har vært mye 
oppmerksomhet også i media rundt diskgolf. Denne idretten har virkelig slått an her til lands, og det 
bygges baner i rekordfart. I NAIF har vi sett en flott vekst i antall klubber som kommer inn med 
diskgolf som idrett.   

I koronasituasjonen har forbundet jobbet med følgende: 

• Etablering av smittevernprotokoller, instrukser og rutiner 
• Informasjonsformidling om situasjonen og de stadige endringene i regler og retningslinjer, 

både nasjonalt og lokalt 
• Råd og rettledning til medlemsklubber 

Mangel på aktivitet har gitt rom for andre ting, og i denne perioden har administrasjonen hatt 
kapasitet til å utvikle nytt. Mange kurs er digitalisert, det er etablert digitale møteplasser med økt 
dialog, trenings- og konkurransekonsepter er utarbeidet og sosiale medier har vært utnyttet til 
digitale konkurranser og «challenges». Lag fra NAIF har også deltatt i et digitalt VM. 

Og i de periodene det har vært åpnet for hele eller deler av idretten har forbundet avholdt så mange 
aktiviteter som det var rom til i terminlisten. EM i diskgolf ble arrangert i 2021 med svært gode 
norske resultater, inkludert medalje. 

Vi har per i dag kun tall for det første året av pandemien, og de viser en liten nedgang i antall 
utøvere i tre av våre idretter, men en stor vekst for disksport, noe som samlet gir en vekst for NAIF 
som helhet.  

Nå er aktivitetene i gang igjen over hele forbundet, og det blir spennende å se hvordan deltagelsen 
blir. Vi håper at vi i den kommende tingperioden kan drive uten stopp, og at utøvere, frivillige, 
dommere og trenere kommer tilbake til sin idrett i våre klubber. 

Vi takker våre klubber for at de har stått på gjennom to utfordrende år og ser frem til å jobbe 
sammen med dere nå når aktiviteten er tilbake. 

 
 

 
Richard Vogt 
President 
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BERETNING FOR NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND  
FOR TINGPERIODEN 7 MARS 2020 TIL 2 APRIL 2022 

TILLITSVALGTE I NAIF, VALGT PÅ FORBUNDSTINGET 7 MARS 2020 

President: Richard Vogt (gjenvalg) 

Visepresident: Øyvind Rein (gjenvalg)  

Visepresident: Chirsten Castberg (ny) 

Styremedlemmer: 

• Elisabeth Suhr (ny) 
• Håkon Sommerseth Kippernes (ny) 

Varamedlemmer:  

• Kjersti Grov, 1.vara (ny i posisjon) 
• Asbjørn Johansen, 2.vara (ny) 

Ungdomsrepresentant: Katarina Staalesen (gjenvalg) 

Personlig vara: Lone A.P. Rørvik (ny) 

Seksjonsleder disksport: Stig Setså (gjenvalg)  

Personlig vara: Leiv Aspén (ny)  

Seksjonsleder lacrosse: Charlotte Støelen (gjenvalg) 

Personlig vara: Haakon Klausen (gjenvalg) 

Seksjonsleder cheerleading: Liv Brurberg Hansen (gjenvalg) 

Personlig vara: Bettina Rem Berglund (ny) 

Seksjonsleder amerikansk fotball: Eyvin Nygaard Sommerseth (gjenvalg) 

Personlig vara: Edvin Jenssen (gjenvalg) 

 

ANKEUTVALG 

• Amerikansk fotball: Bård Strøm (gjenvalg) 
• Cheerleading: Anne-Sofie Rolfsjord (gjenvalg) 
• Disksport: Ingar Ballo Sandum (gjenvalg) 
• Lacrosse: Sigrid Nestgaard Rød (gjenvalg) 

Varamedlemmer: 
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• Amerikansk fotball: Patrick Hamnøy (gjenvalg) 
• Cheerleading: André Nesset (gjenvalg) 
• Disksport: Tone Linn Solvang (ny) 
• Lacrosse:  

 

KONTROLLUTVALG 

Leder: Thea M. Samer (cheerleading) (ny) 

Medlemmer:  

• Tor Inge With (amerikansk fotball) (gjenvalg) 
• Hallvard Fauske Ekdahl (disksport) (ny i posisjon) 
• Marthe Aaserød (lacrosse) (gjenvalg) 

Varamedlemmer:  

