Saksliste for klubbledermøte på Gardermoen
Sted: Scandic Gardermoen
Dato: 5/6 januar 2019
Lørdag
Kl. 10.00 – Velkommen og innledning til årets klubbledermøte.
Kl.10.15 – Klubbutvikling
Informasjon om klubbutviklingsprogrammet til NAIF med Thea Halgard
Kl. 10.45 – Informasjon fra seksjonen og administrasjonen
Rolleforklaring - Forskjell på NAIF og seksjonen, ansatte, folkevalgte og
påvirkningsmuligheter på hva seksjonen og ansatte skal/bør jobbe med.
Kl. 11.30 – 11.45 Pause
Kl. 11.45 – 13.00 Diskgolfkomite
Presentasjon av arbeidsoppgaver og hvilket mandat komiteen skal ha:
Seksjonen mener det er på høy tid at vi får på plass en golfkomité (GK) bestående av 5
personer. Vi ønsker å dele landet inn i geografiske områder (kall det gjerne regioner,
men dette er et begrep vi ikke kommer til å bruke offisielt), med en representant fra
hvert område.
Vi tenker NORD, MIDT, SØR, ØST og VEST som forslag til områder etter følgende
inndeling:
NORD: Svalbard, Finnmark, Troms og Nordland (fra Saltfjellet og nordover)
MIDT: Nordland (sør for Saltfjellet), Trøndelag og Møre og Romsdal
VEST: Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland (Haugalandet og Ryfylke)
ØST: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland
SØR: Agder, Telemark, Vestfold, Rogaland (Dalane og Jæren)
Men det er dere som klubbledere som best vet hvordan geografien er i deres område.
Så hvis dere har noen innvendinger til inndelingen, så kom med forslag til endringer.
Vi ønsker også at dere tenker på, og forhører dere med, personer dere vil foreslå til å
være med i GK fra deres område. NIF og NAIF har nå et stort fokus på klubbutvikling
(er egen sak på klubbledermøtet), og det er ønskelig med klubbutviklere spredd ut
over landet. Så vår tanke er at de 5 medlemmene av GK skal fungere som
klubbutviklere for seksjonen, dvs. være støttespillere og rådgivere for klubbene i sitt
område. Her vil klubbene ha en regional kontaktperson de kan diskutere med, og som
kan ta med saker til behandling i GK.
Men en GK uten spesifikke oppgaver er det ingen vits i å ha. Så seksjonen ønsker at GK
skal ha som oppgave å organisere NC, på samme måte som Utimatekomiteen (UK)
organiserer Ultimateserien. GK skal håndtere alt fra utlysning, til valg av datoer og
arrangører. Disksportkonsulenten vil også bistå GK her. På denne måten håper vi at
klubbene i seksjonen får større eierskap til NC, og kan være med på å gjøre det mer
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interessant å være arrangører. Det er klubbene som vet hvor skoen trykker, og det er
klubbene som nå kan gjøre noe med dette.
Organisatorisk vil nestleder i seksjonen fungere som sekretær for GK, på samme måte
som seksjonsleder nå fungerer som sekretær for UK. Seksjonsledelsen skal som
sekretærer ikke ha stemmerett i komiteene, men har møteplikt og talerett. Ved å
organisere oss på denne måten, får klubbene våre et organ (GK/UK) hvor de kan få tatt
opp saker, og ved at seksjonsledelsen er tilstede som sekretærer får vi sikret en god
toveis kommunikasjon mellom komiteene og seksjonen.
Vi ønsker at GK konstituerer seg selv med leder/nestleder.
Så tenk på personer som kan gjøre en god jobb i GK for deres område, og kom med
forslag til evt. justeringer av de 5 områdene.
Valg av diskgolfkomite
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
Kl. 14.00 – Barneidrettsbestemmelser
Kl. 14.30 – Seksuell trakassering og overgrep i idretten
Kl. 15.00 – Informasjon om Trener 1 kurs i disksport
Kl. 15.15 – Turneringer i regi av NAIF
Arbeidsoppgaver/gruppearbeid:
1. Hvordan løfte våre arrangement i Ultimate og diskgolf?
2. Hvorfor er det mere attraktivt å arrangere lokale/regionale turneringer enn nasjonale
turneringer?
3. Hvorfor er det så få juniorspillere i Ultimate og Diskgolf?

Kl. 16.00 – Pause
Kl. 16.30 – 17.30 Samling og tanker fra workshop
Kl. 17.30 - Hovedpunkter fra handlingsplan
Kl. 17.40 – Landslag og EM i diskgolf og Ultimate
Kl. 18.00 - Ferdig for dagen
Kl. 19.00 - Felles middag
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Saksliste for klubbledermøte på Gardermoen
Sted: Scandic Gardermoen
Dato: 5/6 januar 2019
Søndag
Kl. 09.00 Saker sendt inn av klubber
 Ultimate NM – Forslag om at enn klubb kan sende flere lag
 Trenerkurs :
o Forslag om at alle klubber får dekket en trenerutdanning hvert tredje år.
o Forslag om at alle studentidrettslag får dekket en trenerutdanning.
