VERKSAMHETSBERÄTTELSE
SVENSKA FRISBEESPORT FÖRBUNDET
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Medlemsföreningar Svenska Frisbeesport Förbundet
AKKA Frisbeeförening
Alingsås Discgolf Klubb
Bollnäs Overall Guts Ultimate Sällskap
Brunna Frisbee Disc Klubb
Carnegie Ultimate Sport Club
Dala Frisbeegolfklubb
Disc Golf Project
Filipstads Frisbee Förening
Frisbeeklubben 360°
Gefle Frisbee Disc Club
Haninge Frisbee Club
Hemse BK
Husums Discgolf Klubb
Ideella Föreningen Habo Frisbee
Järva Discgolf Club
Kalmar Frisbee Klubb
KFUM Linköping Ultimate
Karnas Disc Klubb
KFUM Norrköpings Frisbeeklubb
Linköpings Unika Frisbee Disc Sällskap
Oddjobs Frisbee Falköping
Raging Seagulls
Skellefteå Discgolf
Spinndisc Frisbee Klubb
Stockholm Ultimate
Sundsvalls Frisbeeförening
Södertörns Frisbeeklubb
Uppsala Frisbee Disc Klubb
Viksjöfors IF
Värnamo Frisbee Club

Aros Wood Cutters Disc Golf Club
Blåkulla Frisbeeförening
Borås Allmänna Frisbeeförening
Bålsta Frisbee Klubb
Dödes Udde
Eskilstuna DGC
Frisbeeföreningen Östra Hisingen
Frövi GF Frisbee
Halmstad Discgolf Klubb
Helsingborg Frisbee Klubb
Hoting Disc Golf Club
Härnösands Disc Golf Club
John Bauer Frisbee Golf Klubb
Karlstad Frisbeegolfklubb
KFUM Jönköping Ultimate
KFUM Örebro Frisbee SFMSC
Kolbäck Hyzers Discgolf Klubb
Luleå Discgolf Förening
Mönsterås Frisbee Förening
Piteå Discgolf
Sigtuna Frisbeeklubb
Skogshyddans Frisbee Klubb
Stenungsunds Frisbee Club
Stockholm Kärsön Frisbeeklubb
Söderhamns Frisbeegolfklubb
Umeå Disc Golf Club
Westervik Frisbee Club
Vrenninge Frisbeegolf
Wästerviks Individuella Frisbee Team
Åkersberga Frisbeeklubb

Sammanlagt 60 röster

Distriktsförbund Svenska Frisbeesport Förbundet
Nordsvenska Frisbeesportdistriktet
Västsvenska Frisbeesportdistriktet
Östsvenska Frisbeesportdistriktet
Sydsvenska Frisbeesportdistriktet
Sammanlagt 4 röster
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Verksamhetsberättelse
Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesport Förbundet får härmed avgiva följande berättelse för
verksamhetsåret 2008-01-01 – 2008-12-31

Årsmöte
Svenska Frisbeesport Förbundets årsmöte avhölls den 29 mars 2008 på Kvibergs Idrottscenter,
Göteborg

Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Vice ordförande
Ekonomiansvarig
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Robertson
Maud Willardsson Engström
Håkhan Andersson
Angelica Frantz
Kikki Andersson
Anders Källström
Kristina Nord

Styrelsemöten
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2007 haft nio protokollförda förbundsmöten.
20 januari
Styrelsemöte
Göteborg
27 februari
Telefonmöte
31 mars
Årsmöte
Stockholm
31 mars
Konstituerande möte Stockholm
21-22 april
Styrelsemöte
Göteborg
26-27 maj
Styrelsemöte
Mönsterås
28 augusti
Telefonmöte
22-23 september
Styrelsemöte
Stockholm
24-25 november
Styrelsemöte
Göteborg

Valberedning
Har bestått av Anne Bakken, Märsta och Fredrik Granåsen, Täby
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Licenser
SFF hade under 2008 totalt 747 licensierade uppdelade på 427 Open, 81 Dam, 153 Junior open och
86 Junior dam. I damklassen kan man se en markant ökning sedan 2007 (från 22 till 81) där
flertalet har tagit steget från junior till senior.
Totalt löste 160 nya spelare licens.

Klubbar
Under året tillkom Alingsås Discgolf Klubb, Eskilstuna DGC, Kolbäck Hyzers Discgolf Klubb och
Sundsvalls FF

Frisbeesport
Tidningen Frisbeesport har enbart kommit ut med ett nummer under 2008. I redaktionen satt
Annelie Andersson, Göteborg, och Jesper Rydberg, Heslingborg. Förutom de som intagit de
ledande rollerna har såväl klubbar som spelare och kansli bidragit med sin del i form av artiklar och
bilder.
Det har varit en stor hjälp att ha DAUS tryck och media (Roger Vedin & Marie Nilsson) som
grafisk produktion & tryck. Med stort hjärta och behjälplighet har de verkligen stöttat oss. Tack!

