VERKSAMHETSPLAN 2021

SVENSKA DISCGOLFFÖRBUNDETS

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

Det går också bra och kontakta
oss via Facebook

www. facebook.com/SvenskDiscgolf

Förbund & Styrelse

Fokusområden för styrelse kommer vara att fortsätta utveckla och konkretisera ”Vision & Framtids”-arbetet.
Vi måste även hitta vägar att förenkla jobbet ute i klubbarna så svensk discgolf kan ta hand om alla nya
som hittar till sporten.
Sen förbundet bildades har ingen fysisk träff ägt rum för styrelsen. Om corona-läget tillåter så planeras en
fysisk styrelseträff under sommaren.
Styrelsen kommer även inleda ett förberedelsearbete där vi kommer undersöka möjligheten till ett eget
kansli och anställd.
En ny hemsida är under arbete och kommer slutföras under 2021.

Ekonomi

Förbundet har en sund ekonomi och det öppnas upp större möjligheter till att stödja olika projekt ekonomiskt vilket syns i vår budget. Vi ska inte vara rädda att göra olika former av inköp om det kan hjälpa projekt, ett exempel på detta kommer vara inköp av “förbunds”-kläder som kan användas av funktionärer vid
tex juniorträffen. En del i ekonomin är att vi måste fortsätta vårt arbete med att hitta sponsorer och samarbetspartners för att i framtiden kunna ta oss an större projekt.

Landslag

Om corona-läget tillåter så spelas EM som skulle spelas 2020 i år istället. Målsättningen är att arbetet kring
landslaget höjs ett snäpp. Exempel på detta kan vara att ge spelarna möjlighet och stöd med professionella tränare.

Junior- & Damsatsning

Vi hoppas kunna genomföra juniorlägret igen 2021. Projekt som får in discgolfen i skolvärlden bör även
prioriteras. När det gäller damer så finns det inget klart projekt men vi hoppas kunna genomföra projekt
som både lockar nya damer till sporten men framför allt hitta sätt att stödja och uppmuntra de damer som
redan finns att ta steget och börja tävla.
Vi kommer hjälpa till och marknadsföra och få juniorer att söka till discgolf-gymnasium.

Ledarutbildning

Samarbetet med Emil Isaksson kommer fortsätta med förhoppningsvis 3-5 ledarutbildningar. Målsättning
är att fler klubbar ska komma i gång med organiserad träning.

Tävlingsverksamhet

Arbetet med Tjing (tidigare Spinn) kommer fortsätta där vi stödjer appen delvis ekonomiskt men även bidrar med kunskap och önskemål kring nya funktioner. Vår målsättning är att det ska vara lätt och arrangera
tävlingar i Sverige och Tjing är en viktig partner i det arbetet.
Totalt kommer 11-12 tävlingar arrangeras i förbundets regi:
-4 deltävlingar på Nationella Touren (NT)
-Individuella SM – Open
-Individuella SM – Åldersklasser
-Par-SM
-Lag-SM Open (MPO)
-Lag-SM Dam (FPO)
-Kval lag-SM Open (MPO) 2-3 deltävlingar
Vi kommer alltså öka antal tävlingar från 7 till 12-13. Detta kommer öka trycket på tävlingsgruppen men vi
bedömer att det kommer fungera. Utvärdering kommer göras i slutet av året.

