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SVENSKA DISCGOLFFÖRBUNDETS

Kontakt - Frågor?
Kontaktuppgifter hittas på
www.svenskdiscgolf.se

Det går också bra och kontakta
oss via Facebook

www. facebook.com/SvenskDiscgolf

2020 var ett speciellt år på många sätt för Svensk Discgolf och det har påverkat vår organisation på
flera plan. Om vi bortser från hur tufft det varit för samhället i stort och för vår tävlingsverksamhet så
kan man inte annat säga än att det varit ett succéår där både nya spelare och media hittat till sporten.

MEDIA

Flera av våra större mediabolag, både regionalt och nationellt, har fått upp ögonen för discgolf.
Det har varit flera reportage i olika former på Aftonbladet, SVT mfl.
Detta har var en utmaning för förbund och medlemmar eftersom det stora intresset är nytt för oss.
Vi har inte bara fått förklara hur man utövar sporten utan också fått dela med oss av djupare tankar
kring sporten.
En tydlig förändring är att man nu inte behöver förklara vad sporten är på samma sätt och ordet
frisbee kan man nästan helt utelämna. Även media ser discgolf som en självklarhet på många håll.

TÄVLING

Ganska tidigt på året stod det klart att det inte skulle bli ett normalt tävlingsår. Vi försökte länge
hålla tanken i liv att arrangera alla våra tävlingar. Men ju längre tiden gick så blev valet att ställa in
nationella touren självklart. Vi hittade i samråd med regionala polismyndigheter ändå formerna för
att arrangera våra Svenska Mästerskap.
På lokal och regional nivå har det skiljt en del hur mycket tävlingar som kunde genomföras. Men
överlag har man från klubbhåll följt våra rekommendationer vilka vi som förbund varit väldigt tacksamma för.
Under 2020 börjades även ett lag-SM för damer planeras och 2021 blir första året detta spelas.
Resultat Svenska mästerskapen 2020
Individuella-SM
Pro Open

Pro Master Woman 40+

1. Linus Carlsson
2. Simon Kappling
3. Johan Davidsson

1. Linda Emanuelsson
2. Susanne Ringbom
3. Johanna Abrahamsson

Pro Master 40+

Junior 18

1. Åke Wallbäck
2. Henrik Wahlman
3. Joakim Östling

1 Elias Gripler
2. Ture Valtonen
3. Dennis Augustsson

Pro Master 50+

Junior 15

1. Fredrik Nilsson
2. Raimo Werme
3. Per Gylle

Pro Open Women
1. Sofie Björlycke
2. Matilda Ringbom
3. Elin Tobiasson

1. Max Ringbom
2. Oskar Dahlin
3. Elliot Jonsson

Par-SM
Pro Open
1. Carl Ulvinen Linus Carlsson
2. Josef Berg Kristian Bengtsson
3. Anders Swärd Jonas Hälleblad

Lag-SM
1. Skellefteå Discgolf
2. Härnösand DGC
3. IK Ymer Frisbee

Pro Open Women
1. Elina Rydberg Matilda Ringbom
2. Pia Andersson Linda Emanuelsson
3. Ida Karlsson Jannike Kjellberg
Junior 18
1. Ture Valtonen Dennis Augustsson
2. Oscar Sellén Elias Gripler
3. Max Ringbom Stig Hangvar

JUINORLÄGER

Då läget varit som det varit fick vi tyvärr ställa in vårt tidigare så populära juniorläger.
Vi anordnade dock en juniorträff under lättsamma former under SM i Umeå utomhus och med
lite pizza.

LEDARUTBILDNINGAR

Även våra ledarutbildningar fick tyvärr ställas in i den formen som vi normalt kör dom, men tillsammans med utbildningsansvarig Emil Isaksson tog vi dock fram ett digitalt material och körde
2 stycken utbildningar på distans.
Detta material kan vara bra att ha även i framtiden men vi känner att dessa utbildningar gör sig
bäst när man kan träffas fysiskt.

DAMER

Precis som juniorer är en fokusgrupp ligger det i förbundets intresse att få fler aktiva damer.
Ute i klubbarna finns det mycket damer som spelar men vi har inte lyckats få dem att delta i våra
tävlingar.
Sofie Björlycke och Elina Rydberg genomförde en turné med stöd av Svenska Discgolfförbundet där de träffade damer under lättsammare former och pratade om sporten, tävlingar och gav
tips och trix.

NIU GYMNASIESKOLA

Under ett arbete som pågått egentligen tidigare än 2020, men nu blev det färdigt att förbundet i samarbete med Stockholms idrottsgymnasium har lyckats ingå ett samarbete och erbjuda
gymnasiestudier som kombineras med att spela discgolf. Skolverket beslutade att godkänna
ansökan och totalt får max 12 elever omfattas av utbildningen, vilket innebär cirka 4 antagningsplatser årligen. Det är från läsåret 2021/2022 som skolverkets beslut gäller.

TILLVÄXT

Som nämnts tidigare har sporten växt och vi har fått fler klubbar och även anslutna medlemmar
i klubbarna. Men den största tillväxten är svår och mäta. Det är en stor mängd personer som

hittat ut till våra banor och många klubbar vittnar om mer än en fördubbling av spelare som rör
sig på banorna.
Utmaningen framöver är helt klart hur vi ska kunna få alla dessa spelare att ansluta sig till en klubb
och hur banorna ska kunna hantera trycket.
Antal klubbar 95 (+7 jämfört med 2019)
Antal medlemmar hos klubbarna som valt discgolf som aktivitet 5891 (+2659 jämfört med 2019)

STYRELSEN & CORONA

Arbetet inom styrelsen har under rådande omständigheter fungerat bra. Vi använde redan sedan
tidigare digitala hjälpmedel för att fatta beslut och hålla möten.
Vi jobbar som tidigare med att lyfta en fråga i taget och komma till beslut snabbt men genomtänkt.
Då pandemin och hur man ska hantera detta var nåt nytt för oss i styrelsen tog vi snabbt fram
Force majure – Beslutsguide. Den har under året guidat oss hur vi ska fatta våra beslut när nya
rekommendationer från myndigheter har kommit. Tanken med denna guide är att den ska kunna
appliceras på andra händelser i framtiden och göra oss lite mer redo om något uppstår.
Styrelsen beslutade också att vi själva skulle fatta våra beslut och inte bara följa vad andra idrottsförbund gjorde. Det krävdes mer jobb men gjorde också att vi i många fall låg steget före och
var redo när en ny rekommendation kom. Vi är också övertygade om att de beslut vi tvingades ta
under 2020 var rätt både för samhället i stort och för discgolfen.
Under 2020 började vi också jobba med en värdegrund och en framtidsplan för förbundet (bifogade i detta dokument). Detta arbete kommer fortsätta under 2021 och tanken är att vi tydligare i
framtiden ska kunna förklara för sponsorer och partners vad discgolf är och vad vi står för. Dessa
dokument tillsammans med förbundsutvecklingsplanen ska också ligga till grund för vilka projekt
vi driver och beviljar samt hjälpa till kring beslutsfattande.
Styrelsen vill tacka för förtroendet vi fått för att ansvara för Svensk discgolf under 2020 och ser väldigt ljust på framtiden även om vi nu under en period kommer ha en utmaning att hantera tillväxten.