Kansliet
Kansliets arbete har inriktat sig på att kunna ge medlemmar och klubbar service och leva upp till de
krav som ställs. Tillika service och för att kunna utföra arbetsuppgifter gentemot förbundsstyrelse
och utskott.
Men det har också handlat om information externt till andra förbund, närvara på träffar arrangerade
av bl.a. Riksidrottsförbundet, utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat elektroniskt arbete
och de dagliga kontorsuppgifterna.

Idrottslyftet
Idrottslyftet gick i och med halvårsskiftet 2008 in på sitt andra år. En möjlighet för Svenska
Frisbeesport Förbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där rekrytering och utbildning
ligger med som två starka kriterier.

Projekt
Projektet ”Fler ger mer” igångsattes på försök med två föreningar 2008. Projektet har som syfte att
hjälpa och utbilda klubbarna att utveckla sin verksamhet för att de i förlängningen ska kunna växa
och fördela arbetet på fler personer. Det ska generera i fler spelare men också i fler ledare och
ideellt arbetande i klubbarna.
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Förbundsstyrelsen har verksamhetsåret 2008 arbetat med bland annat
Ledamöterna i förbundsstyrelsen har utöver ordinarie mötestid även funnits tillgängliga vid
Svenska Mästerskap för såväl senior som junior.
Projektet ”Fler ger mer” började ta form redan i februari och blev senare en realitet i och med det
arbete som gjordes med föreningarna Raging Seagulls, Göteborg, och Mönsterås FF, Mönsterås.
Kontrakt för landslagsspelare och förbundskaptener i Allround, Discgolf och Ultimate realiserades.
Det har arbetats mycket med de olika policydokument som nu finns på vår hemsida och på
förbundskansliet. Dokument såsom Krishantering, Barnkonventionen för svensk frisbeesport och
Frisbeesportens ställningstagande.
Johan Robertson närvarade vid kongressen för World Flying Disc Federation i Vancouver, Kanada.
Landslagsställ för alla discipliner arbetades fram, tillika kläder för kaptener och ledare.
En disciplinnämnd bildades med Johan Josjö, Ann Marcus-Pedersén och Dan Engström
Förbundsstyrelsen beslutade att medverka vid den gemensamma SM veckan för flera
specialförbund i Malmö 2009.
Speciell folder för minidiscar som i korta ordalag beskriver vår idrott togs fram.
En utbildning för instruktörer i Discgolf har genomförts i Skellefteå, samtidigt beslutades även om
framtagande av en grundläggande gemensam tränarutbildning för alla discipliner.
Utbildning även inom övriga discipliner har diskuterats och kontakter har tagits med utskotten för
att få fram utbildningsplan och utbildningsansvariga.
Diskuterades en organisation där enbart tre utskott finns kvar, avser då de tre disciplinutskotten,
som i sin tur, förutom tävlingsspecifika delar, även tar ansvar för utbildning och rekrytering inom
respektive disciplin.
Stadium Sports Camp i Norrköping där Svenska Frisbeesport Förbundet deltog som en av de tre
prova på idrotterna.
Beslutades att Pascal Thioux, huvudansvarig för Europa Mästerskapen 2007 i Discgolf, inte får
tävla i Sverige på obestämd tid på grund av uteblivna prispengar till spelare under nämna
mästerskap.
Diskuterades samarbete med Caddie, en skola i Båstad med inriktning utbildningar inom området
sponsring.
Stort internationellt arrangemang till Sverige i framtiden?
RF (Riksidrottsförbundet) kommer 2009 att släppa en ny administrativ plattform för hela idrotten.
Resultatet blev IdrottOnline som är helt webbaserad och inkluderar verktyg för föreningars och
förbunds hemsidor samt för administration.
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Allroundutskottets verksamhetsberättelse
Uppgifter/ansvarsområden
Niloofar Mosavar Rahmani - Sammankallande och landslag senior
Sebastian Brandtberg - Landslag junior
Mikael Zewgren - Tävling- och utbildning
Allroundutskottet har haft fem protokollförda möten.

