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TJEJSATSNINGEN 2013
Ansvarig för Tjejsatsningen: Suzan Edvardsson
Vi som håller i Tjejsatsningen är:
Ann Lundberg, Södertörns FK
Niloofar M Rahmani, KFUM Norrköping
Marianne Söderberg, Slottsskogens DK
Suzan Edvardsson, Alingsås DK
Samtliga har gått Instruktörsutbildningen, varav 2 av oss är Certifierade.

Under 2013 var vi fyra tjejer som drog i Tjejsatsningen med målet att inom en 3års period ska det vara självklart med en damklass i samtliga PDGAsanktionerade tävlingar inom Sverige. Vi inriktade oss på att rekrytera nya tjejer
till Discgolfen för att vi ska bli fler, så vi har i första hand vänt oss till nybörjare.
Vi ordnade tre träffar under året.
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Stockholm (9 tjejer)
Göteborg (12 tjejer)
Norrköping (3 tjejer)
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Under ca 4 timmar gick vi igenom:
• Historik
• Regler och viktigt att tänka på
• Klubbpresentationer
• Genomgång av grunderna i Discgolf
• Träning
Varje träff avslutades med en pargolfrunda där vi kunde ge tips och trick på
vägen.
Alla fick fylla i en utvärdering och bland dem som lämnat in och fyllt i
mailadress lottade vi ut ett startkit (1 putt, 1 midrange och 1 driver) som
Discsport sponsrat med.

Så länge vädret tillät använde vi oss av mailadresserna för att bjuda in till
träningsrundor vilket resulterade i att flertalet tjejer var återkommande och blev
flitiga besökare på banorna.

I Göteborg har vi jobbat på att få Tjejerna att vara med på en lokal tävling,
Riddarrundan och antalet tjejer har mer än dubblats.
Antalet Tjejer som har minst fem resultat under de 21 veckor som tävlingen
pågått:
2010 – 4 tjejer (10 tjejer deltog totalt)
2011 – 7 tjejer (11 tjejer deltog totalt)
2012 – 6 tjejer (14 tjejer deltog totalt)
2013 – 15 tjejer (20 tjejer deltog totalt)

Tankar inför 2014
Vi har önskemål att ha liknande träffar under 2014, men kommer att väva in
Allround och låta Tjejerna prova de olika disciplinerna. Vi knöt många nya
kontakter under VM veckan i Norrköping där vi fick flera Allroundare som kan
tänka sig att komma och introducera och visa.
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Inför Par SM ska vi ha en damklass (vilket uteblev 2013 eftersom det var för få
anmälda). Arbetet för detta har redan påbörjats och i skrivande stund har vi fyllt
två campingstugor med tjejer som är sugna på att ta sig an Par SM 2014.
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