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Protokoll - Seksjonsmøte Disksport 
Mandag 06.02.23 kl 19:00 

 
Til stede: Morten Ro-Kolle (møteleder) og Kjetil Fosse (2 stemmeberettige) 
Gjester: Erik Hammer Staalesen, Oddbjørn Molvik, Mia Bjerkestrand, Thomas Kejser-Lervik 
 
 

Saksnr. Beskrivelse 
 

03-23   Kjøreregler for seksjonsmøter 
 

Kort gjennomgang av retningslinjer for møtene.  
Innspill fra Thomas; bør vurdere innspill til neste forbundsting om å endre 
lovteksten om antallet i seksjonsledelsen 

 
 
04-23   Forslag til fylkesbasert regioninndeling 
 

Følgende regioninndeling ble vedtatt:  

• Nord: Svalbard, Troms og Finnmark, Nordland 

• Midt: Trøndelag, Møre og Romsdal 

• Vest: Vestlandet og Rogaland 

• Øst: Oslo, Viken, innlandet 

• Sør: Agder, Vestfold og Telemark 
 
05-23  Diverse spørsmål fra DG komiteen vedrørende Norgescup og NAIF tour 

Se appendix bakerst i protokollen for detaljer rundt de spesifikke punktene 

som ble diskutert 

Sak 05a - Endringer i arrangørkriterier – faseinndeling 

  Vedtak: Seksjonen stiller seg bak komiteens innstilling 

  Sak 05b – Forslag om å tillatte utenlandske spillere på NC stevner 

Vedtak: Vi fortsetter som i dag, utenlandske spillere tildeles plass basert på 

Wildcard som tidligere 

Sak 05c – Lisens før påmelding 

Vedtak: Seksjonen stiller seg bak komiteens innstilling 

Sak 05d – Påmelding 

Vedtak: Seksjonen stiller seg bak komiteens innstilling 
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Sak 05e – Avmelding  

Vedtak: Seksjonen stiller seg bak komiteens innstilling 

Sak 05f – Cut runde 3 ved golfstart 144 spillere 

Vedtak: Diskgolfkomiteen utarbeider forslag om anbefalt oppsett av 

tidspunkter med prinsipper som kan brukes i alle turneringer 

Sak 05g – Plattform for NC, Metrix eller Discgolfscene 

Vedtak: Discgolfscene, med scoreføring gjennom udisk og pdga, også nevnt i 

sak 10-23 

Sak 05h – Nasjonal TD 

Vedtak: Administrasjonen lyser ut stillingen som nasjonal TD på vegne av 

seksjonen tirsdag 07.02.23 med 2 ukers svarfrist med budsjett på 50.000.- 

Sak 05i – Naif Tour 2023 

Vedtak: Diskgolfkomiteen lager en utlysningstekst som sendes seksjonen for 

kort høring. 

 

06-23  Bemanning av DG komiteen, samt seksjonen, veien videre 

Vi prioriterer bemanning av DG komiteen først. Forslag til mulige kandidater 

sendes inn til seksjonen. 

 

07-23 Klubbkontingent for 2023, er det behov for ytterligere informasjon til 

klubbene? Hva, hvordan, når? Oppfordre til å diskutere på årsmøter i egen 

klubb? 

Vedtak: Thomas utarbeider tekst med info om lisens og kontingent som 
publiseres på NAIF sine nettsider. (kortsiktig)  Videre settes det opp eget møte 
angående utvikling av nettsider og kanalstrategi. (langsiktig) 

 
 
08-23  Hva gjør vi med de klubbene som ikke har betalt lisens for 2022? 
 

Beslutning utsettes, Thomas sjekker opp med juridisk avdeling på vegne av 
seksjonen 

 
 
09-23  Søknad fra Nidaros om å gjennomføre NM i lengde 
 

Vedtak: Thomas søker på vegne av seksjonen arbeidsutvalget om å arrangere 
offisielt NM med dame og herre klasse. 
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10-23  Hvilket verktøy skal brukes i konkurranser? Metrix eller Discgolfscene 
 

Vedtak: Disgolfscene 
 
 
11-23  Forslag om å anerkjenne arrangørklubber av nasjonale arrangement. Morten 

la frem forslag til egen logo som arrangørklubber kan bruke til å promotere 

seg som arrangørklubb både internt og eksternt, mot sponsorer etc. 

