Verksamhetsberättelse
2015

Svenska
Frisbeesportförbundet

2015 var ett händelserikt år för Svenska Frisbeesportförbundet. Under året har det förutom stora
idrottsliga framgångar också varit ett år då förbundsstyrelsen började fundera över en vision för
Svensk Frisbeesport. En vision som förhoppningsvis kommer att utveckla, bredda och öka intresset
för frisbeesporten. 2015 har också varit ett år då antalet klubbar, antalet licensierade spelare samt
antalet registrerade medlemmar i Idrott Online ökade.
Under hösten initierades arbetet med att arbeta fram en vision för framtiden för svensk Frisbeesport.
Med hjälp av SISU Idrottsutbildarna tog förbundsstyrelsen fram ett underlag som i slutet på året
arbetades igenom då ett 40-tal personer från olika delar i organisationen träffades under en helg på
Bosön. Utifrån resultatet av visionshelgen började förbundsstyrelsen tillsammans med en
visionsgrupp arbetet med att ta fram ett förslag på en verksamhetsidé för Svenska
Frisbeesportförbundet samt ett förslag på vision ”Svensk frisbeesport 2025” till årsmötet 2016.
Under 2015 har Svenska Frisbeesportförbundet, med Norrköping som tävlingsort, arrangerat WFDF
World Overall Flying Disc Championships. Tillsammans med KFUM Norrköping, som stod som
medarrangörer då Sverige också arrangerade VM 2013, kan vi bara konstatera att detta VM blev
rent arrangörsmässigt en fullträff. Att det dessutom blev guld och silver i overallklassen via Mike
Beckmann och Tomas Burvall, silver och brons i damklassen, via Niloofar Mosavar Rahmani och
Anneli André samt guld i juniorklassen via Anton Kappling, gör att Sverige befäster sin ställning
som den ledande nationen i frisbee overall.
SM-veckan i Sundsvall blev en underbar vecka med väldigt fina tävlingar. Den här gången var det
allround som representerade frisbeesporten. Det är bara att konstatera att för oss som relativt liten
idrott är det en fantastisk möjlighet att få vara med i det sammanhanget som SM-veckan är, både
publikt och medialt. Jag vill också ge ett stort tack till Sundsvalls Frisbeeförening som arbetade
frenetiskt för att det skulle bli en bra tävling, vilket det också blev.
2016 ser ut att bli ett minst lika spännande år. Förutom stora mästerskap så som Ultimate-VM i
England, Discgolf-EM i Finland, US Open i allround samt junior-VM i ultimate i Polen, och SMveckan i Norrköping, så kommer förbundsstyrelsen att fortsätta arbetet med att konkretisera och ta
fram strategier för hur vi som förbund ska komma närmare vår vision.
Jag är stolt att få vara med och leda det här förbundet. Jag ser fram emot de närmaste åren då vi
inom frisbeesporten förhoppningsvis kommer att stärka våra positioner som idrott men också få fler
att upptäcka glädjen och mångfalden som frisbeesporten har att erbjuda.
Johan ”Floppen” Robertson
Ordförande
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Medlemsföreningar Svenska Frisbeesportförbundet
321 Ultimate Frisbee Förening