• Tor Nordby (ny) – inn som medlem fra mars 2021 
• Kjersti Weimoth Sørensen (ny) 

 

NAIFS VALGKOMITÈ 

Leder: Eirik Bossel (amerikansk fotball) 

Medlemmer: 

• Line Marie Skonnord (lacrosse) 
• Aleksander Miljus (disksport) 
• Hanne Holm-Lunder Markussen (cheerleading)  

Varamedlemmer: 

• Frode Brurberg Hansen, 1.vara 
• Ragnhild Ask Connell, 2.vara 

INTERNASJONALE VERV 

Britt Marks  Medlem av Judges Committee i ECU, European Cheer Union (til 2021) 

Tora Hilde Homme Medlem av Rules Committee i ECU, European Cheer Union 

Guri Aunan Medlem av ICU Athletes Council  

Marie Solhaug   Styremedlem i IFAF, International Federation of American Football 2016-2021 

Tone Sparby Secretary General i ECU, European Cheer Union 2015- 
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MEDLEMSUTVIKLING I NAIF 

Tabellen viser utviklingen de siste 5 årene med tilgjengelige tall. Tallene er hentet fra Samordnet 
rapportering (idrettsregistreringen).  

Gren 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Am fotball - klubber 29 30 32 33 32 33
Am fotball - medlemmer 1 889 2 009 1 944 1 857 1729 1554
Cheer - klubber 49 51 49 51 52 50
Cheer - medlemmer 4 828 4 801 4 692 4 909 5639 5329
Disksport - klubber 44 50 60 62 69 82
Disksport - medlemmer 1 751 1 939 2 328 2 503 2776 4683
Lacrosse - klubber 12 14 14 15 15 15
Lacrosse - medlemmer 669 912 997 1 022 1024 946

Sum - medlemmer 9 137 9 661 9 961 10 291 11168 12512

Årlig vekst, medlemmer: 2,66 % 5,73 % 3,11 % 3,31 % 8,52 % 12,03 %
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FORBUNDSSTYRETS MØTEVIRKSOMHET 

Forbundsstyret har i tingperioden avholdt 10 møter, alle digitalt. Noen få saker er behandlet på e-
post med vedtak protokollført ved påfølgende forbundsstyremøte. Arbeidsutvalget har behandlet 
noen saker, vedtak er protokollført ved påfølgende forbunsstyremøte. 
Protokoller fra forbundsstyrets møter publiseres på forbundets webside. 

Forbundets president har representert NAIF på NIFs ledermøter, Idrettstinget og i Særforbundenes 
Fellesorganisasjon (SFF). 

Deltagelse på internasjonale forbunds årsmøter omtales i seksjonenes beretninger. 

 

Norges amerikanske idretters forbund 

Idrettens hus, Oslo, 7. mars 2022 

  

 

 

  

Richard Vogt 

President 

Øyvind Rein 

1. visepresident 

Chirsten Castberg 

2. visepresident 

 

 

 

 

Elisabeth Våland Suhr 

Styremedlem 

 

 

 

 

Håkon Sommerseth 
Kippernes 

Styremedlem 
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     Styremedlem 
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SEKSJON AMERIKANSK FOTBALL 
ÅRSBERETNING 2020 OG 2021 

 

VERV OG ORGANISERING 

SEKSJONSLEDELSEN  

Leder: Eyvin Nygaard Sommerseth 
Nestleder: Edvin Jenssen 

Ansatte i amerikansk fotball ved forbundets administrasjon har deltatt i seksjonsmøter. 

UTVALG 
Serieutvalget (SU) – Serieutvalgsmailen er håndtert av administrasjonen i denne perioden. 
 
Dommer og Regelutvalget (DU) 
Leder: Anders Wallacher Haukås  
Nestleder: Eivind Gilje 
Medlem: Gaute Tesli 
Medlem: Agon Mazrekaj 
 
Fagutvalg for DU 
Einar Bolstad 
Tommy Thordarson 
Bård Beylich 

INTERNASJONALT 

INTERNASJONALE VERV 

Styremedlem IFAF: Marie Solhaug, Treasurer. 2016-2022 

Europeisk dommerkomité i IFAF: Einar Bolstad 

REPRESENTASJON INTERNASJONALT 

• 2020 IFAF Årsmøte, digitalt: Richard Vogt og Thomas Kejser-Lervik. Marie Solhaug deltok 
som styremedlem i IFAF 

• 2021 IFAF Årsmøte, digitalt: Richard Vogt og Thomas Kejser-Lervik. Marie Solhaug deltok 
som styremedlem i IFAF 

• Det har vært jevnlige, digitale nordiske møter i perioden der Thomas Kejser-Lervik har 
deltatt. 