 Landslagskriterier: Forslag fra flere klubber om at seksjonen skal jobbe for endringer i
kriteriene frem mot neste NAIF ting.
 Seksjonsledelsen: Forslag på å øke seksjonsledelsen til flere medlemmer.
 Honorar: Forslag på honorar til Seksjonsledere og andre som gjør en jobb for NAIF. Forslaget
går ut på at klubbene oppretter et dugnadsfond hvor klubbene betaler inn et beløp og skal
brukes til honorar for disksportseksjonen og andre frivillige.
 NM – uka. Noe for disksport?
 Påmeldingssystemet i diskgolf: Justering av disse?
 Arrangørbistand og oppfølging fra disksportkonsulenten.
o - Innbetaling av påmeldingsavgift og utbetaling premier
o - Oppsett påmelding og oppfølgingen av dette
o - Ass. TD på samtlige NCer
o - Samlet hjemmeside for alle NCene
 Opprette en pengepremie til sammenlagtvinnerne
o 1a) Sponsorat
o 1b) Høyere påmelding
o Høyere arrangørstøtte
 EM-Uttak
o fjerne ekskludering av seniorklasser
o ○ misset en direkte medaljekandidat i år
o ○ sette av en del plasser som tildeles basert på mulighet for gode plasseringer i EM,
ikke låse til gitte klasser
o tydelige kriterier for neste EM bør komme ut før neste sesong (2019)
o Unngå amerikanske-uttak, om en “må ha” - ha det over minimum 2 ulike turneringer
 NM
o Må ha flere plasser enn minimumskravet for at en klasse skal være gyldig iNM (10
stykk)
o Grandmaster får 10 plasser - samme som kravet
o trekker en person seg pga skade etc -> ugyldig klasse
o erstatte i samme klasse som den som trekker seg?
o Men hva om det skjer rett før eller under konkurransen
 NC
o Antall plasser pr klasse
o Få plasser og kvalifiserte spillere får ikke plass i enkelte klasser i NC(og nm)
o Gjelder i praksis master og grandmaster
o Samtidig i open får spillere uten rating og med (veldig) lav rating plass
o Absolutt minimumsrating i open ?
o vanskelig med tanke på ikke krav om pdga medlemskap
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Forbundet administrerer påmelding og betaling
o Lette arbeidet for klubbene
o Kan ta en avgift på kr x pr påmelding
Justere påmeldingssystemet
o Tar nå veldig lang tid å gjennomføre påmelding
 En Fase for alle ‘grupper’
 Gruppene er de som var i ulike faser før + de med ‘fast plass’
 dvs alle melder seg på samtidig, men plasseres i rett gruppe
o Så tildeles plasser i prioritert rekkefølge
o trekke i staden for først til mølle på siste plasser?
 dvs, trekker i den gruppen (/fasen) der ikke alle kan få
plass
 Katastrofe å stryke folk som var 1 sekund før tiden
mens de som var 1 sekund over kom inn.

Kl. 10.45 - Pause
Kl. 11.00 – Ekstraordinært forbundsting i NAIF
o Saksliste
o Valg av nestleder i seksjon disksport, personlig vara til seksjonsleder.
Kl. 11.45 Pause
KL. 12.00 - Årsmøte 2018
Sak 1. Klubbkontingent
På fjorårets klubbledersamling ble det enighet om å øke klubbkontingenten fra 500 kr. til 1000. kr. pr.
klubb. Det ble det ikke gjort et formelt vedtak på dette og for å kunne øke denne må det avgjøres med
avstemming av klubbene på årsmøte.
Forslag til innstilling:
Årsmøte vedtar å øke klubbkontingenten fra 500 kr. til 1000 kr.
Sak 2. Lisens
Dagens lisenskrav er at spillere som deltar i NAIF sanksjonerte turneringer (Ultimate og diskgolf) må ha
løst lisens for å kunne delta.
Seksjon disksport foreslår å øke lisenskravet til at alle som deltar i turneringer arrangert av klubber
tilsluttet NAIF må løse lisens.
Forslag til innstilling:
Årsmøte vedtar å øke lisenskravet til at alle som deltar i turneringer arrangert av klubber tilsluttet
NAIF må løse lisens.
Kl. 13.00 – 14.00 Lunsj
Kl. 14.30 – 15.00 Oppsummering og avslutning
Med sportslig hilsen disksportseksjonen i NAIF
Stig Setså og Erik Hammer Staalesen
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