Förmåner av ett internationellt PDGA-medlemskap

Del 1: Vad är PDGA?
PDGA (Professional Disc Golf Association) är en icke vinstdrivande organisation med sin bas i Georgia, USA.
PDGA, som grundades 1976, drivs av sina medlemmar och fungerar som det styrande organet för sporten
discgolf. Som den ledande intressenten i discgolfens tillväxt och utveckling stödjer och samarbetar PDGA med
nationella förbund, klubbar, parkförvaltningar, tävlingsansvariga, tillverkare, återförsäljare, promotors och media.
PDGA är uppbyggt på ett årligt medlemskaps och tävlingssystem. Under 2007 hade PDGA mer än 12000 aktiva
medlemmar samtidigt som mer än 800 tävlingar sanktionerades för både män och kvinnor, över alla åldrar och
skicklighetsspann. Varje år inkluderar PDGA-touren hundratals lokala och regional tävlingar, den amerikanska
PDGA National Tour och vår egen PDGA Euro Tour. Utöver dessa tourer även stortävlingar som Pro- och
Amatör VM, USDGC samt ett ytterligare antal så kallade Majorstävlingar.
Historiskt sett har PDGA till största del fokuserat på USA och Kanada. Men sedan det internationella projektet
introducerades 2005 har PDGA växt ordentligt i ett stort antal andra länder. Idag finns det mer än 1000
internationella PDGA-medlemmar och 100 PDGA-sanktionerade tävlingar i Europa, Japan, Taiwan, Australien
och Nya Zeeland. Utöver dessa områden stödjer PDGA gräsrotsutvecklingen som börjar ta form i Latinamerika,
Sydafrika, Kina samt en del andra platser på vår jord.
PDGA har i dagsläget en personal bestående av fem personer. Dessa leds av en ordförande utsedd av den
volontära styrelsen. Deltidskonsulter används också för specifika projekt såsom det internationella programmet.
De sju personer som återfinns i styrelsen väljs av medlemmarna och tjänar i tvåårsperioder. Under sin korta
historia har PDGA varit beroende av sin kärna av hängivna volontärer, tävlingsansvariga och
kommittémedlemmar och det är dessa eldsjälar som utgör den riktiga ryggraden för organisationen av vår sport.

Del 2: Förmåner av ett PDGA-medlemskap
Det finns många förmåner till att vara aktuell PDGA-medlem. Vissa är direkta förmåner för medlemmen medan
andra är mer indirekta och reflekterar på tillväxten av sporten som helhet.
De direkta förmånerna av ett PDGA-medlemskap inkluderar:
1. Alla förnyande medlemmar erhåller ett grundläggande medlemspaket innehållande sitt årsmedlemskort, årlig
tour- och medlemsinformation, en så kallad bag tag med PDGA logotyp samt klistermärke.
2. Nya förstagångsmedlemmar erhåller också ett medlemsnummer vilket förblir dem unikt för all tid. Dessutom
kan de välja till en medlemsdisc och en personligt märkt minidisc. Med i paketet följer också den senaste
tryckningen av PDGA:s regelbok samt rätten att vid revisioner gratis erhålla den nya versionen.
3. Aktuella medlemmar är berättigade till att få tävla på samtliga PDGA tävlingar där de samtidigt tjänar in poäng
som syftar till att möjliggöra inbjudan till PDGA Majortävlingar såsom PDGA Världsmästerskapen. PDGAmedlemmar kan följa sin tävlingssäsong och hela sin karriär på sin personliga statistiksida på www.pdga.com.

4. PDGA-medlemmar bygger också upp sin personliga Player Rating som baseras på samtliga rundor de spelar
på PDGA-sanktionerade tävlingar. PDGA:s ratingsystem mäter en spelares nuvarande spelnivå vilket gör det
möjligt för spelaren att jämföra sitt spel med sina vänner och lokalkonkurrenter såväl som mot de bästa
spelarna i sitt land och runt om i hela världen.
5. Aktuella medlemmar kan också välja att få mottaga information från PDGA:s e-nyhetsbrev utan extra kostnad.
Medlemmar kan även skriva upp sig för en prenumeration på tidningen PDGA Magazine som utkommer flera
gånger om året.
6. Som medlem kan du delta i annars stängda diskussioner på forumet på www.pdga.com.
7. Du får även som medlem rabatt när du handlar på www.pdgastore.com och www.idgcproshop.com.

Ett PDGA-medlemskap går även till att stödja många andra aktiviteter och projekt vilket kan kallas de indirekta
förmånerna av medlemskapet. Dessa inkluderar:
1. Utveckling, underhåll och förbättringar av PDGA:s databaser och webbsajt.
2. Uppdateringen av den världsomspännande banförteckningen som finns både på nätet och i tryckt bokform.
Guiden innefattar nu fler än 2500 banor i 30 olika länder.
3. Hål för hål rapportering live utav Major och National Tourtävlingar på www.pdgatour.com.
4. PDGA kommitténs arbete som innefattar översyn och revision av spelreglerna, test och godkännande av
discar och korgar för tävlingsspel, utvecklande av tourer och tävlingsstandards, ansvar för ban- och
spelarratingsystem samt granska andra viktiga aspekter av discgolf som exempelvis miljöpåverkan och hur
discgolf kan bli populärare bland tjejer.
5. Marknadsföring av discgolf till allmänheten, sponsorer och media. Marknadsföring av National Tour
(USA/Kanada) och Euro Tour (Europa). Tryckmaterial som tourprogram, touraffischer och fotografier. DVDskivor med instruktionsfilmer och filmer från de största tävlingarna.
6. Det internationella projektet vilket syftar till att stärka och stödja tillväxten av discgolf och PDGA:s koncept i 15
anslutna länder i Europa, Asien och Oceanien. Utöver att ge sanktion till tävlingar och fördelarna av ett
medlemskap strävar det internationella projektet också till att försöka globalisera sporten med gemensamma
regler, tävlingsformat och andra standards vilket har ökat antalet internationella tävlingar och spelare.
Spelreglerna och annan nyckelinformation översätts också till andra språk utöver engelska. Detta projekt
styrs av den internationella kommittén vars medlemmar är landsrepresentanter från hela PDGA Europe samt
Asien och Oceanien, var och en tillsatt av sitt eget nationella förbund.
7. Det internationella Discgolf Centret (IDGC) i Wildwood Park, Columbia County, Georgia som invigdes i april
2007. En fantastisk resurs samt centrumpunkt för vår sport. IDGC inhyser också utställningen Disc Golf Hall
of Fame, Steady Ed Headrick museet och PDGA:s huvudkontor. Utöver detta finns det på området även tre
banor av världsklass.
8. PDGA:s partner som skickar ut direktbrev och paket till medlemmar, TD:s, landskoordinatorer och volontärer.
Partnern hanterar även utskick av varor köpta genom PDGA, VM-inbjudningar och spelarregistreringar.
Uppgifterna innefattar både utskick och mottagande av brev samt behandlande av varje enskilt ärende.

Alla dessa PDGA aktiviteter och projekt hjälper till att ge discgolf en trovärdighet och bidrar därmed till att ge
sporten en kontrollerad form och god tillväxt. I korthet kan det sägas att som PDGA-medlem tar du del av alla
ovan listade direkta förmåner samtidigt som du stödjer och gynnar utvecklingen av sporten och PDGA i hela
världen.

Bli medlem i PDGA idag! Det är ett lysande beslut både för dig personligen och för sporten discgolf!