Tävlingar
Frisbeesportturen
Mellan maj och september utspelade sig SFT, Svenska Frisbeesporttouren, som är vad
allroundutskottet utgår från när de ska ta ut det svenska landslaget. För att delta i touren krävs att du
ställt upp i minst två tävlingar. Du får räkna dina bästa placeringar under säsongen, dock bara
samma gren tre gånger. Årets vinnare i Open-klassen blev Thomas Jonasson från Södertörns FK i
Stockholm, tätt följd av Sebastian Brandtberg från KFUM Norrköping på andra plats och Jonas
Bengtsson också från Södertörns FK på en tredje plats. I dam segrade Niloofar Mosavar Rahmani
före systern Gohar, båda från KFUM Norrköping. På tredje plats kom Birgitta Lagerholm från Järva
DGC. Herrjuniorklassen tog Mattias Sandkvist från Södertörns FK hem före Pontus Welin, KFUM
Norrköping, och Oscar Grundström, Åkersberga FK, medan damjuniorklassens segrare blev Sofia
Grundström, också från Åkersberga. Dessa är alla aktuella för landslaget 2009.
Allround-SM
I ett soldränkt Norrköping gick Allround-SM av stapeln mellan 23-27 juli. Efter fem tuffa dagar
stod hemmasonen Sebastian Brandtberg som ny svensk mästare och guldmedaljör i Open-klassen
före Jonas Bengtsson och Thomas Jonasson, båda från Södertörns FK. I damklassen blev det
dubbelt Norrköping i topp genom Niloofar Mosavar Rahmani och syster Gohar följda av Sofia
Grundström från Åkersberga FK på tredje plats. Herrjuniorklassen vanns klart av Mattias Sandkvist
från Södertörn före Oscar Grundström från Åkersberga och Pontus Welin från Norrköping. Mest
anmärkningsvärt denna vecka var ändå Oscars världsrekord för 16-åringar i TRC på 66 meter.
Landslag
Årets landslag bestod av Christian Sandström, Joakim Arveskär, Andreas Jaderyd, Linda Törngren
och Karolina Hagenbjörk. Dessa spelare har representerad oss vid Längd VM, Fristils VM och EM.

Tävlingar/resultat
Christian Sandström representerade Sverige vid längd VM april 5-7, 2008 i Ivanpah Dry Lake,
California/Primm, Nevada. Christian Sandström blev femma.
Fristillandslaget representerades av Joakim Arveskär, Andreas Jaderyd, Linda Törngren och
Karolina Hagenbjörk. Både paren var närvarande vid VM 31/7-3/8 som avgjordes i Bologna,
Italien.
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Fristils VM
Linda Törngren och Karolina Hagenbjörk 5:a
Open Co-op Final
Joakim Arveskär /Clay Collera/Reto Zimmerman 3: a
Fristils EM
Joakim Arveskär och Andreas Jaderyd representerade Sverige vid EM 16-17 aug. i Prag, Tjeckien
och lyckades knippa tredje platsen i par.

Läger
Det arrangerades ett fristilsläger i Norrköping under våren. Rolle Karlsson från Uppsala och
Andreas Jaderyd ifrån Linköping var instruktörer. Fristilspass varvades med andra nyttiga inslag, vi
hade instruktörer ifrån SISU som höll föredrag om skadebehandling för stukningar, både lindning
och tejpning. Vi hade även en kurs om mental träning. Vi besökte ett lokalt gym där vi provade på
ett högintensivt styrkepass. Det deltog ca 20 personer.

Ekonomi
Allround landslaget har klart sig OK med de pengarna som de sökte och de uppdragen som de
genomförde under föregående år. Men för att kunna satsa och utvecklas behöver klart mer
ekonomiskt resurser.

Uppnådda mål
Landslag
Under förra säsongen har Allroundutskottet lyckats skapa bättre rutiner kring de dokumenterade
regelverken som skapades för landslagsuttagningarna föra året. Att stabilisera en funktionell
landslag och elit verksamhet både för junior och seniorer med årliga landslagsläger och utbildningar
för att skapa en starkare verksamhet och ge bättre möjlighet till dem som vill satsa på
Frisbeesportens alla individuella grenar.
Tävlingsverksamhet
Under 2008 arrangerades sex allroundtävlingar i Sverige utöver Svenska Mästerskapen, samtliga
ingick också i Svenska Frisbeesporttouren som ligger till grund för landslagsuttagningen. Dessa var
Circle of May i Stockholm, Blueskastet i Mönsterås, Sommarkastet i Värnamo, Norrköpingskastet
och Power Meet i Norrköping samt Höstkastet i Kalmar.
Mål
Utskottet vill skapa en starkare och större allroundverksamhet som kan ge de aktiva en bättre
möjlighet och även dra till sig ytterligare nya utövare . Därtill vill vi skapa en mötesplats för utbyt
av information och erfarenhet för att hjälpa utövarna inom Frisbeesporten.