ØKONOMI 

Grunnet mindre aktivitet er rammene gitt av forbundsstyret holdt med god margin. 
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KONKURRANSER OG AKTIVITET 

SERIER/KONKURRANSER 

I 2020 var det i pandemien trenings- og konkurranseforbud for voksenidrett med kontakt. Det ble 
avholdt to serier for junior, U17 og U15, i den perioden på høsten der det var åpent for dette. 
Seriemester i U17 ble Vålerenga Trolls, det var kun denne serien der det ble avholdt sluttspill. 

Høsten 2021 ble det igjen åpnet for idrett, og vi klarte å gjennomføre 5 serier: 

U16 med 5 lag, seriemester Oslo Vikings 

Div. 2 med 4 lag, seriemester Kristiansand Gladiators 

Div. 1 med 4 lag, seriemester Sarpsborg Olavs Menn 

Eliteserie med 4 lag, seriemester Oslo Vikings 

INTERNASJONAL DELTAKELSE 

Det har ikke vært internasjonale turneringer med norsk deltagelse under pandemien. 

 

UTVIKLING OG VEKST 

DOMMER- OG TRENERUTVIKLING 

Trenerkurs: 

SAFE trenerkurs ble holdt i 2020 for trenere som var en del av Trener 1-løpet. 
Trener 1-kurset ble våren 2020 revidert og tilbudt (del 1) i digital versjon. Første gruppe på 10 
trenere gikk gjennom del 1 i mai og juni 2020. Det ble, grunnet pandemi, ikke avholdt fysiske (del 2) 
kurs. Grunnkurs for trenere ble også utviklet og gjennomført digitalt. Praksis ble gjennomført i 4 
ulike klubber med kun trenere fra samme klubb i henhold til nasjonale retningslinjer.  
Digital (del 1) av Trener 1 ble igjen avholdt i februar 2021 med 13 deltagere.  
 
Grunnkurs for trenere er avholdt i alle de 8 klubber som ble en del av Ungdomsløftet ved oppstart. 
Teori ble levert digitalt, mens praksis ble avholdt ute i klubbene. 

I desember 2020 tilbød vi ulike digitale møter for trenerne. Først ute var en Quarterback web-clinic, 
som gikk over 2 kvelder á 2 timer. 
 
Dommerkurs:  

I 2020 rakk vi dommerkursene med teori og praksis før nedstengingen. 
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Senere er teoridelen av dommerkursene blitt digitalt, en stor jobb utført av dommerkomiteen. De 
nye kursene ble første gang kjørt i august 2021, etterfulgt av praksis på utøvercamp på Frogner 
stadion. 
 
Trener- og dommerclinics: Denne årlige storsamlingen måtte avlyses 5 dager før oppstart i 2020. I 
2021 ble clinic delt i to, en for dommere og en for trenere, og avholdt digitalt med bra oppslutning 
og gode tilbakemeldinger. 

PROFILERTE DOMMEROPPDRAG 
2021: 
Aleksander Eriksen og Agon Mazrekaj dømte VM Flaggfotball menn i Israel i desember 2021 og fikk 
svært hederlig omtale for innsatsen. 

 

UTØVERUTVIKLING 

UNGDOMSLØFTET 

NAIF fikk høsten 2020 bevilget 2,5 millioner kr fra Sparebankstiftelsen til et prosjekt som skal vare 
over flere år. Hovedmålet med prosjektet er å etablere flere juniorlag i aktivitet i Norge. Vi skal:  

• Senke terskelen for klubb å starte opp med juniorlag  
• Tilby utstyr slik at nye spillere kan prøve amerikansk fotball   
• Bygge trenerkompetanse lokalt og gjøre det enklere å bli trener  
• Arrangere regionale lavterskelkonkurranser   

I løpet av 2021 ble 9 klubber tilknyttet prosjektet og 4 trenermentorer engasjert til å følge opp disse 
klubbene.  

Grunnkurs for Trenere ble avholdt, men store forsinkelser i leveranse av spilleutstyr forsinket 
dessverre oppstarten som var planlagt høsten 2021. Pga. nedstenging og restriksjoner har det vært 
utfordrende for klubbene å komme i gang med gode rekrutteringsprosesser, slik at det første reelle 
året for alle i prosjektet vil bli 2022. Alle klubber er fortsatt med. 

