
 
 
 
 
 
 
Til kvalifiserte spillere. 
 
WFDF inviterer til World Team Disc Golf Championship i Varazdin, Kroatia 17-20 august.  
https://www.wtdgc.sport/ 
 
Norge har meldt på et team og et team består av følgende spillere: 3 x MPO, 2 x FPO and 1 x MPM/FP40 
 
Uttakskriteriet vil ta utgangspunkt i Fase 1 ratingen vi bruker i NC og NM.  
 
Ratingkravene er: 
 
Open MPO:  Rating: 950 
Dame FPO/FP40:  Rating: 850 
Master MPM:  Rating: 935 
 
Krav til utøver:  
Som deltaker i den norske troppen forventes det at man representerer Norge på en profesjonell og god måte. 
Man er underlagt NIFs etiske retningslinjer og skal følge idrettens regler.  

1. Alle utøvere må norske statsborgere, være medlem av en norsk klubb og betalt konkurranselisens for 
2022.  

2. I tillegg skal utøvere ha gjennomført “Ren utøver”- kurs og fått diplom. Dette er et e-læringskurs og du 
finner det her: https://www.renutover.no/.  

3. Dokumentere trening gjennom årets sesong. 

4. Deltakelse i Norgescup/NM eller internasjonale turneringer, B-tier eller høyere. 
 

WFDF krever i tillegg PDGA medlemskap og gjennomført Offisiell eksamen som er den samme som gjelder for 
alle som deltar i NC og NM.  
 
Uttakskriteriene blir en vurdering av både sportslige og gode team-egenskaper på banen. I et slikt mesterskap 
er det viktig at utøverne har en væremåte som bidrar positivt inn i gruppen og spillerne skal fungere godt 
sammen.  
 
World Team Disc Golf Championship er en pargolfturnering, hvor der spilles ulike typer spill for matchplay 
(single og dobbel), best-shot, alternate osv. Formatet er ikke bestemt av WFDF ennå, men en kan lese mer om 
hvordan turneringen i 2019 ble gjennomført her: https://wtdgc2019.discgolfiliit.ee/format/ 
 
Så det blir litt Ryder-Cup aktig hvor de som blir tatt ut deltar i forskjellige par underveis i turneringen. 
Hvem som skal spille når avgjøres av laget. Noe kan avgjøres i forkant, noe tas underveis basert på form. Vi 
tenker ikke å sende med en lagleder, men finne en kaptein blant utøverne. 
Norge stiller med 6 personer. Vi har også forhåndsregistrert 6 plasser.  
 
NAIF dekker påmelding og klær, mens utøvere må dekke reise og opphold selv. NAIF har forhåndsbooket plass 
på utøverhotell for å tilsikre minst mulig kostnad. Pris på overnatting er følgende:  
Tremannsrom koster €30 pr. person inkl. frokost. 
Dobbeltrom koster €35 pr. person inkl. frokost. 
Enkeltrom koster €42 pr. person inkl. frokost. 
 
Meld din interesse for å delta innen 27 juni 2022 til følgende e-post: tkl@nif.idrett.no 
 
Med vennlig hilsen Disksportseksjonen i NAIF 
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