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Var är Svensk 
discgolf 2030?



VISION 
I detta dokument behandlas 
Svenska discgolfförbundets 
(fortsättningsvis benämnt 
SDGF) vision kring discgolfens 
och sin egna utveckling fram till 
2030. 
 
Dokumentet och visionen är 
under utveckling och arbetas 
med regelbundet där vissa av 
målen redan kan vara uppfyll-
da. 
 
Utgångspunkt i vårt framtids-
arbete och prioriteringar är vår 
värdegrund. 
 



Svensk discgolf

SDGF strävar efter att discgolf 2030 ska vara en välkänd 
och respekterad idrott. Majoriteten ska ha en god eller 
väldigt god kunskap om vad discgolf är. 
 
Discgolf ska vara det självklara valet när kommuner plane-
rar sina spontanidrottsprojekt samt nya friluftsområden. 
 
Discgolf ska fortsatt vara en sport som man oavsett ekono-
miska eller sociala förutsättningar kan utöva. 
 
SDGF ska verka för att discgolf påverkar folkhälsan posi-
tivt. Detta gäller främjandet av fysisk aktivitet såväl som 
minskandet av psykisk ohälsa. 
  

Förbundet

SDGF ska 2030 ha en sund och god ekonomi med minst 1 
miljon i eget kapital.  

SDGF ska 2030 ha minst en anställd inom förbundet. 

SDGF ska ha en god infrastruktur kring de olika delarna i 
verksamheten för att underlätta kom munikation samt arbe-
tet för medlemmarna.  

SDGF ska skapa verktyg så att dess medlemmar kan bedriva sin 
verksamhet på bästa sätt och ha möjlighet att välkomna alla.

SDGF ska vara helt jämställt och ha ett aktivt jämställdshetsarbe-
te för att stötta medlemmar i deras arbete.

Tävlingsverksamhet

SDGF ska bedriva sin nationella tour med minst 4 deltäv-
lingar. Touren ska 2030 har vuxit så den i någon form kan 
hantera det dubbla antalet deltagare per deltävling mot 
idag vilket är 144 (2020) - 288 (2030). 
Varje klass ska ha sina egna SM tävlingar (lag, par samt 
lag). 

Landslag och elitidrott

2030 ska Svensk discgolf tillhöra toppen i världen. 
 
2030 ska sverige ha spelare som spelar på den internatio-
nella pro-scenen.

 
Utbildning

2030 ska det finnas minst 2 nationella discgolf gymnasium 
(NIU).
 



Media samt bevakning av vår tävlingsverksamhet

SDGF ska 2030 ha egen arbetsgrupp för kommunikation på plats 
som ansvarar för kommunikation, press, sociala medier samt del-
vis bevakning av våra tävlingar. 
 
SDGF’s SM-tävlingar samt landslagsframgångar ska resultatrap-
porteras av nationell media. 
 
SDGF ska 2030 ha ett eget studioprogram på, vid tidpunkten, 
aktuell plattform. Där vi vid minst fem tillfällen per år sänder live, 
rapporterar och diskuterar svensk discgolf. 
 
Minst en SM-tävling ska bevakas live av nationell media. 
 
 
 
 

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

Det går också bra och kontakta 
oss via Facebook 
www. facebook.com/SvenskDiscgolf