Avslutning
Vi vill tacka Svenska Frisbeesport Förbundet och alla de personer som har hjälp oss i det gångna
verksamhetsåret 2008-2009.
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Discgolfutskottets verksamhetsberättelse
Bemanning
Inledningsvis bestod Discgolfutskottet av Conny Thunberg, Pierre Kristoffersson, Mikael
Pettersson, William Gummesson, Emil Isaksson och Daniel Vandor för att senare kompletteras med
Birgitta Lagerholm, Torbjörn Degerström, Hans Tegebäck, Jonas Löf, Fredrik Källström och Peter
Bygde.
Mikael Pettersson och Pierre Kristoffersson slutade under året.

Uppgifter/ansvarsområden
Peter Bygde - Regler
Torbjörn Degerström - Utbildning samt genusfrågor
William Gummesson - Juniorrepresentant
Emil Isaksson - Rekrytering och regionala tävlingar
Fredrik Källström - Landslagskapten
Birgitta Lagerholm - Sammankallande, profil- och marknadsföring
Jonas Löf - Banor
Hans Tegebäck - PDGA koordinator
Conny Thunberg - Rekrytering barn och ungdom
Daniel Vanor - Tävlingsverksamhet

Discgolfklubbar
Frisbeesportklubbar som bedriver discgolf uppskattas till 47.

Discgolfbanor
Antalet banor fortsätter att växa. Ett tiotal nya banor tillkom under året och det är nu ca 120 st i
landet. Många befintliga banor har dessutom byggts om eller rustats upp under året.

Professional Disc Golf Association
Samarbetet med PDGA fortsatte under året. Totalt 346 svenska spelare är nu medlemmar i PDGA.
250 av dessa var aktiva och betalande under 2008. 15 tävlingar var PDGA sanktionerade under
2008.

Utbildning
Under våren 2008 hölls en kurs för blivande discgolfinstruktörer i Skellefteå.

Kommunikation
Under året hade Discgolfutskottet fyra möten.
Övrig kommunikation sker mestadels via Google Groups.
För att uppnå en öppen kommunikation har Discgolfutskottet etablerat ett nätverk med
representanter från discgolfklubbarna.
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Ekonomi
Discgolfutskottet hade 77 000 kr att tillgå under 2008. Dessa pengar gick främst till resebidrag för
landslagsspelare.