Vedtak: Forslaget støttes og det utarbeides logoer for både Norgescup, NM og 

ultimate serien. Endelige logoforslag sendes forbundet for endelig 

godkjenning før publisering og videre kommunikasjon 

 
12-23  Hvordan støtte klubber i forhold til banebygging, spesielt med tanke på de 

som får avslag lokalt. Hva og hvordan kan vi bidra på dette området 

Vedtak: Seksjonen lager utkast på prosjektbeskrivelse for å kunne etablere en 
arbeidsgruppe for anleggsutvikling i NAIF 

 
 
13-23  Hvordan håndtere NAIF sine landslagskriterier i seksjon disksport? 
 

Thomas utarbeider et forslag i samarbeide med komiteene som behandles i 
neste seksjonsmøte 

 
 
14-23  Se på muligheten for å få en fra disksport inn i valgkomiteen til 

Forbundstinget. 
 
  Forslag til navn spilles inn til seksjonen. Morten følger opp. 
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Appendix:  
 
Saker om NC og NAIF Tour 2023 fra DG komiteen til seksjonsmøte 06.02.23 
 
Komiteen trenger ein hurtig avgjørelse på følgende når det gjelder NC 
 
Sak 1. Endringer i arrangørkriterier - komiteens innstilling om faseinndeling  
MPO: Fase 1: 950, Fase 2: 935 
FPO: Fase 1: 850, fase 2: 800  
MP40: Fase 1: 935, Fase 2: 915    
MP50: Fase 1: 925, Fase 2: 900 
MJ18: Fase 1: 920, Fase 2: 900  
FJ18: Fase 1: 800, ingen rating krav i fase 2 og 3  
Fase 3 åpen for alle/ ingen rating krav 
 
Forhåndskvalifiserte spelarar frå NC og NAIF tour 2022 må ta kontakt med TD før fase 1 for å 
få sikra plass.  
 
1.1 Ikkje lov i følgje PDGA å hindre andre Nasjonaliteter å delta i Norgescuppen 
 
Komiteens innstilling:  
Åpner opp for at utenlandske spelarar kan melde seg på Norgescupstevner. Fjerne følgende 
frå arrangementkriteria " Utenlandske spillere (med utenlandsk menes en som ikke har fast 
bopel i Norge og ikke er medlem av en norsk klubb) kan tildeles plass fra wildcard-kvoten og 
delta i enkelt-turneringer uten medlemskap i norsk klubb, og uten å løse lisens. Utenlandske 
spillere får ikke resultat i Norgescupen sammenlagt". 
 
 
1.2 Lisens 
"Utløyse lisens før påmelding" 
Komiteens innstilling:  
Endrast til: "Alle spelarar må ha løyst lisens innen 1 veke før turneringsstart". Lisens sjekkast 
48 timer før turneringsstart. Dette for å hindre kluss med eventuelle pengeutbetalinger, og 
for å sjekke at alle deltakarane er forsikra. Komiteen foreslår at Nasjonal TD tar seg av 
lisenssjekk. Om Nasjonal TD ikkje er på plass i tide er det nærliggande at Idrettskonsulent tar 
seg av det.   
 
1.3 Arrangementkriterier- påmelding  
"Denne avgiften skal betales ved påmelding i fase 1. For fase 2 skal det betales innen 3 
arbeidsdager etter en har fått tildelt plass". 
Komiteens innstilling: Endrast til: "Denne avgiften skal betalast ved påmelding".  
 
