KLUBBLEDERSAMLING REFERAT
SEKSJON DISKSPORT

OPPSUMMERING 2020-2021 SESONGEN
Velkommen, kort introduksjon av kursledere og administrasjonen i NAIF.
-

Mentimeter: Utvikling, samarbeid, lærerikt.

Medlemsgrunnlag, 86 grupper, stigende medlemstall. Vi har fortsatt kun 12,9% under 19 år som er
de som skaper flest rammetilskud fra NIF.
-

Tall fra Norgescup, NM, pargolf-NM, Norgescuper, etc.

Breddeidrett:
Viser til økningen i turneringer/nye klubber/ny baner – innen Ultimate og Diskgolf
Trenerutdanning – avstemt med NIF’s trenerløype. Består av 2 kurshelger. Har blitt digitalisert så
første helg som er teoretisk er digital mens praktisk helg er fysisk.
Hvis vi skal lykkes med å utdanne nok trenere må vi lage en trenerpool som kan bidra i undervisning.
JUKS I DISKSPORT:
- Stort økende antall saker, hvordan skal vi sanksjonere dette.
I forbindelse med nytt konkurransereglement er der laget et utkast til sanksjonering.
Diskgolfkomiteen og administrasjonen skal sammen med seksjonen se nærmere på dette.
Diskusjon: Hvordan skal vi formidle ut hvem som er sanksjonert.
- Dette vil holdes internt i seksjonen. Admin vil følge opp via Metrix at utøvere ikke bryter karantene.

INNLEGG OM KONKURRANSEREGLEMENT (KR)
Vi har i dag arrangementskriteriene, som fungerer. Men vi mangler er regelverk som omhandler:
- Hvilken aktivitet reguleres
- Lisens
- Overgang mellom klubb
- Sportslige regler
Vil lage et KR for både ultimate og diskgolf.

Overgang mellom klubber:
Vi har allerede et vedtak om at det kun er lov å konkurrere for kun en klubb pr. sesong. I forbindelse
med nytt konkurransereglement skal man se om man skal ha et overgangsregelverk
Innspill overganger/flere klubber:
-

Ultimate klubber ønsker muligheten til å bytte klubb til ulike turneringer. Dermed kan
medlemstallene holdes oppe i ulike klubber.
Diskgolf (flere klubber): flere som per i dag står som «støttemedlem», kan man da skille
mellom støttemedlem og aktivt medlem.
Denne problematikken kan løses av lisensspørsmålet – da det er spørsmål om å kun «løse ut»
lisens i en klubb.

Innspill klubbtilhørighet/støttemedlemskap
-

Ønske om å kunne hente inn Støttemedlemskap, men vil det da slå inn på medlemstallene
som «for høye», i forhold til hva tallene egentlig er?

Enighet om at det må finnes et regulativ for støttemedlemmer og aktive medlemmer.
-

Skal klubbene definere dette, eller forbundet?
Sendes inn fra klubb til forbund, trenger dermed retningslinjer som gjør tellingen lettere.

ULTIMATEKOMITEEN – MIA BJERKESTRAND
Mia viste presentasjon for Ultimatekomiteen

DELTAGELSE I KLUBBENS AKTIVITETER
-

Skal det innføres regler for medlemskap?

Innspill klubbdeltagelse:
-

-

Vanskelig å stille krav:
- Til medlemskap for nye som ønsker å bruke anlegget
- Til medlemskap når idretten skal være åpen for alle
- Til medlemskap når banen er «åpen for alle» i parker, offentlige plasser etc.
Hvordan skal vi rettferdiggjøre at utøvere blir medlemmer/og hvordan rettferdiggjøre høyere
pris for medlemmer?
Ikke ønske om at slike premisser kan ekskludere (pris, medlemskap)
- Differensen er så stor på små og store klubber – ettersom små klubber er redde for å miste
medlemmer
- Bør det da innføres «gjestespiller»? Eks: 3 runder ukesgolf?
Innspill: - Mer jobb for klubbledere å holde oppsyn.