Husums Disc Golf Klubb

Oddjobs Frisbeeklubb Falköping

Akka Ultimate Club

Härnösands Disc Golf Club

Onsala Discgolfclub

Alingsås Discgolf Klubb

Hässleholm Frisbeeförening

Piteå Discgolf

Aros Wood Cutters Disc Golf Club

Hörnefors Discgolf Klubb

Raging Seagulls Disc Club

Bollnäs Frisbee Disc Club

Ideella Föreningen Habo Frisbee

Sannarp Discgolfklubb

Brunna Frisbee Disc Klubb

Idrottsklubben Ymer

Sigtuna Frisbeeklubb

Bålsta Frisbee Klubb

John Bauer Frisbee Golf Klubb

Skogshyddans Frisbee Klubb

Carnegie Ultimate Sportclub

Järva Disc Golf Club

Spinndisc Frisbee Klubb

Castlewood Discgolf Club

Kalmar Frisbee Klubb

Stenungsunds Discgolf Club

Dala Frisbeegolfklubb

Karlstad Frisbeesportklubb

Stenungsunds Frisbeeclub

Danholns Idrottsförening

Karnas Disc Klubb

Stockholm Syndromes Ultimate Frisbee Club

E6 Frisbee Klubb

KFUM JKS Stockholm

Stockholm-Kärsön Frisbeeklubb

Eksjö Frisbeegolf

KFUM Linköping

Sundsvalls Frisbeeförening

Eskilstuna Discgolfclub

KFUM Norrköpings

Söderhamns Frisbeegolfklubb

Fagersta Frisbeesportförening

KFUM Örebro Frisbee

Södertörns Frisbee Klubb

Falkenbergs Discgolf

Kiruna Discgolfklubb

Tyresö DiscGolf

FBF Östra Hisingen

Klarälvens Discgolfklubb

Umeå Discgolf Club

Föreningen FrisbeeFrämjandet

Kolbäck Hyzers Discgolf Klubb

Uppsala Frisbee Disc Klubb

Frisbeeklubben 360°

Kristinehamns Frisbee Klubb

Viksjöfors Idrottsförening

Frövi GF Frisbee

La Bamba Frisbee Förening

Visättra Discgolf Club

Färila Ultimate

Landskrona Discgolf Club

Vrenninge Frisbeegolf

Föreningen Boliden Discgolf

Linköpings Unika FBS

Värnamo Frisbeeclub

Föreningen Skellefteå Discgolf

Luleå Discgolf Förening

Wasteland Discgolf Club

Föreoingen Frisbeesport Eslöv

Malmö Ultimate Club

Westerviks Individuella Frisbee Team

Gefle Frisbee Disc Club

Motala Frisbeesportförening

Åkersberga Frisbeeklubb

Haninge Frisbeeclub

Mölnlycke Frisbee Club

Älmhult Discgolfklubb

Helsingborgs Frisbee Klubb

Mönsterås Frisbee Förening

Östersunds Frisbeeclub

Husbygårdsskolans Idrottsförening

Norrköpings Discgolf Klubb

Sammanlagt 83 röster
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Distriktsförbund Svenska Frisbeesportförbundet
Nordsvenska Frisbeesportdistriktet
Västsvenska Frisbeesportdistriktet
Östsvenska Frisbeesportdistriktet
Sydsvenska Frisbeesportdistriktet
Sammanlagt fyra röster

Verksamhetsberättelse
Förbundsstyrelsen för Svenska Frisbeesportförbundet får härmed avgiva följande berättelse för
verksamhetsåret 2015-01-01 – 2015-12-31

Årsmöte
Svenska Frisbeesportförbundets årsmöte avhölls den 21 mars 2015 på Scandic Grand Central,
Stockholm.

Styrelsen har under året bestått av
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Johan Robertson
Conny Thunberg
Frida Bulukin Wilén
Suzan Edvardsson
John Hall
Martin Carlsson
Anders Dahlén

Styrelsemöten
Förbundsstyrelsen har under verksamhetsåret 2015 haft elva protokollförda förbundsstyrelsemöten,
varav ett årsmöte.
10-11 januari
10 februari
21 mars
22 mars
25 april
16-17 maj
9 juni
29-30 augusti
23 september
24-25 oktober
5-6 december
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FS-möte
FS-möte
Årsmöte
Konstituerande möte
FS-möte
FS-möte
FS-möte
FS-möte
FS-möte
FS-möte
FS-möte