Tävlingsverksamhet
Svenska Mästerskapen
Svenska mästerskapet avgjordes under Svenska Mästerskapstouren i Discgolf som spelades i
Göteborg, Haninge, Gävle, Stockholm och Falköping
Dessa blev medaljörer:
Open
1. Karl Arnby
2. Anders Swärd
3. Emil Dahlgren
Dam
1. Angelica Frantz
2. Niloofar Mosavar Rahmani
3. Ragna Bygde
Master
1. Peter Bygde
2. Dan Johansson
3. Jonas Lindholm
Herrjunior
1. Ruben Smedberg
2. Mattias Sandkvist
3. Victor Grundström
Pojkjunior
1. Oscar Stenfelt
2. William Gummeson
Lag-SM
Lag-SM spelades i Haninge 13-14 september. 22 lag deltog. Medaljörerna var
1. FK 360: Kalle Arnby, Emil Dahlgren, Kristian Bengtsson, Jonas Grundén
2. Westervik IFT: Anders Swärd, Mattias Nilsson, Dennis Vuorisalo, Jonas Hälleblad
3. Skellefteå DG: Tomas Ekström, Nils Lindkvist, Jesper Lundmark, Daniel Strandberg
Pargolf-SM
Pargolf-SM spelades i Åkersberga 12 september.
Open
1. Stefan Bergström och Fredrik Källström
2. Oscar Stenfeldt och Anders Källström
3. Anders Swärd och Mattias Nilsson
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Master
1. Peter Wikström och Stefan Swärd
2. Gunnar Johansson och Greger Jansson
3. Fredric Andersson och Björn Markgren
Distriktsmästerskap medaljörer
Östsvenska distriktsmästerskapet
Open
1. Oscar Stenfeldt
2. Anders Källström
3. Ruben Smedberg
Master
1. Jörgen Brodén
2. Zam Boij
3. Mats Grundström
Regionala tävlingar
Norrlandstouren: 4 deltävlingar
Mälartouren: 16 deltävlingar
Västkusttouren: 9 deltävlingar
Smålandstouren: 7 deltävlingar
Dessutom har klubbar i landet arrangerat lokala tävlingar av olika slag, t.ex. några vintertourer.
Internationella tävlingar
Två internationella tävlingar arrangerades i Sverige under 2008:
Den första svenska majortävlingen spelades i Skellefteå; Scandinavian Open. Svensk
eurotourtävling 2008 var Stockholm Discgolf Open.
EM
Medaljörer vid EM i Tyskland:
Dam
1. Birgitta Lagerholm
2. Angelica Frantz
3. Niloofar Mosavar Rahmani
Master
1. Dan Johansson
Herrjunior
1. Oscar Stenfelt
2. Victor Grundström
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VM
Medaljörer vid VM i USA:
Pojkjunior
2. Oscar Stenfelt
Mixed doubles
2. Birgitta Lagerholm och Markus Källström
Övriga internationella framgångar:
Jesper Lundmark vann Scandinavian Open och Stockholm Discgolf Open mot världseliten.
Markus Källström kom femma i VM. Birgitta Lagerholm kom femma i VM.
Angelica Frantz och Per Gylle kom tvåa i Eurotour i dam respektive master.
Ranking
Vid årsskiftet låg dessa svenska spelare bland de 20 bästa i världsranking enligt PDGA:
Open
7. Jesper Lundmark
13. Markus Källström
Dam
6. Birgitta Lagerholm
12. Ragna Bygde
17. Angelica Frantz
Jesper Lundmark hade dock högst rating i världen vid året slut med 1041 poäng.
Vision
Under hösten tog Discgolfutskottet fram en vision för det fortsatta arbetet:
DU ska verka för att Discgolf ska uppnå publikt erkännande som en seriös och attraktiv sport.
Utövare ska känna glädje och stolthet och därmed förbli aktiva som spelare, funktionärer, ledare
och/eller banläggare.
DU finns till för att stötta klubbar och för att främja sporten.
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Ultimateutskottets verksamhetsberättelse
Uppgifter/ansvarsområden
Paul Eriksson - Sammankallande och regler
Martin Carlsson - Ungdom
Martin Filipovski - Senior
Jan-Ivar Bakken – Ungdomslandslag
Tomas Eriksson – Rekrytering
Andreas Magnusson - Utbildning
Julia Stiernspetz - Damrepresentant
I slutet av året avgick Martin Filipovski från sin post, och vi tackar honom för hans målmedvetna
arbete med seniorlandslagen under 2007 och 2008.
Säsongens höjdpunkt var landslags VM i Vancouver, Kanada. Seniorlandslagens insats var
godkända, det stora negativa var att vi inte lyckades få ihop tillräckligt med spelare som hade råd
med deltagande för dam- respektive openjuniorlandslag. Vid möten under hösten var vi helt eniga
om att göra allt vi kan för att se till att vi kan ställa upp med juniorlandslag till nästa ”stora” VM,
2012 (arrangör kommer att bestämmas under 2009, allt pekar på att det blir Japan). Svensk ultimate
har inte råd att låta sina talanger stanna hemma och inte uppleva allt det som en VM säsong innebär
i form av inspiration och målmedveten satsning. JVM 2010 i Tyskland kommer att bli en
”kontrollstation” på vägen.
En annan höjdpunkt under året var Skogshyddans återtagande av klubb-EM titeln under slutspelet
för klubblag i Paris 31 oktober – 2 november. Man gick obesegrade genom turneringen, och i
finalen vann man över Fire of London med 13-9. Glädjande var också att ytterligare två Open lag
för första gången kvalificerade sej för slutspelet, KFUM Örebro och Viksjöfors IF. Dom kommande
två säsongerna kommer nu ha klubbfokus, med klubb VM i Prag i juli 2010 som det slutliga målet
Generellt kan man konstatera att Sverige trots allt tappat något internationellt, men också uppvisar
bra återväxt på ungdomssidan tack vare ett målmedvetet arbete ute bland klubbarna. Våra
diskussioner under hösten utmynnade i ett antal förändringar rörande både klubb- och landslag,
särskilt gällande säsongsplaneringen, som kommer träda ikraft under dom närmaste åren. Meningen
är att dessa förändringar ska bidra till att svensk ultimate utvecklas åt rätt håll och stärker sin
position internationellt. Mer detaljer om detta under avsnittet rörande ungdomsverksamhet.
Tillsättandet av ansvariga för utbildning och rekrytering samt en damrepresentant kommer starkt att
bidra till en positiv utveckling, planeringen är klar för en rad projekt som kommer påbörjas under
2009.