CAMPS OG TURNERINGER 

2020: Vi rakk å gjennomføre Camp Vallhall i februar 2020. Det deltok 84 utøvere i alder 15-19 år, 4 
trenerobservatører og en stab på 15 inklusive ledere og fysioterapeuter. En planlagt treningssamling 
i Bergen i oktober ble avlyst grunnet smitteøkning. 
 
Det ble ikke avholdt U13 Jamboree-samlinger i 2020. 
En U19 7’er-turnering ble arrangert i oktober med klubber i region Østlandet. 
 
2021: Det ble avholdt Camp Frogner i august 2021, da samfunnet åpnet seg igjen. Her deltok 64 
utøvere fra hele landet i alder 14-25 år. Stab telte 10 inklusiv leder og fysioterapeut. 
 
26.-28. november ble det avholdt 7-mannsturnering, innendørs, på Kongsberg. U16-klassen hadde 6 
lag og U14-klassen hadde 3 lag. Det var nesten 150 deltagere inklusive trenere og ledere fra 
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klubbene, hvorav 115 overnattet på skole/i hall. NAIF arrangerte sammen med Skrim Silvers. 
 
Det ble avholdt 2 U13 Jamboree dagsamlinger i september og oktober. En i Kristiansand og en i 
Tønsberg. I Tønsberg var det 48 deltagere pluss trenere og ledere. 
 

KLUBBUTVIKLING 

Et kurs for sportslige ledere i klubb ble avholdt i januar 2020, 8-timers kurs med 18 deltagere fra 14 
klubber. 

Følgende kurs er utviklet og avholdt under pandemien som digitale kurs: Laglederkurs, Ny som 
hovedtrener.  
Begge kursene er en opplæring som skal gjøre lagledere og hovedtrenere godt rustet til en sesong, 
og også gjøre det enklere for klubber å rekruttere frivillige til disse jobbene. 

Det ble utført klubbesøk høsten 2020 med fokus på lagledelse og seriegjennomføring, samt sportslig 
workshop for trenere, hos Åsane Seahawks, Haugesund Hurricanes og Tønsberg Raiders. 
 

LEDERMØTER 

Gjennom hele perioden fra mars 2020 har klubbledere deltatt på jevnlige digitale Lederforum. Her 
har vi diskutert serie og retningslinjer på kort sikt, samt de store linjer fra før, under og etter våre 
klubbledermøter. 
 
Klubbledermøtet 2020 ble avholdt digitalt over to dager 21.-22. november. 18 klubber deltok med til 
sammen 24 deltagere. Tema for året var hva klubbene har av ambisjoner om junioraktivitet, 
damefotball og økt satsing på senior. Videre ble det informert om Ungdomsløftet og vi diskuterte og 
stemte over fremtidig aldersinndeling for junior.  

Klubbledermøtet 2021 ble avholdt på Thon Hotel Oslo Airport 19.–21. november. 16 klubber deltok 
med til sammen 20 deltagere. Pandemi og en komprimert høstsesong ble tema. Det ble jobbet med 
en 5-års handlingsplan for vekst og utvikling. 
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  SEKSJON CHEER 
ÅRSBERETNING 2020 OG 2021 

 

VERV OG ORGANISERING 

SEKSJONSLEDELSEN   

Leder: Liv Brurberg Hansen  

Nestleder: Bettina Rem Berglund 

 

INTERNASJONALT 

INTERNASJONALE VERV 

Tora Hilde Homme sitter i ECU Rules Committee som komitemedlem. 

Guri Aunan sitter i ICU Athletes Commission som komitemedlem. 

Britt Marks var medlem i ECU Judges Committee til sommer 2021. 

Tone Sparby er Secretary General i ECU, med ansvar for EM. 
 

INTERNASJONAL REPRESENTASJON: 

Det har kun vært avholdt digitale medlemsmøter i ICU og ECU denne perioden.  

Det har også vært jevnlige digitale møter med de nordiske forbundene. 

 

ØKONOMI 

Grunnet mindre aktivitet er rammene gitt av forbundsstyret holdt med god margin. 

