VERKSAMHETBERÄTTELSE 2021

SVENSKA DISCGOLFFÖRBUNDETS

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

Det går också bra och kontakta
oss via Facebook

www. facebook.com/SvenskDiscgolf

Förbundet - Styrelse och arbetsgrupper
Styrelse

Mattias Nilsson
Linda Emanuelsson
Pontus Welin (Lämnade sitt uppdrag under hösten)
Johan Wiberg
Josefin Hallström

Juniorgrupp

Mattias Nilsson
Jonas Hangvar (Lämnade sitt uppdrag under hösten)

Tävlingsgrupp

Anders Pantzer
Daniel Skymberg
Hanna Jansson
Linda Emanuelsson
Pontus Welin (Lämnade sitt uppdrag under hösten)
Nicke Nyman
Peter Bygde
Stefan Swärd
Jonas Hangvar (Lämnade sitt uppdrag under hösten)

Landslag

Martin Rasch - Förbundskapten
David Svärd - Ass. Förbundskapten
Birgitta Lagerholm - Tränare
Erik Svenssson - Tränare
Johan Sleman - Fysio
Mattias Nilsson - Samordnare/Landslagsledningsstöd

MEDIA & KOMMUNIKATION

Kommunikation har varit en utmaning under en längre tid, få ut information till förbundets
medlemmar om vad som händer inom förbundet.
Vi började därför under 2021 med ”nyhetsbrev” som publicerades på hemsidan samt delades på
Facebook. Genom detta nyhetsbrev kunde vi ge information kring beslut men också dela med oss
av nyheter, lägga fokus på vissa delar inom förbundet samt ställa frågor till medlemmarna.
Nyhetsbreven blev uppskattade och ett bra sätt för styrelsen att jobba med när det kommer till
kommunikation.
För att kommunicera mot media på ett bättre sätt anslöt vi oss till TT. Detta arbete påbörjades
endast under 2021 men förhoppningen är att man fortsätter att jobba hårdare mot press under
2022.

YOUTUBE

Vi lanserade och började publicera videor på förbundets Youtubekanal. Målsättningen är att
kanalen kommer bli ett bra sätt att publicera rörligt material även i framtiden.

TÄVLING

Efter en liten stökig start där tävlingar fick ändra datum på grund av Covid och restriktioner så
lyckades vi ändå genomföra ett fullt tävlingsår med både nationell tour och SM-tävlingar.
Totalt arrangerade förbundet tillsammans med lokala klubbar följande tävlingar
-4 stycken deltävlingar Nationelal Touren
-SM- Individuellt MPO och FPO
-Ålders SM (Master och junior)
-Par-SM
-Lag-SM FPO och MPO
-3 stycken Lag-SM kval MPO
Två tävlingar gjorde sin debut under 2021, Ålders-SM och Lag-SM FPO.

Ålders-SM - Genom att ge de åldersklassade klasserna sitt egna SM så öppnades det upp för
fler tävlande under våra SM samt att de bästa inte behövde välja mellan sin klass och MPO/FPO.
Ett väldigt lyckat koncept. Nåt som inte togs emot lika väl var val av namn vilket tävlingsgruppen
tagit med sig och ändringar har skett för 2022.
Lag-SM FPO - Ett historiskt första lag-SM för damer arrangerades. Totalt 16 lag deltog.
Detta första år tilläts lag där spelarna var från olika klubbar om det var så att man inte fick ihop
ett helt lokalt lag.
Resultat för förbundets tävlingar hittas på tjing.se samt pdga.com

DAMSATSNING

Under 2021 gjordes en lite annorlunda satsning mot damerna med fokus på tävling och att
jämna ut mediabevakningen mellan FPO och MPO.
Förbundet producerade en så kallad post-production från damernas lag-SM samt sände live
från 3 av 4 deltävlingar på nationella touren samt individuella SM.

JUNIORLÄGER BLEV JUNIORKAMPEN

Även 2021 valde vi att ställa in juniorlägret på grund av rådande omständigheter. Vi ansåg inte
att det var rätt att samla ungdomar i sovsal mm. Och då den sociala delen är kanske den viktigaste så var inte alternativen tillräckligt bra för att genomföra ett läger.
Istället valde vi att arrangera Juniorkampen. Juniorerna fick utmaningar som skulle göras. Alla
som deltog fick glasscheckar (sista utmaningen var såklart att putta med en glass i handen). Vi
hade också en utlottning av en korg samt presentkort.