DISKGOLFKOMITEEN
Introduksjon/oversikt. Hvilken styringsenhet skal vi fortsette med.
Hva som er blitt gjort – endringer i Norgescup kriteriene. Dialog med arrangørklubbene skal fortsette.
Arrangørrapporter har gjort til små endringer i kriteriene for arrangører.
-

Klubber vil få flere tilbakemeldinger på deres gjennomføring. Slik at det videre kan utvikles.

Skal det lages en «teams-gruppe» hvor region/land skal kunne ta diskusjon om hvordan utvikling kan
gjøres.
-

Oppdatere kontaktinformasjon, dermed kan informasjonsflyten fungere bedre mellom
forbund og klubber.

KRITERIER FOR ARRANGEMENT – Norgescup, NM, Pargolf – NM.

GRUPPEARBEID – UTVIKLING AV ARRANGEMENT/LISENS
Spørsmål:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Endre formatet til NC?
Dele opp klassene i NM/NC? Hvordan skal i så fall dette deles inn?
Hva kan vi gjøre for at flere klubber skal søke?
Streaming/profesjonalisering av idretten?
Skal søknadsprosessen for de nasjonale turneringene starte 1. Juni 2022 – fordeler/ulemper
Finansiering – hvordan kan vi få inne med midler til NM/NC/Pargolf-NM, slik at det blir mer
lukrativt for klubber og spillere?

Innspill Gruppe 1:
-

Ønsker smørbrødliste med hva som skal til for å arrangere konkurranser, dette kan forenkle
arbeidet, dermed flere søknader inn.
Usikre på hva som er insentivet for arrangementene
- Det bør gjøres med attraktivt: Mer støtte/hjelp/flere klubber?
Redde for at listen er lagt for høyt mtp søknader. Ikke være strenge, gjøre det lett for klubber
å søke.
Sørge for at forbundet/klubber har penger. Finne nøkkelen mellom hvordan holde idretten
billig, men endre dagens oppsett.

Innspill Gruppe 2:
-

-

Dersom formatet endres, vil det bli vanskeligere å skaffe arrangør – «ikke modent enda».
Flere søkere: Liker forslag til felles TD/Hovedsponsor. Må ikke være NC verdig (høy standard),
flere klubber sammen.
Ønske om filming! Store muligheter dersom det blir et bra media opplegg
- En fra Ultimate som ønsker å filme turneringer i diskgolf også?
- Lage en NAIF TV-portal?
Ønsker om å lage en enkel måte for klubber å tilegne seg kompetanse til banebygging fra
andre klubber/forbund/etc.

-

Søknadsfrist 1 Juni. Vanskelig å forholde seg til en «fastsatt måned», da ressurspersoner må
ha riktig dato de må være ledige til kommende arrangement.
Mer penger inn: Øke deltakeravgiften?

Innspill Gruppe 3:
-

Endring til større felt/dele opp feltet vil slite på klubbene da det er så få frivillige.
Positiv til lisensbelegg for regionale tourer.
Ønsker TD som kan jobbe ut mot sponsorer, slik at det kan hjelpe for klubber på nasjonalt og
regionalt med inntekt til klubbene som holder arrangementer
Hvordan få profilering: Streaming og TD kan skape økonomisk vinst, dermed gjøre det mer
attraktivt med arrangement
Mener datoen er for tidlig. August en mulig løsning? Dermed kan de større budsjettene bli
lagt frem, men blir da ikke for tett opp mot arrangement

Til komiteen: Lisens for amatør er positivt. Men ønsker å gi de regionale tourene større status.
Innspill Gruppe 4:
-