Tävlingsverksamhet
Klubblags EM
Skogshyddan FK vann EM slutspelet för klubblag i Paris 31 oktober – 2 november.
I finalen vann man över Fire of London med 13-9.
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Svenska Mästerskapen senior
SM inomhus, Jönköping 15-16 mars
Open
1 Skogshyddans FK
2 Viksjöfors IF
3 FK 360˚

Dam
1 Carnegie USC
2 Kalmar FK
3 Stenungsunds FC

Fair play: Carnegie USC

Fair play: KFUM Jönköping

SM utomhus, Örebro 20-21 september
Open
1 Skogshyddans FK
2 Viksjöfors IF
3 KFUM Örebro

Dam
1 Carnegie USC
2 KFUM Örebro
3 Uppsala FdK

Fair play: Stockholm Syndromes UFC

Fair play: Uppsala FdK

Övriga tävlingar senior
Vintertrofén, Göteborg 26-27 januari
Open
1 Skogshyddans FK
2 Viksjöfors IF
3 Karhukopla (Finland)

Dam
1 Iceni (England)
2 DNT (Tyskland)
3 Gronical Dizziness (Nederländerna)

Dive Hard, Göteborg 7-8 juni
Open
1 Viksjöfors IF
2 Skogshyddans FK
3 KFUM Örebro

Dam
1 Carnegie USC
2 Stenungsunds FC
3 Stockholm Syndromes UFC

EUCR-NE (Klubb-EM kval), Stockholm 30-31 augusti
Open
1 Skogshyddans FK
2 Helsinki Ultimate
3 KFUM Örebro

Dam
1 Dogma (Ryssland)
2 Atletico (Finland)
3 Stenungsunds FC

Fair play: Otso (Finland)

Fair play: Stockholm Syndromes UFC
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Force Fyris, Uppsala 22-23 november
Open
1 Viksjöfors IF 2
2 Skogshyddans FK
3 Stockholm Syndromes UFC

Dam
1 Stockholm Syndromes UFC
2 Stenungsunds FC
3 4est (Estland)

Fair play: BOGUS

Fair play: Uppsala FdK

Svenska Mästerskapen junior
JSM inomhus, Mönsterås 5-6 april
Open
1 Frövi GFF; Final 12-10
2 KFUM Örebro
3 KFUM Linköping

Dam
1 Stenungsunds FC;
2 Carnegie USC
3 KFUM Örebro

Fair play: KFUM Örebro

Fair play: KFUM Örebro

U15 Open
1 Uppsala FdK Vit; Final 13-6
2 Frövi GFF
3 Viksjöfors IF
Fair play: Mönsterås FF Röd
JSM utomhus 2008, Jönköping 6-7 september
Open
1 Frövi GFF
2 Raging Seagulls DC
3 KFUM Örebro

Dam
1 Stenungsunds FC
2 Mönsterås FF
3 KFUM Jönköping

U15 Open
1 Uppsala FdK
2 Frövi GFF
3 Skogshyddans FK
Fair play: Mönsterås FF (endast en vinnare/samtliga klasser)
Övriga tävlingar junior
Swedish Frisbeesport Challenge, Linköping 25-27 april
Dam
1 Turku Odd Club
2 Mönsterås FF
3 KFUM Linköping

Open
1 KFUM Linköping
2 Danmark
3 KFUM Norrköping

Final 12-9
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Dream Fly, Frövi 31 maj-1 juni
Open

U15 Open

1 Frövi GFF 1 Final 13-1
2 KFUM Jönköping
3 Frövi GFF 2

1 Frövi GFF 1;
2 Frövi GFF 2
3 Uppsala FdK

Final 4-3

Fair play: Frövi GFF 1
Monsterslaget, Mönsterås 15-16 november
U15 Open
1 KFUM Jönköping
2 Mönsterås FF
3 KFUM Linköping

Open
1 Frövi GFF 1
2 Raging Seagulls DC 2
3 KFUM Örebro

Fair play: Mönsterås FF

Fair play: KFUM Jönköping 1

Dam
1 Mönsterås FF
2 Uppsala FdK
Fair play: delades av Mönsterås FF och Uppsala FdK
Kung Bore, Örebro, 20-21 december
Open
1 SOS (Finland)
2 KFUM Linköping
3 Frövi GFF 1

