Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
Årsmöte Svenska Discgolfförbundet 2020

I denna verksamhetsberättelse summerar vi i korthet 2019 för Svenska Discgolfförbundet
Styrelsen under året har bestått av
Mattias Nilsson, Ordförande
Lina Emanuelsson, Vice Ordförande
Johan Wiberg, Kassör
Pontus Westin, Ledamot
Josefin Hallström, Ledamot

Förbundet

Överlag har verksamheten fungerat bra men det finns stor förbättringspotential precis som
tidigare år inom flera områden, främst kring möten och dokumentation.

Styrelsen

Styrelsens arbete har fungerat bra under året. Det har varit för få protokollförda möten
under året. Frågor som kommit upp behandlats relativt omgående via vårt arbetsredskap
Facebook Workplace och Facebook Messenger. Överlag har 2019 varit ett väldigt lugnt
år där få frågor har behövts behandlas.

Ekonomi

Målet har varit som tidigare att bygga upp en buffert samt se till att det finns medel inför
EM2020. Vi anser nu att vi har en buffert som är tillräckligt stor och vi i framtiden kan se
till så budgetarna bara behöver gå plus minus noll.

Tävlingar

Vi har under 2019 arrangerat 7 tävlingar i förbundets regi tillsammans med klubbar.
-4 stycken tävlingar på Svenska nationella touren.
-Individuella SM
-Par-SM
-Lag-SM
Under 2018 inledde vi vårt samarbete med Spinn för digitala scorekort och resultathantering. Målsättningen var att få PDGA att ändra sina regler så digitalascorkort kan godkännas. Under senhösten fick vi ett mail från PDGA som bekräftar att vi ser ut att ha lyckats.
Detta arbete har sedan fortsatt under 2019 och vi hoppas vi tillsammans med Spinn kommer fortsätta att utveckla ett verktyg som underlättar jobbet med att vara arrangör.
Styrelsen vill i denna verksamhetsberättelse ta tillfället i akt och tacka alla arrangörer som
ställt upp under året.
Även flertalet tävlingar utanför förbundets regi har spelats. Vi har tex flera starka
regionala tourer. Även flera tävlingar riktat mot amatörer har arrangerats vilket vi ser
mycket positivt på.
Nationella Touren
MPO
1
Carl Ulvinen
2
Robin Villman
3
Henric Hagman
MP40
1
Markus Källström
2
Henrik Wahlman
3
Peter Bygde
MP50
1
Per Gylle
2
Stefan Swärd
3
Fredrik Blom
FPO
1
2
3

Sofie Björlycke
Matilda Ringbom
Pia Andersson

MJ18
1
Dennis Augustsson
2
Oscar Sellén
3
Ture Valtonen

MJ15
1
Max Ringbom
2
Oskar Dalin
3
Elliot Jonsson
Svenska mästerskapen - Par
MPO
1
Henrik Johansen - Onsala
Henric Hagman - Helsingborg
2

Kristian Bengtsson - FK360
Tobias Söderqvist - IK Ymer Frisbee

2

Henrik Jakobsson - Team DGS
Anders Dahlberg - Viksjöfors IF frisbee

FPO
1

Camilla Grundén - FK360
Linda Emanuelsson - FK360

2

Jannike Kjellberg - Vetlanda Frisbeegolf
Ida Karlsson - Vetlanda Frisbeegolf

3

Niloofar Mosavar Rahmani - KFUM Norrköping
Anneli André - KFUM Norrköping

MJ18
1
Ture Valtonen - Linköping DG
Filip Dahlen - Eksjö frisbeegolfklubb
2

Elias Gripler - Brunna Discgolfklubb
Emanuel Bengts - Avesta Discgolf Club

3

Dennis Augustsson - Alingsås Discgolf
Oscar Sellén - Stenungsund

Svenska mästerskapen - Lag
1
Härnösands DGC
2
WIFT (Västervik)
3
IK Ymer Frisbee

Svenska mästerskapen - Individuellt
MPO
1
Henric Hagman
2
Linus Carlsson
3
Robin Villman
FPO
1
2
3

