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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 fortsatt vara att utveckla och konkretisera ”Vision & Framtids”-arbetet.
Målsättningen är att vi ska få till ännu en fysiskträff under 2022 då vi märkte att det var väldigt givande 
både när det kommer till beslut men också energi.

Verksamhetsansvarig 
Förbundet har en sund ekonomi och för att vi ska kunna fortsätta och utvecklas och fortsätta att ta kliv och 
etablera discgolf i Sverige så har vi en förhoppning om att kunna deltids ”anställa” en verksamhetsansvarig 
som får betalt för att driva discgolfen framåt och i och med det också går att tilldela arbetsuppgifter som 
kanske annars inte skulle bli gjorda. I och med förändrade förhållande med ny personal på kansliet som vi 
delar med Svenska Frisbeeförbundet och övriga grenförbund så har vi också sett ett ökat behov av den här 
tjänsten.  
 
Under styrelsens fysiska möte 2021 diskuterades olika vägar framåt och där landade vi i att lämplig verk-
samhetsansvarig är nuvarande ordförande Mattias Nilsson. Det är inte optimalt över tid att det är en i sty-
relsen som har denna tjänsten men nu under ett första provår tror vi att insynen i arbetet och att man varit 
med på hela resan från när förbundet startades kan vara en fördel. i och med att Mattias driver eget så kan 
detta också göras som konsult dvs att förbundet faktureras för nedlagd tid. Det gör att vi under vårt första 
år inte behöver agera arbetsgivare och också kan avbryta projektet omedelbart om vi märker att det inte 
blir så givande som vi hoppas. 
 
”Tjänsten” är en 40-50% tjänst till och börja med med målsättningen att vi inom förbundet inom några år 
ska kunna ha en heltidsanställd. Tanken är att tjänsten ska i förlängningen finansera sig själv genom att dri-
va projekt som vi får eknomiskt stöd från RF för samt partners/sponsorer till förbundet. 
 
Exakta arbetsuppgifter ligger på kommande styrelse att sätta men tanken är något i form med 
-Driva projekt 
-Hitta och förvalta företagspartners, samarbeten och sponsorer 
-Svara på frågor från media och klubbar 
-Stödja tävlingsgruppen i sitt arbete 
-Stödja landslagsledningen med praktiskt arbete 
-Hålla texter på hemsidan aktuella samt fylla på med ny information 
-Skriva ”nyhetsbrev” 
 

Landslag & Utveckling elit
Målsättningen är att landslaget fortsätter att utveckla sin verksamhet och att vi under året bygger en bra 
grund för att få framgångar redan på EM2023.  
Uppföljningsläger för de spelar som var med på första utvecklingslägret är inplanerat. 

Juniorsatsning
Med ett mer normalt år så hoppas vi att juniorlägret ska komma tillbaka. För att det ska kunna ske behöver 
vi bygga en ny arbetsgrupp som fokuserar på juniorer. Även tävlingsverksamheten för juniorer kommer 
under året ses över för framtiden.

Ledarutbildning och träning
Samarbetet med Emil Isaksson kommer fortsätta med förhoppningsvis 3-4 ledarutbildningar. Målsättning 
är att fler klubbar ska komma i gång med organiserad träning. 
 
Att klubbarna kommer igång med organiserad träning tror vi är viktigt för den fortsatta 
utvecklingen av discgolf i sverige. Vi önskar fortsätta utveckla metodhandboken 
tillsammans med Ymer, Borås.

 



Tävlingsverksamhet
Samarbetet med Tjing 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 14-15 tävlingar arrangeras i förbundets regi:
-4 deltävlingar på Nationella Touren (NT)
-Individuella SM – Open
-Individuella SM – Master 
-Individuella SM – Junior
-Par-SM
-Lag-SM Open (MPO)
-Lag-SM Dam (FPO)
-Kval lag-SM Open (MPO) 3-4 deltävlingar
-Ev. kval lag-SM Dam (MPO) 1 deltävling 
 
I och med det ökade arbetet som skett senaste åren för tävlingsgruppen så har dom i vårt budget-
förslag fått en summa att själva förvalta. Målsättningen med detta är att dom ska ha resurserna att 
fortsätta och utveckla förbundets tävlingsverksamhet. 
Tävlingsgruppens uppgifter är att driva förbundets tävlingar men också utveckla och se över 
tävlingsverksamhet.

Mediaaktiviteter
Studio Svensk Discgolf kommer släppa fler avsnitt under året. Planeringen så här långt ger ett 
avsnitt inför varje NT samt förhoppningsvis ett liveprogram under Individuella SM. Sen hoppas vi 
att vi ska kunna göra några till avsnitt som idag inte är inplanerade. 
I övrigt ska förbundets youtbekanal fortsätta utvecklas med kortare klipp från vår verksamhet. 
 
Vi ska börja mer intensivt använda oss av TT samt göra reklam för våra tävlingar om publik tillåts. 

Paraidrott
Vi kommer fortsätta att försöka få hjälp av Parasportförbundet så vi kan sätta upp ramar för hur 
discgolfen ska kunna bli en paraidrott. Vi önskar ta fram klasser samt riktlinjer för banbygge.  
Detta är en förlänging av det årsmötesbeslut som tog på årsmötet för verksamhetsåret 2020.

Jämställd och inkluderande idrott
Detta är ett fortlöpande arbete inom förbundet och frågor som diskuteras med jämna mellanrum. 
För att följa förbundets egen vision samt värdegrund är detta arbete något som bör finans med i 
alla delar av verksamheten och vi ska även försöka driva lite riktade projekt inom områdena. 
 
 

Övriga projekt
Om budgeten godkänns så hoppas vi att med vår nya verksamhetsansvarig ska kunna driva fler 
projekt under året. Exempel på detta är att vi ansökt om medel för att fortsätta att utveckla ”Lek 
Discgolf”, vi hoppas också under året kunna driva projekt riktade mot målgruppen +65.