Dam
1 Turkku Terror (Finland)
2 SOS (Finland)
3 Uppsala FdK

Fair play: SOS 90%

Fair play: Mönsterås FF 83 %

U15 Open
1 Skogshyddans FK
2 Uppsala FdK
3 Viksjöfors IF
Fair play: Stockholm Syndromes UFC 83%
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Diskussionspunkter/beslut inom Ultimateutskottet angående ungdomsverksamhet
under 2008
Ultimateutskottet beslutade att använda benämningen U15 istället för minior för spelare under 15
år, då detta bättre beskriver vilken grupp den handlar om samt kan anses mer neutralt, än minior
som kanske inte klingar positivt och inspirerande för de äldre i den aktuella klassen. Vi beslutade
vidare att frångå Junior som sammanfattande benämning för U15 och Junior, och istället använda
benämningen Ungdom vilket bättre speglar det aktuella åldersintervallet och bättre samstämmer
med andra sporters benämningar.
Ungdomsklasserna blir därmed fr.o.m. 2008:
U15 Open (med ev tillägg Flickor i framtiden)
U17 Open respektive Flickor (Girls internationellt). Klassen är i nuläget endast aktuell för landslag/
internationella mästerskap.
Junior Open respektive Dam (Women internationellt).
Vid eventuell påfyllning av fler ungdomsklasser ska dessa benämnas U samt två direkt påföljande
siffror som anger den ålder som påbörjar nästkommande intervall (U15 betyder tex. under 15 års
ålder).
Ultimateutskottet beslutade att i alla lägen marknadsföra de nya benämningarna så att de används
korrekt och bidrar till ökad tydlighet. JSM byter namn till USM fr.o.m. 2009.
För att på sikt förbättra spelnivån utomhus (där de internationella mästerskapen också avgörs)
behöver ungdomar fokusera, satsa och spela mer utomhus. För att från ultimateutskottets sida bidra
till denna utveckling, beslutas att försöka förlänga säsongen, genom att ha landslagsläger både
väldigt tidigt på våren samt sent på hösten och fortsätta förlägga JSM (framtida USM) så sent som
möjligt. Dessutom ska JSM inomhus byta namn och därmed status till URM (riksmästerskap)
fr.o.m. 2010. Detsamma gäller SM inomhus som blir RM (senior). URM ska också läggas tidigare
än vad JSM inomhus legat, efter sportlovsveckorna i början av mars. Föreningar ska då inte känna
press att fortsätta träna inomhus mars-april utan gå utomhus så fort de kan.
I och med att SM statusen tas bort försvinner också dom individuella RF plaketterna, och endast
lagpokaler kommer att delas ut till topp tre lagen i respektive klass.
För att på sikt höja spelnivån i alla åldrar ser ultimateutskottet också gärna satsning på U15-klass på
föreningsnivå. De naturliga stegen skulle därmed bli att börja som 10-12-åring, uppnå en hygglig
spelnivå som 14-åring, ta steget till Junior nationellt och samtidigt ha möjlighet att satsa på U17landslag och delta på internationella mästerskap, därefter fortsätta inom Junior nationellt och
komplettera med satsning på Juniorlandslag och internationella mästerskap.
Vi tror att detta också är grunden till att på sikt höja standarden på de spelare som blir seniorer (20
år och uppåt) varje år, och på så vis ge bättre möjligheter till slagkraftigt och internationellt
konkurrenskraftigt open- och damseniorlandslag.
Vad gäller själva ungdomsverksamheten kan man till att börja med konstatera att det är många
föreningar och fram för allt ideella ledare som tagit stort eget ansvar och jobbat aktivt med
rekrytering och träning av ungdomar vilket bådar gott för framtiden. Ultimateutskottet har sedan

flera år sett hur antalet föreningar med ungdomsverksamhet och antalet aktiva ungdomsspelare legat
på en alltför låg nivå.
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Detta blir särskilt tydligt för tävlingsarrangörer och ungdomslandslagen som är beroende av en stor
bredd.
För att ge bättre förutsättningar i framtiden behöver ultimateutskottet arbeta mer aktivt med
rekrytering. Särskilt viktigt är detta då rekryteringsutskottet lagts ner, och ansvaret delegerats till
respektive grenutskott. Två olika typer av behov har identifierats:
1. att stötta existerande föreningar till bättre rekryteringsarbete och organisation generellt
2. att initiera nya föreningar och stötta dem till en stabil verksamhet
För mer detaljer kring ultimateutskottets arbete i dessa frågor se separata dokument under 2009.

Seniorlandslagen
Martin Filipovski
Open
Inför säsongen utsågs Lars Hamstein som förbundskapten och Martin Filipovski, Niklas Tehler som
assisterande kaptener. Årets första landslagsläger var i ett kallt och blåsigt Göteborg i mars månad.
Ytterligare två läger hölls innan landslaget åkte iväg till Vancouver med en 21 man stor trupp.
Målsättning var guld och inledningsvis spelade Sverige fantastiskt bra ultimate. Det tuffa schemat
medförde många skador och efter förlust mot Japan i kvartsfinalen hamnade Sverige på en sjätte
plats. Ett starkt resultat med tanke på hur ungt och orutinerat laget var och oturen med skador.
Dam
Inför säsongen utsågs Erik Noring som förbundskapten och Carolina Persson, Maria Ahlwin som
assisterande kaptener. Damernas första läger var öppet och väldigt många juniorer var med.
Ytterligare två läger hölls innan tjejerna åkte iväg till Vancouver. Fyra juniortjejer tog plats i den 20
man stora truppen. Årets landslag var det mest orutinerade Sverige någonsin skickat och det
märktes i resultaten. En slutlig elfte plats blev det för tjejerna. Det positiva var att de unga tjejerna
tog för sig mycket och att man stundtals spelade väldigt bra ultimate.