SKOLSAMVERKANSPROJEKTET ”LEK DISCGOLF”

Som en del i RF’s skolsamverkansprojekt sökte och fick Svenska Discgolfförbundet pengar för
att producera material som ska inspirera till Discgolf på skolgården. Projektet är inte riktat mot
idrottslärare utan mer åt rastaktiviteter och fritids. Resultatet blev ”Lek discgolf”.
PDF samt videor har publicerats på förbundets hemsida och Youtubekanal där vi inspirerar till
att bekanta sig med vårt redskap discen på ett sätt som är anpassat för skolgårdar och är lätt för
barnen att komma igång med.

LEDARUTBILDNINGAR OCH METODHANDBOK

Även 2021 ställdes de flesta av våra ledarutbildningar in men en i Stockholm genomfördes.
Förbundet gav tillsammans med Ymer Frisbee Borås (som är dom som tagit fram materialet i
boken) ut en metodhandbok med övningar för discgolfträning. Alla klubbar som visade intresse
fick ett exemplar och sen såldes även boken via Tjing’s webbshop.
Planering för att ta fram en andra utgåva är påbörjat.

PARAIDROTT OCH DISCGOLF

På årsmötet för 2020 togs beslut att förbundet skulle se över möjligheterna till paraidrott inom
discgolf. Även i budgeten avsattes medel för detta. Tyvärr när vi tog kontakt med parasportförbundet så hade dom ingen möjlighet att hjälpa oss 2021 så detta projekt har ej påbörjats som
önskats.

Vi ser ingen bra väg fram utan parasportförbundetsstöd. Läs mer om vår syn på framtiden i verksamhetsplanen.

DISCIPLINÄRENDEN

VI har under 2020 haft ett disciplinärende som även ledde till avstängning.
Styrelsen har arbetat fram ett arbetssätt hur man jobbar vid disciplinärenden och hur man lämnar
över det till disciplinämnden samt vilken information man publicerar offentligt. Information om
detta har via vårt nyhetsbrev.

LANDSLAG & TALANG-/UTVECKLINGSLÄGER
2021 spelades äntligen det tidigare uppskjuta Europamästerskapen och Sverige skickade en
trupp som bestod av både etablerade spelare och spelare som var där för att lära.
Sverige fick stora framgångar med totalt 6 medaljer och där vi visade att vi inte ligger långt efter
vårt grannland Finland i MPO, 4 svenskar i topp-13.
Under hösten hölls ett Talang-/Utvecklingsläger på Bosön där 12 tjejer och 12 killar som landslagsledningen tror lite extra på inför framtiden gavs möjlighet att träna tillsammans, bli inspirerade och få tips inför framtiden.

TILLVÄXT

Sporten har fortsatt växa och vi har fått fler klubbar och även anslutna medlemmar i klubbarna.
Som tidigare år har sporten växt mycket även utanför den organiserade verksamheten så där är
det tyvärr svårt att få fram några direkta siffror.
Antal klubbar 113 (+18 jämfört med 2020)
Antal medlemmar hos klubbarna som valt discgolf som aktivitet 7846 (+1955 jämfört med 2020)

STYRELSEN

Början av året handlade mycket fortfarande om restriktioner och corona. Men framåt sommaren
kunde fokus flytta till lite roligare aktiviteter.
Arbetet har fortsatt med vårt effektiva sätt att ta frågorna när dom dyker upp och inte invänta styrelsemöten. Kommunikation kring beslut har skett via vårt nyhetsbrev.
Styrelsen har sen förbundet bildades haft sitt första fysiska möte. Detta skedde i samband med NT
i Linköping. På mötet diskuterades det främst framtidsfrågor.
Två större beslut togs
-Vår målsättning är att framtida eventuella externa sponsorpengar som går till våra tävlingar ska
fördelas lika mellan MPO och FPO.
-Förbundet ska i någon form anställa en betald verksamhetsansvarig (Mer om detta i vårt budgetförslag samt verksamhetsplan).
Slutet av året lämnade en styrelsemedlem sitt uppdrag vilket är att vi sista månaderna endast varit
4 i styrelsen. Inget som påverkat arbetet nämnvärt.
Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse rikta ett stor tack till SDGF’s medlemmar och alla
som på nåt sätt bidragit till förbundets verksamhet under 2021, TACK!