Negativ til NC endring
Per i dag er noen baner ganske tunge med 2 x shotgunstart. Liker best 3 x golfstart, da dette
også vil styrke engasjementet.
Ønsker egen TD inn mot NC – men innser at det er mye jobb å opprettholde en slik jobb
Har ønske om en god plan rundt kamera og streaming
1. Juni er for tidlig, vil ha med de beste. Og ikke konkurrere mot Eurotour
Lisens: 100 kr i bredde, ønsker dyrere for toppen
Regionale tourer vil holde lav profil. Dersom det blir dyrere, er det større usikkerhet om
ønske for å delta på disse tourene.
Liker tanken på at regionale tourer kan gi frikort til større turneringer

Innspill Gruppe 5:
-

Hva med endring av format? Open et sted, Master et annet?
For å få flere søkere: Må gjøres mer attraktivt, men samtidig skape mindre slitasje på klubb.
- Hva med å lage et standardsystem som går igjen i alle arrangementer?
Egen TD/Ressurser som stilles til rådighet til NC/Regionale tourer
Tanke om å få en felles avtale med streaming?
Positiv til 30 fri plasser, og at det kan kvalifiseres inn. Ønsker toppnivå i NC.
- Ønsker plan for hvilke/hvor mange som kan kvalifisere seg gjennom tourene

Innspill gruppe 6:
-

-

NC: Ikke helt enig i at det trengs endring i format (klasser ,tider, etc.)
Friplasser: 30 plasser frie, 25 plasser er fra fjorårets NC. Dermed lite plasser igjen å kvalifisere
seg inn på?
- Hva med Juniorer? Skal dem overlappe fra junior til senior?
NM-Uka, burde prøve å få idrettene inn dit (profilering).
Dersom regionale tourer også skal lisensieres, bør det lages en god form for lisensssjekk.

FORBUNDETS ØKONOMI
Omsetningen er22 millioner totalt. Av dette utgjør 7,7 mill i rammetilskudd og 1,1 mill i
momskompensasjon. Resten av omsetningen er i hovedsak lisensinnbetalinger (3,5 mill) og
egenandeler for deltagelse på landslag (1,5 mill), kurs og mesterskap (NM cheer 6 mill)
-

NAIF får tilskudd gjennom Post 2 og Post 3.
Hvor tilskuddet vektes ut fra aldersgrupper. 13-19 er fokus.

Budsjett fra NAIF – hvor føres lønn/fordeling/omsetning/tilskuddsordninger. Alle tilskud kommer inn
i avd. 1 og alle lønninger dekkes av avd.1
Hvordan fungerer budsjettet, og man skal gå ut over budsjettet.
Er der penge nok i seksjonsbudsjettet bestemmes det i seksjonen. Skal seksjonen bruke flere midler
end tildelt må dette styrebehandles.
Hvordan fungerer sponsorer utenom – tas opp og mest sannsynlig godkjennes uten å bryte NIF etiske
regler.
Søke etter tilskudd for utstyr, en tredel av søknad på minimum 10.000 i søknad.
Viktig å søke om dette + moms. Kan bli opptil 50 %.
Lisensutvikling – eksempler på inntekt

FORBUNDETS ROLLE
Hvorfor betale lisens – hva vil den ekstra inntekten til forbundet gjøre:
-

Idrettskonsulent
Sportslig utvikling: skadefri, testbatteri, kompetanseportal, landslag, trenerattest.
Få utviklet mer med eksterne ressurser på honorar

TILBAKEMELDINGER FRA WORKSHOPS OM FORBUNDETS ROLLE:
Innspill gruppe 6:
-

Infopakke banebygging – til kommune, søkemidler, etc.
Trenerkurs – praktisk kurs i forskjellige byer
Mer og oftere info om NAIF og hva som foregår i forbundet.
Oppdatere terminliste/resultatliste – fortid til presse, resultater, hva og hvor har
arrangementer funnet sted.
Jobbe for å skaffe hovedsponsor til idretten
Pressemeldinger før store konkurranser – skape blest i media

Innspill gruppe 5:
-

-

Treningsbank og testbatteri – veldig positivt
- Få med fagfolk, spesialkompetanse på områdene
- Barnetreninger – lage/dele konkrete pakker for hvordan klubber kan holde dette.
Ønsker at forbundet er mer synlig på arrangementer. Eventuelt hjelpe til.