Sofie Björlycke
Matilda Ringbom
Camilla Grundén

MP40
1
Joakim Östling
2
Henrik Bergström
3
Åke Wallbäcks
FP40
1
Malin Van Ham
2
Susanne Ringbom

MP50
1
Per Gylle
2
Per Åström
3
Raimo Werme
MJ18
1
Dennis Augustsson
2
Elias Gripler
3
Albin Widman
MJ15
1
Rulle Eriksson
2
Oskar Dahlin
3
Max Ringbom

Juniorer

Juniorlägret 2019 fick en liten skakig start. Efter att vi sett att lägret växt mycket senaste åren
planerades det för ett läger på Bosön med bättre förutsättningar främst för ledarna som skulle kunna lägga fullt fokus på själva discgolf-delen. Men relativt snabbt förstod vi att platsen
för lägret inte var optimalt och vi fick in få anmälningar. Så vi gick tillbaka till ett beprövad
recept för juniorläger och flyttade tillbaka till Örebro. Genast började anmälningarna strömma in och vi fick även 2019 ett lyckat juniorläger med bra uppslutning.
Juniorlägret drivs främst av Peter Magnholt och Jonas Hangvar. Med som ledare fanns även
Carl Ulvinen.
Förutom själva lägret så har juniorgruppen diskuterat hur man ska möta upp till RF’s krav/
önskemål om bakgrundskontroll på alla ledare som jobbar med barn.
Till 2020 kommer därför registerutdrag från Polisen krävas. Bedömning om ledaren är
lämplig i de fall det finns noteringar kommer göras fall till fall och av styrelsen samt övriga i
juniorlägergruppen. Dessa nya riktlinjer från RF är något vi ser positivt på.

Årets spelare och Årets Stjärnskott

För tredje året i följd delade vi ut Årets spelare (Vinnare - Henric Hagman) och Årets Stjärnskott (Vinnare - Max Ringbom) samt Årets Eldsjäl (Vinnare - Björn Erdal).
Då middagen på slottsduellen blev inställd har utmärkelserna fysiskt inte delats ut ännu.
Detta kommer ske vid lämpligt tillfälle under första halvan av 2020.

Landslag

2019 har landslaget haft liten aktivitet.
Andreas Dackander valde att avgå som förbundskapten och SDGF vill tacka honom för
hans utmärkta arbete under sin tid som kapten.
Andreas ersätts nu av inte bara en utan två kaptener där Martin Rasch bär det yttersta ansvaret och har David Swärd som hjälp.
Vi tror att genom att ha två kaptener så sprids arbetet bättre och vi blir inte lika sårbara vid
förändirngar och avhopp.
Landslaget och också börjat samarbeta med Emil Isaksson för att ge spelarna möjlighet till
personliga träningsprogram.
Kaptenernas arbete började under vintern med att planera 2020 års EM trupp

Utbildning

Emil Isaksson har under 2019 hållt steg 1 utbildningar vid 4 tillfällen.
Målsättningen med dessa utbildningar är att ge klubbarna självförtroende att starta igång
junior och nybörjargrupper med organiserade träningar. Planering för steg 2 är även den
igång. Krav för att gå denna kommer dock vara att klubben man företräder har startat igång
med organiserade träningar.

Avslutning

Svenska Discgolfförbundets styrelse vill tacka alla som på nåt sätt bidrar till att svensk
discgolf växer.
Antal klubbar, banor och utövare fortsätter växa över hela landet. Vårt mål är nu att kunna
ta vara på den medvind vår sport för tillfället har och fortsätta att utveckla förbundet och
sporten.
Lite siffror för året
Antal klubbar 88 (+9 jämfört med 2018)
Antal licenserade spelare 846 (-50 jämfört med 2018)
Antal medlemmar hos klubbarna som valt discgolf som aktivitet 3232 (+640 jämfört med
2018)