 

KONKURRANSER OG AKTIVITET 

KONKURRANSER 

I denne perioden ble det avholdt tre fysiske konkurranser; Winter Open i januar 2020, 
Norwegian Open i november 2021 og Julecup i Bergen i desember 2021. Alle andre fysiske 
konkurranser måtte avlyses grunnet pandemien. 
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DIGITALE AKTIVITETER 

Digital prisutdeling – av priser som skulle vært delt ut på NM i mars 2020. Publisert på sosiale 
medier. 

Ultimate Cheer Beast – kampanje på Instagram for å skape aktivitet og engasjement hos 
seniorlagene i periode med restriksjoner på trening. Ukentlige challenges i 10 uker med god 
respons fra klubbene og engasjement der lagene utfordret hverandre. 

NAIF Virtual Stunt Battle - høsten 2020. Klubbene sendte inn video av Group- og Partner stunts 
og disse ble bedømt av dommere. Resultatet ble publisert i sosiale medier, dette var et tilbud til 
de klubbene som da hadde utøvere i trening. 

NAIF Virtual Showcase - juni 2021. I savn av konkurranser, arrangerte vi en digital showcase for 
lag som kunne trene. Lagene sendte inn video av fulle rutiner, disse ble bedømt av dommere 
som ga tilbakemelding til trenerne. Videoer ble lagt ut på YouTube, naifcheer. 

 

INTERNASJONAL DELTAKELSE 

ICU DIGITALT VM 

5 norske klubblag stilte som Team Norway i sine respektive kategorier i ICU Digital World 
Championships i september 2021. Lagene sendte inn video av sin rutine, ble bedømt av dommere og 
det hele ble sendt over en helg via ICU sin webside. Resultater: 

Team Norway All Girl Senior Premier   2. plass 

Team Norway Coed Senior Premier   5. plass 

Team Norway All Girl Junior Elite  4. plass 

Team Norway Coed Junior Elite   2. plass 

Team Norway Cheer Hip hop senior  6. plass 

 

UTVIKLING OG VEKST 

DOMMER 

Dommerkomiteen har arbeidet med nasjonal grunnutdanning av dommere; de har laget et 
program med digitalt kurs, videodømming og skyggedømming på konkurranser. Programmet 
starter opp vinteren 2022. 

 

TRENER 

TRENERUTDANNING 
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GRUNNKURS 
Syv kurs ble avholdt hos klubber spredt over store deler av landet i 2020, alle med fysisk oppmøte.  
To kurs ble avholdt i 2021, begge i en kombinasjon av digitalt kurs holdt av en kursholder fra 
forbundet og en praktisk del i klubben med veiledning til klubbens trenere. 

TRENER 1 
Forbundet har utviklet en del av Trener 1 som digitalt kurs med teori, første gang avholdt for alle 
idrettene i NAIF i juni 2020. Gode erfaringer og stor opplevd nytteverdi. 
Ny-utarbeidet praktisk del første gang avholdt i november 2020, med egen dag for performance 
cheer.  
To nye løp med teori digitalt og praksis fysisk ble gjennomført i 2021, en ble kjørt felles for alle 
idrettene i NAIF.  
Det har vært stor deltagelse på alle kursene. 

TROLLCHEER 
Et nytt konsept som er et bredde- og barneidrettstiltak for de yngre utøverne.  Konseptet går over 
en hel helg hvor man kombinerer kursing for trenere med camp for de yngste utøverne. Trollcheer 
avholdes lokalt i klubb og er gratis når klubben stiller med hall. Pilot ble kjørt i oktober 2020, 
deretter ble konseptet videreutviklet i påvente av gjenåpning av idretten.  

CHEERSTART 
Et nytt konsept i Norge som vi har fått i samarbeid med det danske forbundet. Består av en pakke 
med aktivitetskort med grunnleggende elementer, som trenere bruker til å planlegge og 
gjennomføre treninger. Lansert våren 2021 i et digitalt informasjonsmøte med klubbene. Det er 
sendt ut til svært mange klubber og responsen er god. Spesielt nyttig for nye klubber og mindre 
erfarne trenere. 

VIDEOBIBLIOTEK 
Nok et trenerverktøy som snart er ferdig utviklet, og som er blitt laget under pandemien. Elementer 
og teknikk er filmet og blir gjort tilgjengelig for trenere som et bibliotek. Antagelig det første i sitt 
slag i verden for cheerleading. Blir lansert våren 2022, både cheerleading og performance cheer. 