-

Mener at klubber ikke får svar fra forbundet.
Mer info ut til klubbene
Idebanker om hva man klubber kan søke om.

Innspill gruppe 4:
-

-

-

Ønsker et oppsett for «nye klubber», hvilken rekkefølge som bør følges.
- Hvordan sette opp styre, oppstart av baner (utkastfelt, fallgruver, etc)
- Juniorsamling: Flere byer, flere muligheter for ungdom til å delta
NAIF oppsøker klubber: ambisjoner/spørreskjema/behov
Sponsorer: NAIF tar kontakt med sponsorer som støtter ulike turneringer inn disk.
- Grunnhororar til en eventuell TD
- 15-20% til en som henter inn sponsorer til fellesskapet
- Se til store forbund hvordan de gjør det.
Hent inn kompetanse fra klubber som driver «stort». Hvordan kan de hjelpe andre klubber?
Lage facebook-gruppe: «Kompetanseoverføring» fra klubber som har vært i situasjonen før.
- Forbundet filtrere ut til et dokument i forbundets «ånd».
Lage smørbrødliste: Hva skal gjøres, og hvilken rekkefølge
Lage oversikt over arbeidsoppgavene (hvor klubber skal henvende seg): i
Krets/forbund/seksjon
Ønske om at forbundet stiller mer opp på arrangementer – tar med plass

Innspill gruppe 3:
-

Forbundet må bli mer synlig lokalt/klubbnivå
Dele praksis: Finne en plattform hvor det kan deles erfaringer. Forbundet kan hjelpe å gjøre
klubbene gode.
- Flere utfordringer på forskjellige nivå i idretten

Innspill Gruppe 2:
-

-

Lage felles fora/håndbok om:
- Kompetanse banebygging/hjelpe flere oppstartede baner og klubber
- En person med kompetanse (TD) til NM/NC.
Nyhetsbrev fra forbundet

Innspill gruppe 1:
-

-

Portal til kompetanse.
- FAQ til banebygging, regler, kursmateriell, søknader/hva kan det søkes om
- Standardiserte dokumenter som kan deles ut til kommuner, sponsorer, etc.
Forenklet oversikt over forbundets rolle – hva de kan hjelpe med
Faglig (TD) – og økonomisk støtte til NM/NC/Regional tour.

Innspill gruppe ultimate:

-

Positiv til øvelsesbank.
- Ønske om driller – lage en bank til ultimate treninger også.
Øvelsesbanker ut til skoler – vise frem at det er organiserte idretter
Økonomisk støtte til studentlag og ultimate
Om forbundet kan ta tak i en større satsning inn mot skoler – skolecup, i begge grener?

Øvrige innspill:
-

Høre med Hummel/andre tøymerker om spons til å genere penger til idretten.
NM-veka: Vise sporten på nasjonal TV.
Om NAIF kan lage et skriv om hvorfor det er lurt å betale lisens, selv om det ikke skal deltas i
NM/NC.
Ferdighetsmerke – deltatt på: Juniorsamling, trenersamling, dugnad, etc

SPØRRETIME DISKSPORT
-

Forespørsel om flere beachflagg rundt på turneringer.
Hvor er NAIF på andre arrangement?
- Burde det vært en standard på hva seksjonen er representert
- Stand/utsendt/vises i nærområdet.
- NC/NM Pakke til noen som viser seg fra forbundet.
- Hva kan man gjøre om info, banevett, etc. Side man kan linke til.

