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ARRANGEMENTKRITERIER FOR NORGESMESTERSKAP I DISKGOLF 
INDIVIDUELT, PARGOLF OG ANDRE GRENER 2014 
 
 
Generelle regler og rammevilkår 
Norgesmesterskap skal arrangeres etter NIFs og Antidoping Norges lover og regler. Arrangør 
skal avholde turneringen i henhold til gjeldende regler for den aktuelle gren, fra enten WFDF 
eller PDGA på bakgrunn av hvilken gren man konkurrerer i. Turneringsledelsen må være godt 
innforstått med reglene. 
 
Informasjon 
Nettsidene skal publiseres senest tre (3) måneder før konkurransen. 
Banekart, banebeskrivelse, tidsskjema og annen relevant informasjon vedrørende spillets 
gang må være publisert minimum 4 uker før turneringen. 
Rapport om arrangementet skal sendes inn innen en (1) uke etter at turneringen avsluttes. 
 
Påmelding 
Påmeldingssidene for turneringen skal åpnes senest to (2) måneder før turneringstart. 
Påmeldingsstart skal annonseres minst 5 dager i forkant. 
Tidsskjema og annen relevant informasjon vedrørende turneringen må være publisert 
minimum to uker før turneringsstart.  
For åpen klasse reserveres det plasser til topp 30 i NC 2013. For dameklassen reserveres det 
plasser for topp 5 i NC 2013. Reserverte plasser holdes i 14 dager etter påmeldingsstart, 
deretter gjøres de er fritt tilgjengelige. Arrangøren står fritt til å disponere opptil 5 wildcard-
plasser. 
Arrangøren skal registrere fullt navn, klubb, e-post og telefonnr. til spillerne. Dette skal 
fortløpende føres alfabetisk i et hensiktsmessig dokument, f. eks et Excel ark, slik at det på 
oppfordring raskt kan oversendes forbundet. 
Deltakere i Norgesmesterskap må være norske statsborgere i henhold til Disksport Norges 
bestemmelser, samt være medlem av en klubb under Disksport Norge og ha gyldig lisens.  
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Klasseinndeling 
Disksport Norge pålegger arrangør å tilby følgende klasser: 

 Åpen 
 Dame 
 Master – fra det året man fyller 40 år 
 Grand Master – fra det året man fyller 50 år 
 Junior – ut det året man fyller 19 år 
 Yngre junior – fra det året man fyller 13 år til ut det året man fyller 15 år 

Det må være minimum 4 spillere i en klasse for at klassen skal gjennomføres. For junior og 
dame skal klassen gjennomføres med 3 eller flere spillere. 
 
Premier 
Disksport Norge oppfordrer sterkt til å sørge for premier utover pengepremier til alle klasser. 
Premiepenger kan kun gis ut i pro-klassene åpen, dame, master og grandmaster. Det SKAL 
IKKE betales ut pengepremier i juniorklassen. Premiering som finansieres ved 
påmeldingsavgift bør så godt det lar seg gjøre fordeles mellom de ulike klassene etter 
fordelingen av påmeldingspengene. 
Minimum topp 25% av spillerne i «Åpen» skal motta pengepremier. 20% av spillerne i andre 
klasser, og minimum topp 3 (tre) i alle klasser skal premieres uansett antall deltakere. 
 En oversikt over premieutbetaling skal være tilgjengelig før turneringsstart. I de klassene der 
det ikke gis pengepremie, skal det oppgis ca. verdi på premier. Kun 1. plass skal avgjøres 
med «sudden death», formatet annonseres på forhånd av turneringsledelsen. For andre 
plasseringer skal premier deles likt, «sudden death» spilles kun om evt. trofeer. Disksport 
Norge vil bistå arrangør med medaljer ved Norgesmesterskap. 
 
Resultater og rapportering 
Arrangør må publisere endelige resultater senest 24 timer etter endt turnering. Det må i 
tillegg sendes rapport til Disksport Norge via e-post innen en uke etter endt arrangement.  
 
Annet 
Det skal finnes muligheter for å benytte toalett i umiddelbar nærhet av turneringsområdet.  
Basis førstehjelpsutstyr skal finnes på turneringsområdet. 
Det skal utformes en pressemelding om turneringen, som sendes til lokal og nasjonal presse, i 
for- og etterkant av turneringen. 
 
Søke om turnering 
Disksport Norge ønsker at NM i diskgolf individuelt og pargolf-NM avholdes mot slutten av 
sesongen, fortrinnsvis i august/ september. Alle søkere må sette opp minimum 2 alternative 
helger for turneringen.  
 
Søknaden sendes via epost til DSN, post@disksportnorge.no. 
Søknadsfristen er søndag 1. desember 2013 for de som vil arrangere Norgescupturnering, 
diskgolf-NM og pargolf-NM i 2014. 
Vi oppfordrer også andre arrangementsansvarlige om å melde fra om planlagte turneringer 
slik at disse kan settes opp på terminlisten, også etter at fristen for NC er ute og terminlisten 
er ferdig. 
 
DSN vil tildele turneringer til de arrangørene DSN mener er best skikket ut i fra de søknadene 
vi mottar og erfaringer fra tidligere arrangerte turneringer. Vi oppfordrer derfor søkerne om å 
gjøre et godt arbeid i forkant av søknaden og gjøre søknaden så fullstendig og innholdsrik 
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som mulig. Dette vil forenkle arbeidet for de som skal vurdere søknadene.  
 