TRENERSAMLING 

Nasjonal trenersamling er nå en stor og faglig svært god møteplass for alle trenere i Norge. 
Samlingen ble avholdt fysisk både i 2020 (170 deltagere) og 2021 (200+ deltagere) med gode norske 
foredragsholdere og instruktører, både fra forbundet og eksterne.  

TRENERWEBINAR OG MØTE 
Våre landslagstrenere holdt webinar for norske trenere i mai 2020, med fokus på pandemiens 
utfordringer for trening i klubb og fremtidig landslagssatsing. 
Det ble også avholdt et digitalt møte for trenere for seniorlag i februar 2021. Igjen med pandemi-
utfordringer, og også deling av erfaringer og forslag. 

Trenere fra forbundets trenerpool har i tillegg, i de vinduer det har vært mulig å reise og klubbene 
har kunnet trene, besøkt klubber og avholdt treningscamp og gitt trenerhjelp. 
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LEDERMØTER 

I 2020 var det tre møter med klubbledere, alle digitalt. 23. og 25. juni informasjons- og dialogmøter 
for henholdsvis performance cheer og cheerleading. 17. oktober digitalt Klubbledermøte med 
representanter fra 32 klubber. 

22.-24. oktober 2021 var det igjen mulig å møtes fysisk og klubbledermøtet ble arrangert med både 
plenum- og gruppesesjoner der 24 klubber var representert. 
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SEKSJON DISKSPORT 
ÅRSBERETNING 2020 OG 2021 

 

VERV OG ORGANISERING 

SEKSJONSLEDELSEN   

Leder: Stig Setså – ikke deltatt på styremøter eller fungert som seksjonsleder siden våren 2020 

Nestleder: Leiv Aspén – fungert som leder fra sommer 2020 frem til september 2021 

Et Arbeidsutvalg for seksjonen ble opprettet av forbundsstyret for å ivareta saker som faller inn 
under seksjonsledelsen, fra høsten 2021. Diskport AU har bestått av Haakon Laastad, Ståle de Lange 
Koefoed og Raymond Andreassen. En representant har hatt møterett i forbundsstyremøter. 

Ansatte fra forbundets administrasjon har deltatt i seksjonsmøter. 

 

UTVALG 
 
Ultimatekomiteen: 
Eivind Karlsen, Mia Bjerkestrand, Marit Fauskanger Pedersen, James Theodos, Lars Olav Hammer.  
 
Diskgolfkomiteen 2020: 
Nord: Leiv Aspen  
Midt: Oddbjørn Molvik  
Sør: Terje Rensvold  
Øst: Camilla Nordhei  
Vest: Håvard Eggestøl 
 
Diskgolfkomiteen 2021: 
Nord: Christian Qvam 
Midt: Oddbjørn Molvik  
Sør: Terje Rensvold  
Øst: Camilla Nordhei  
Vest:  
  

 

INTERNASJONALT 

Lite aktivitet grunnet pandemien. 
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ØKONOMI 

Seksjonen for Disksport har holdt seg innenfor rammene som har vært satt av forbundsstyret i NAIF i 
perioden 2020-2021. 

 

KONKURRANSER OG AKTIVITET 

DISKGOLF: AKTIVITET OG KONKURRANSER 

NASJONALE KONKURRANSER 

Norgescup og NM er gjennomført begge årene i pandemien, med utdeling av Kongepokal og kåring 
av sammenlagtvinnere i NC. 

4 NC-turneringer i 2020 - https://discgolfmetrix.com/1152555 
Vasset Open      3.-5. juli    92 spillere  
Stovnerputten 29.-30. august    90 spillere  
Selbu Open 5.-6. september    90 spillere  
Sørlandet Open  12.-13. september    90 spillere  
 
NM i diskgolf ble avholdt på Klæbu i Trøndelag 30. juli til 2.august. 144 spillere deltok.  
Kongepokalvinner: Knut Håland 
https://discgolfmetrix.com/1169244 
 
Pargolf-NM ble avholdt på Gålå med 52 par, 104 spillere.  
https://discgolfmetrix.com/1142242 
 
 

4 NC-turneringer i 2021 - https://discgolfmetrix.com/1591865 

Karmøy Open 
Sandnes Open 

 21.–22. august 
  4.-5. september 

    90 spillere 
    90 spillere  

Øverås Open  18.-19 september     90 spillere  
The Woods II  25.-26. september     90 spillere  