1.4 Arrangementkriterier- avmelding  
"- Ved avmelding fram til 2 uker før turneringsstart går ledig plass til neste på venteliste i 
samme klasse. Dersom det ikke er noen fra samme klasse på ventelisten, går ledig plass til 
neste på venteliste uavhengig av klasse".  
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"- Ved avmelding mindre enn 2 uker før turneringsstart går ledig plass til neste på ventelisten 
uavhengig av klasse". 
Komiteens innstilling: Endrast til: "Ved avmelding fram til 1 måned før turneringsstart går 
ledig plass til neste på venteliste i same klasse. Dersom det ikkje er nokon frå same klasse på 
ventelista, går ledig plass til neste på venteliste uavhengig av klasse. Ved avmelding mindre 
enn 1 måned før turneringsstart går ledig plass til neste på ventelista uavhengig av klasse. 
Unntak gjelder FJ18 der ledige plasser går til FPO".  
 
 
Sak 2. Cutt runde 3 ved golfstart 144 spelarar (sjå vedlagt excel ark) 
Komiteens innstilling:  
Dette er ein vanskeleg sak som består av fleire element ein må ta hensyn til. Ved golfstart 
utan cutt på finalerunda vil ein slite tidsmessig (sjå vedlagt excel ark). Med cutt på 
finaledagen vil mange ikkje få spele meir enn 2 runder. Dette blir rart sett opp mot andre 
større turneringer (ET, EPT) som kjører uten cutt, der alle spelar 3x18 hol med 3 runder 
golfstart. Neste utfordring er at om ein har cutt så skal alle i pro klassane (MPO, FPO, MP40 
og MP50) ifølge PDGA sitt reglement ha utbetaling. Dette medfører at det blir svært lite 
penger til kvar enkelt spelar som når cutten i dei ulike klassane. Komiteen frykter at dette vil 
kunne medføre at NC ikkje blir lukrativt nok å reise på.   
 
Konklusjon: Komiteen ønskjer ein diskusjon rundt saken sammen med seksjonen, 
idrettskonsulent og sportsdirektør.  
 
 
Sak 3. Kva plattform skal brukast for NC? Metrix eller discgolfscene?  
Komiteens innstilling:  
Går over til å bruke discgolfscene, meir brukarvennleg enn metrix. Score føring gjennom 
udisc og pdga.  
 
 
Sak 4. Omreisande TD  
Komiteens innstilling:  
Dette har tatt alt for lang tid, burde blitt prioritert mykje høgare etter at budsjettet var satt. 
Kritisk at arrangørane ikkje veit kva dei kan forvente av hjelp inn mot NC. Arrangøren av NC 1 
har tatt kontakt fleire gonger og etterspurt informasjon rundt dette, også fleire andre som 
lurer på kortid dette kjem på plass.  
 
 
 
Sak 5. NC 1- mogleg å flytte dato då det er kort tid igjen til turneringa og påmeldinga ikkje 
har starta enda?  
 
Komiteens innstilling:  
Det er mange turneringar i år som gjer ein flytting av NC1 vanskeleg. Forbundet må gjere det 
dei kan for å hjelpe arrangør til å komme i mål i tide. Dette gjelder spesielt administrativt inn 
mot påmelding etc. Komiteen foreslår difor at arrangementet går som planlagt 29 april – 1 
mai. Spørsmål til seksjonen: Er det tenkt at NC1 skal brukast som kvalifisering til EM 2023? 
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Sak 6: Naif Tour 2023 
 
Dette har blitt etterspurt frå fleire tourer. Bør klare å få det i gang relativt kjapt når NC er i 
boks. Vedlagt ligger kriteria frå 2022.   
 
Komiteens innstilling:  
NC må prioriterast først, deretter må ein sjå på NAIF Tour. Diskgolfkomiteen kan opprette 
søknad (same som NC), det må sendast ut på mail til alle klubber, samt leggast ut på nettsida 
og klubbledersida på facebook. Administrasjonen i NAIF tar seg av lisenssjekk. Arrangør for 
tourane har oppsummeringsmøte med Diskgolfkomiteen når touren er ferdig. Følger 
deretter same prosedyre som NC for å få utbetalt arrangørstøtte.  
 
 