Terminliste blir publisert så raskt som mulig, senest onsdag 15. januar 2014. NM skal i 
utgangspunktet skilles ut som eget arrangement utenfor NC, men dersom det ikke kommer 
nok søknader som oppfyller kravene vil DSN vurdere å innlemme NM i NC.  
 
Opplys om hva slags arrangement det søkes for. Hvis noen ønsker å arrangere andre typer 
konkurranser, for eksempel NM individuelt, må det søkes om dette på samme måte som en 
NC, med samme frister. 
 
 
Særregler for individuelt NM diskgolf 
 

   Det skal være plass til minimum 120 spillere. 
 NM bør gå over 3 (tre) dager, fredag-søndag. 
 30 plasser i Åpen og 5 i Dame skal holdes av for henholdsvis topp 30 åpen og topp 5 i 

dame ut fra sammenlagtplasseringen i NC 2013. Disse plassene skal holdes av i 2 uker 
etter påmeldingsstart. Etter det skal disse plassene være tilgjengelige for alle klasser. 

 Arrangøren står fritt til å disponere opptil 5 wildcard-plasser. 
 DSN vil sammen med arrangøren se på hvordan man løser utfordringene i forbindelse 

med NM på best mulig måte. Det kan derfor komme noen justeringer. 
 
Resultater 
Resultatene skal rapporteres via DSNs nettbaserte turneringsapplikasjon. Resultatene skal 
primært publiseres her. Turneringssidene må også sørge for enkel linking til resultatene fra 
turneringsapplikasjonen. 
 
Annet 

 Utkastfeltene skal være klart markerte gjennom hele banen under hele turneringen. 
 Andre momenter på banen skal være klart markert og definert (OB, mandatory, 
 droppsoner osv.) 
 Banen skal være klargjort minst en dag før turneringsstart 
 Finalehull samt evt. CTP og annet skal være klart og annonsert før starten på 

turneringen, og det bør også opplyses på nett før turneringen. 
 Alle spillere skal få utdelt banekart og baneinformasjon hvis de ønsker det. 
 Det skal være klart markert på området for tilskuere og andre om at det er 

Norgesmesterskap på banene. 
 Det bør legges til rette for rimelige overnattingsalternativ og helst transport fra og til 

banen ved store avstander. 
 
 
Særregler for pargolf-NM 

 Pargolf-NM skal gå over to dager, lørdag-søndag. For pargolf-NM vektlegges at 
turneringen er en avslutning på sesongen, og det ønskes at det legges til rette for et 
sosialt møtepunkt. Denne turneringen kan avholdes over 1 (en) dag dersom en 
arrangerer en uformell turnering søndag.  

Annet 
 Utkastfeltene skal være klart markerte gjennom hele banen under hele turneringen. 
 Andre momenter på banen skal være klart markert og definert (OB, mandatory, 
 droppsoner osv.) 
 Banen skal være klargjort minst en dag før turneringsstart 
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 Finalehull samt evt. CTP og annet skal være klart og annonsert før starten på 
turneringen, og det bør også opplyses på nett før turneringen. 

 Alle spillere skal få utdelt banekart og baneinformasjon hvis de ønsker det. 
 Det skal være klart markert på området for tilskuere og andre om at det er 

Norgesmesterskap på banene. 
 Det bør legges til rette for rimelige overnattingsalternativ og helst transport fra og til 

banen ved store avstander. 
 
Særregler for andre grener 
 
Disksport Norge ser det nødvendig å utforme kriterier for arrangement i grenstyrets regi i 
følgende grener: 

 Discathon 
 Double Disc Court (DDC) 
 Fristil 
 Lengde 
 Presisjon 
 Self-Caught Flight (SCF) 
 Guts 
 Mixed par-golf 

For Ultimate vil kriteriene for 2013 være gjeldende fram til nye kriterier kommer våren 2014.  
Kriteriene vil også være gjeldende for et Overall-NM. 
 
Bakgrunnen for opprettelsen av kriterier er økt interesse og aktivitet rundt de ulike grenene 
innen disksport. Disksport Norge ser dette som svært gledelig, og ønsker med kriteriene å 
tilrettelegge for økt aktivitet innen de ulike grenene også på nasjonalt nivå. Det vil i praksis 
kun være Norgesmesterskap i de ulike grenene som vil bli sanksjonert av DSN.  
 
Annet 
Turneringsformat skal være i henhold til WFDFs reglement.  
Disksport Norge vil kunne innvilge støtte til arrangør med inntil x kroner. Dette vil bli utbetalt i 
ettertid og på bakgrunn av innsendt regnskap. 
Disksport Norge oppfordrer til å søke innen satt søknadsfrist med hensyn til planlegging av 
terminliste. Det åpnes allikevel opp for fortløpende søknader, senest 3 (tre) måneder før 
planlagt turneringsdato. Det er ønskelig at arrangør velger datoer som ikke allerede har 
planlagt arrangement i regi av Disksport Norge. Turneringen må avholdes på et forsvarlig 
tidspunkt med tanke på sportslig nivå og representasjon.  

 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Disksport Norge 