NM i diskgolf 2021 ble avholdt på Hamar 5.-8. august. 140 spillere deltok.                 
Kongepokalvinner: Øyvind Jarnes 
https://discgolfmetrix.com/1604956 

NM i pargolf ble avholdt på Krokhol i Ski 30. juli til 1. august. 84 par, 168 spillere 
deltok.  
https://discgolfmetrix.com/1635102 

 

https://discgolfmetrix.com/1152555
https://discgolfmetrix.com/1169244
https://discgolfmetrix.com/1142242
https://discgolfmetrix.com/1591865
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdiscgolfmetrix.com%2F1604956&data=04%7C01%7CTone.Sparby%40nif.idrett.no%7Cb68e6fdff93a4f64780908da00e7e801%7C5ca933991184430d88a8107721ef7b66%7C0%7C0%7C637823294026774843%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J48G0Ux%2F8fxU40DcT6Yk8FGtVBWqctkG3kwSrSewl%2BI%3D&reserved=0
https://discgolfmetrix.com/1635102
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LOKAL OG REGIONAL AKTIVITET 

Med den store veksten av spillere i diskgolf er det også en gledelig økning i lokale arrangementer og 
tourer.  
Bruk av elektronisk scorekort viser en enorm økning i antall spillere som bruker de mange banene 
rundt i Norge. 

Utviklingen i antall PDGA-sanksjonerte turneringer i Norge de siste årene:  

• 2016 – 29 (1 A-tier, 4 B-tier, 24 C-tier) 
• 2017 – 44 (2 A-tier, 4 B-tier, 38 C-tier) 
• 2018 – 54 (1 A-tier, 5 B-tier, 48 C-tier) 
• 2019 – 60 (1 A-tier, 5 B-tier, 54 C-tier) 
• 2020 – 56 (5 B-tier, 51 C-tier) 
• 2021 – 113 (6 B-tier, 107 C-tier) 

 

INTERNASJONAL DELTAGELSE 

I 2021 ble det arrangert EM i Konopiste, Tsjekkia. Norge sendte 15 deltakere til mesterskapet. For 
første gang på mange år fikk Norge en medalje: Evald Sandermoen Øwre vant bronse i juniorklassen. 
I tillegg ble det topp 10-plasseringer både i herre- og dameklassen. 

For øvrige resultater, se: 

https://www.pdga.com/tour/event/50169                                      
https://www.pdga.com/tour/event/50171                                 
https://www.pdga.com/tour/event/50170 

JUNIORSAMLING 

Samlinger ble gjennomført på Hamresanden utenfor Kristiansand høsten 2020 og 2021. Antallet 
juniorspillere er også sterkt økende, og nivået de holder er imponerende. På samlingen i 2021 deltok 
45 spillere. Flere av landets beste diskgolfere stilte opp som instruktører og ledere, til glede og 
inspirasjon for juniorspillerne. 

DAMESAMLING 

Den første rene, nasjonale damesamlingen i NAIF ble arrangert på Hamar i november 2021. Det 
deltok over 40 spillere fra hele landet. En av verdens beste kvinnelige diskgolfere, Eveliina Salonen 
fra Finland, var med som instruktør og inspirator på samlingen. 

ULTIMATE FRISBEE: AKTIVITET OG KONKURRANSER 

Ultimateaktiviteten har i hovedsak vært styrt av Ultimatekomiteen. Ultimateaktiviteten har i 
perioden vært sterkt preget av koronapandemien og har hatt begrenset med aktivitet.  

https://www.pdga.com/tour/event/50169
https://www.pdga.com/tour/event/50171
https://www.pdga.com/tour/event/50170
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Ultimatekomiteen har revidert og forenklet kriterier, regler og retningslinjer for ultimateserien og 
NM. Alle dokumentene finnes nå på både norsk og engelsk. Reglene er forenklet slik at de er mest 
mulig like de offisielle utendørsreglene til WFDF. En revidering gjøres hvert år. 

Sesongen 2019-2020 
4 Ultimateserieturneringer Antall lag 
Trøndisk - Trondheim    15 
Desembercup - Lørenskog 14 
BRainy disc - Bergen  
The battle of oak hill 

10 
13  

NM 2020 – avlyst grunnet Koronapandemien 
 

  
Sesongen 2020-2021 
Avlyst på grunn av nedstengt idrett. 

 

INTERNASJONAL DELTAGELSE 

EM og VM ble avlyst grunnet pandemien. Aktiviteten opprettholdes med mål om å ha en 
spillergruppe som trener sammen og jobber mot neste EM. 