Øvrige punkt:
-

Beach ultimate – om det kan konkurreres i dette internasjonalt
Klubbene skal gå sammen med en tydelig ledergruppe før tinget
- For å oppnå endringer må det gjøres i fellesskap

ÅRSMØTE 2021 – SCANDIC SJØLYST, SØNDAG 7. NOVEMBER
«Mulighet for å delta i konkurranse»
LISENS:
-

-

-

Skal lisensen gå opp eller ned:
- Flere deltar dersom summen blir mindre, de flinkeste i klassen til få mer utbytte.
- Dersom summen blir høyere vil forbundet få større kapasitet til arrangementer
Alle penger som kommer inn på lisens går øremerket til disksport
- Folk må vite hva lisens innebærer, slik at utøverne velger å betale/melde seg inn
- Dersom NC skal bli dyrere, må det også begrunnes hva dette går til
Ønske om et eventuelt 2 trinns lisenssystem
- Ønske om navneendring bort fra «lisens», til «aktivitetsavgift»?
Små klubber er imot å øke prisene for medlemmer – da det allerede er vanskelig å hente inn
medlemmer.
- Økning i pris – utgjør frafall.

- Lang vei fra ukesgolf til NC, dermed uttrykket ønske om forskjell i pris
- Lettere å selge inn mindre utgift for medlemmene
Mer inntekt vil skape større handlingsrom til forbundet.
- Lisens vil være med på utvikling av sporten. Uttrykker ønske om å lage en prisstige
- Eks: 1 års klubbmedlem er gratis, 2 års klubbmedlem betaler lisens?
- Hva med «grunnlisens» på 100 kr?
-

Dersom en «pro» lisens er ønskelig, foreslås det å primært bli brukt tilbake til NC/NM.

Øvrige innspill:
-

Dugnadsånd: Ikke alltid posisitvt med økt pris. Kan bidra til frafall.
- Andre er positive til 250 kr og at inntekten kan styrke aktivitet på forbundsnivå.

KLUBBLEDERMØTET – 27 KLUBBER MED STEMMERETT
-

Hver klubb har en stemme (må samhandle i samme klubb)
2 med talerett per klubb
En klubb kan ha maks 3 innlegg/kommentar per punkt

STEMMERETT:
- Håndsopprekning
Flertall avstemming: GODKJENT
ORDSTYRER:
Stiller til valg:
- Haakon Laastad
Flertall avstemming: GODKJENT – ENSTEMMIG
MEDLEMSAVGIFT I NAIF
- Seksjonens innstilling til medlemsavgift – forslag om at den forblir uendret.
Klubb
1500,Studentklubb 500,- Nye klubber er fritatt fra betaling til seksjon de 2 første år.
Flertall avstemming: GODKJENT
GRUNNLISENS
Medlemskap utgjør en minimumslisens
Flertall avstemming: GODKJENT
LISENSSATSER:
1. Seksjonsledelsens innstilling:
Diskgolf
Norgescup og Regional Tour
Konkurranseavgift
Ultimate
TRUKKET

250,100,250,-

2. Benkeforslag 1:
Grunnlisens
Diskgolf
Regionale konkurranser
Nasjonale Konkurranser
Ultimate
NEDSTEMT
Stemmetelling for benkeforslag 1:
13 Stemmer FOR

3. Benkeforslag 2:
Grunnlisens
Diskgolf
Nasjonale konkurranser
Ultimate
VEDTATT
Stemmetelling for benkeforslag 2:
14 stemmer FOR

100,250,500,250,-

100,250,250,-

LISENS TILLEGG
1. Juniorer (til og med året du blir 18 år), betaler kun grunnlisens
Junior
100,VEDTATT
Antall stemmer:
FOR: 14
MOT:11
IKKE STEMT: 2

2. Medlemmer i studentklubber betaler kun grunnlisens
Medlemmer i studentklubber
100,NEDSTEMT
Antall stemmer:
FOR: 7
MOT: 17
IKKE STEMT: 3