Ungdomslandslagen (U17 Open o Flickor, samt Dam- o Openjunior)
Jan-Ivar Bakken
Ungdomslandslag U17 och Junior dam och herr
Under året 2008 hade vi två landslagsläger och U-17 EM i Slovakien. Mycket energi gick åt till att
förbereda junior dam och junior open att komma iväg till junior-VM i Vancouver, Kanada, vilket
tyvärr inte blev av då spelarunderlaget blev för litet, huvudsakligen p.g.a. det blev en mycket dyr
resa som spelarna själva skulle bekosta.
Juniordamerna kom dock iväg på U-17 EM i Slovakien som även inofficiellt innefattade divisionen
junior dam.
Landslagsläger i Linköping
Mycket tack vare Martin Carlssons engagemang i KFUM Linköping gör att vi har tillgång till
KFUM Linköpings lokaler till ett mycket förmånligt pris. De har ett kök som vi använder vilket gör

att vi kan laga mat gemensamt och dela på kostnaderna.
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På det första landslagslägret i april så var vi cirka 70 spelare och 10 ledare fördelade på U17dam,
U17 open, junior dam och junior open. Eftersom vi är så många deltagare så blev kostnaden för
mat, logi och planhyra 190 kr/spelare vilket är enormt prisvärt.
Det andra landslagslägret i juni hade cirka 45 spelare (en del nya som ej varit med på första lägret)
dock ej junior herr som ej fick ihop lag inför junior-EM i Slovakien.
U 17 EM i Slovakien
EM i Slovakien var en tredagarsturnering som spelades i orten Trnava som ligger cirka 6 mil öster
om Bratislava dit vi flög med RyanAir. Vi bodde på ett ungdomshärbärge just vid planerna och
serverades både frukost och lunch på härberget.
Dag ett så visade både u17-damerna och juniordamerna sin kvalitet och vann alla sina matcher.
Speciellt stolta var u17-damerna som vann över Englands juniordamer efter en jämn match. Det
blåste en mycket intensiv sidvind vilket gynnade de svenska spelarna som hade övat zonförsvar på
landslagslägren.
U-17 pojkarna hade det dock motigt och förlorade alla sina matcher.
Dag två och tre var mycket lika varandra då de svenska damerna vann sina matcher och pojkarna
förlorade. Dock så spelade pojkarna en träningsmatch mot de slovakiska juniorpojkarna och fick till
sist chansen att vinna i en relativt jämn match.
Bortsett från de traditionella skavsåren och en övernattning på sjukhus med dropp innehållande
vätskeersättning efter ett svimningsanfall så klarade vi oss relativt lindrigt undan skador.
Resultat
De sportsliga resultat som uppnåddes är förstaplats för U-17 dam och juniordam. U-17 Open kom
på tredje plats.
Den största framgången anser jag vara att tjejerna i U-17 dam har utvecklat sig enormt bra på de få
år de spelat och kommer att vara stommen i framtidens openlandslag. Dessutom deltog fyra spelare
från juniordamlaget i svenska damlandslaget som spelade VM i Vancouver och gjorde en grymt bra
insats.

Guts
Paul Eriksson
Slutligen kan nämnas att inomhus Svenska Mästerskapen i Guts avgjordes 12 april i Stenungsund,
och det var första gången på över ett decennium en tävling genomfördes i denna frisbeesportens
äldsta laggren. Här är slutställningen:
1 FK 360˚; Final 2-1 (10-15, 15-10, 15-12)
2 Södertörns FK
3 Carnegie USC
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Slutord
Förbundsstyrelsen framför sitt tack för det förtroende som har givits oss under det gångna
året. Vi har haft ett mycket givande arbete och framförallt inriktat oss på att utveckla
Svenska Frisbeesport Förbundets organisation. En uppgift som säkert kommer att bli en
uppgift även för kommande förbundsstyrelse.
Stockholm mars 2009

Johan Robertson
Förbundsordförande

Maud Willardsson Engström
Vice förbundsordförande

Håkhan Anderson
Ledamot

Angelica Frantz
Ledamot

Kikki Andersson
Ledamot

Anders Källström
Ledamot

Kristina Nord
Ledamot

18