 

UTVIKLING OG VEKST 

TRENER 

Trener 1 disksport er gjennomfør digitalt sammen med våre andre idretter i NAIF. Første digitale 
Trener 1-kurs ble avholdt i juni 2020 og NAIF var et av de første særforbund som holdt dette digitalt.  
Kurset er utviklet i henhold til NIFs trenerløype. 

 

LEDERMØTE 

Klubbledermøtet for 2019 ble utsatt og avholdt i januar 2020 på Gardermoen med 38 deltagere fra 
22 klubber. 

Det ble avholdt et digitalt klubbledermøte i desember 2020 med representanter fra 26 klubber. 

I 2021 ble Klubbledersamlingen avholdt fysisk i Oslo i november, med 42 deltager fra 31 klubber. 
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SEKSJON LACROSSE 
ÅRSBERETNING 2020 OG 2021 

 

VERV OG ORGANISERING 

SEKSJONSLEDELSEN 

Leder: Charlotte Støelen  

Nestleder: Haakon Klausen  

UTVALG 

Serie- og NM utvalg    Martin Mejlænder-Larsen 

Dommer- og regelutvalg  Sven Keizer (Referee In Chief) 

Indoor lacrosse    Sondre Glimsdal 

 

INTERNASJONALT 
 
Årsmøter i European Lacrosse Federation (ELF) og World lacrosse har vært avholdt digitalt i 2020 og 
2021. 
På møtene til ELF har Thomas Kejser-Lervik deltatt og på møtene til World lacrosse har Tone Sparby 
representert forbundet. 

 

ØKONOMI 

Grunnet mindre aktivitet er rammene gitt av forbundsstyret holdt med god margin. 

KONKURRANSER OG AKTIVITET 

SERIER/KONKURRANSER 

I denne perioden med nedstenging for voksenidrett ble det først mulig å avholde serierunder høsten 
2021. Da ble det arrangert en runde i Kristiansand og en i Oslo. 

NM har ikke blitt avholdt i 2020/2021. 

Det ble også avholdt en turnering i den nye grenen Sixes i oktober 2021. Dette er en spilleform med 
færre spillere på banen, og er den grenen det internasjonale forbundet arbeider for skal komme 
med i OL i 2028. 
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LANDSLAG 

Landslagene for kvinner og menn har fra høsten 2020 kunnet trene basert på et fritak fra 
koronareglene for toppidrettsutøvere, underlagt egne protokoller for smittevern. 
Lagene har hatt jevnlige samlinger. 

Vallhall National Team Challenge med deltagelse fra Norge, Nederland og Danmark ble arrangert i 
februar 2020. 

UTVIKLING OG VEKST 

DOMMER 

Dommerkurs med praksis under turneringen ble avholdt under landslagsturneringen i Oslo i februar 
2020. Dette var siste aktivitet på dommerfronten før nedstengingen. 

Sven Keizer avholdt et egenutviklet digitalt regelkurs for herredommere, kurset er i to deler og ble 
avholdt med 10 deltagere i mars 2021. 

I september 2021 var det igjen mulig med fysiske kurs, og 21 deltagere samlet seg til kurs i Oslo i 
september. 

 

TRENER 

Trener 1 del 1 ble avholdt digitalt i februar og juni 2021 med deltagere fra alle fire idretter i 
forbundet. Praktisk del har vært utsatt grunnet pandemien. 

 

UNGDOM OG REKRUTTERING 

I september 2021 holdt vi nybegynnerkurs for medlemmer i nystartet lacrosseavdeling for barn og 
unge hos Linderud IL i Oslo. Samtidig holdt instruktører fra forbundet kurs for alle trinn hos Bjerke 
videregående skole, som ligger i nærheten av Linderud.  

 

KLUBBUTVIKLING OG LEDERMØTER 

Ledermøtet 2020 ble avholdt fysisk før pandemien kom med 16 deltagere. Diskusjonstemaer var 
blant annet strategi, konkurranseformat, vekst og ungdomssatsing. 

Lagledermøtet 2021 dreide seg mye om utfordringene med pandemien, møtet ble avholdt digitalt. 

I oktober 2021 arrangerte vi kompetansedager i Bergen, Kristiansand og Oslo. Dette er 
klubbutviklingstiltak med instruktører fra forbundet som avholder en camp for spillere og et 
basiskurs for trenere. 
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