Stockholm
Telefonmöte
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm
Telefonmöte
Stockholm
Telefonmöte
Göteborg
Stockholm
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Förbundsstyrelsen
Under våren gick mycket av tiden till att hitta våra roller och samarbetsformer eftersom det både var
ny ordförande och ny ledamot i styrelsen. Det gjorde att det tog längre tid än planerat att påbörja
arbetet med områden som var prioriterade under året.
Först under hösten kunde vi på allvar komma igång med de delar som fanns med i
verksamhetsplanen som togs på årsmötet i mars det vill säga; Öka antalet medlemmar i klubbarna,
balans i ekonomin samt påbörja strategi och visionsarbetet (se separata rubriker i
verksamhetsberättelsen).
Transparens blev ett ledord som följde oss under hela året. Vi ville både internt i styrelsen och
gentemot utskotten och ut mot medlemmarna bli tydligare och öppna upp för att fler skulle få
förståelse för vad vi i styrelsen diskuterar och beslutar om. Det första som gjordes var att förutom
att skicka ut protokollen som tidigare så började vi publicera våra styrelseprotokoll på hemsidan.
Det andra vi har gjort är att vi under året har funderat på hur vi kan få större delaktighet på våra
förbundsårsmöten. Diskussioner i styrelsen har till slut lett fram till att om allt fungerar som det ska
så kommer det att vara möjlighet för ombud att vara med på årsmötet, göra inlägg och rösta via
Skype. Med det så hoppas vi få fler att delta, som tidigare har tyckt att det har varit för långt att åka
för en dag.
Under sommaren så var fler av oss i styrelsen ute och besökte de mästerskapstävlingar som
arrangerades. Bland annat så var vi på SM-veckan, Allround-VM, EM i ultimate, SM i discgolf med
mera. Detta för att dels träffa personer ur arrangörsstaben och lyssna hur tävlingarna fungerat men
också träffa spelare och höra hur de uppfattar tävlingarna.
Conny Thunberg och Johan Robertson från förbundsstyrelsen tillsammans med Peter Lundmark
från förbundskansliet representerade förbundet på Riksidrottsmötet i Helsingborg.
Peter Lundmark deltog för förbundets räkning på WFDF’s kongress i London.
Arbetet som förbundsstyrelsen har påbörjat under 2015 är starten på en lång och utmanande, men
väldigt spännande resa. En resa som kommer att kräva hårt arbete och engagemang från alla
inblandade för att vi ska nå de uppsatta målen både på kort och lång sikt.

Valberedning
Pontus Welin (sammankallande) - Linköping
Linda Ekborg - Stockholm
Jan-Ivar Bakken - Sigtuna

Verksamhetsrevisorer
Jörgen Sundberg - Kungsängen
Josef Carlsson - Uppsala
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Disciplinnämnd
Ann Marcus Pedersen - Göteborg
Johan Josjö - Stockholm
Thomas Lindell - Tyresö

Sportchef
Erik Thelin - Färila

Licenser
Svenska Frisbeesportförbundet har under 2015 haft totalt 1 245 licensierade spelare, vilken är en
ökning jämfört med 2014 då det fanns 1 053 spelare med licens.

Förbundskansliet
Förbundskansliets arbete har inriktat sig på att ge medlemmarna och klubbarna service. Det samma
gäller för arbetet som riktat sig till förbundsstyrelsen och utskotten. Det har också handlat om att ge
information till andra förbund, närvara på träffar arrangerade av bland annat Riksidrottsförbundet,
utföra instruktioner, uppdatera hemsida, ett ökat arbete med Idrott Online och de dagliga
kontorsuppgifterna.
Förbundskansliet har haft det övergripande ansvaret för SM-veckan i Sundsvall och VM allround i
Norrköping

Idrottslyftet
En möjlighet för Svenska Frisbeesportförbundets medlemsföreningar att starta upp projekt där
rekrytering, behålla medlemmar och utbildning ligger med som starka kriterier. Under 2015 fick
genom Idrottslyftet ett flertal klubbar möjlighet att delta i det påbörjade visions- och strategiarbetet
som beslutades om i verksamhetsplan för 2015.

Utbildning
De utbildningar som fortgått även under 2015 är för blivande discgolfinstruktörer

Öka antalet medlemmar
I enlighet med verksamhetsplanen för 2015 har ett arbete i projektform för att öka antalet
medlemmar initierats under året. Den uppskattade siffran aktiva utövare reflekteras inte i de
registrerade medlemmarna i IdrottOnline. Då IdrottOnline ligger till grund för en stor del av
finansieringen från Riksidrottsförbundet påverkar dessa icke registrerade aktiva förbundets ekonomi
negativt.
En uppdragsbeskrivning togs därför fram som syftade till att arbeta med att ansluta de idag
redan aktiva utövarna till klubbar samt att dessa klubbar även skall registrera samtliga
medlemmar i IdrottOnline.
Utifrån lärdomar från klubbarna under visionsdagarna under hösten identifierades att
6
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klubbarna dels behövde mer information och stöd kring IdrottOnline och dels material och
samverkan klubbar emellan för att ansluta fler aktiva till klubbarna. Detta kommer att ingå i arbetet
för projektgruppen under 2016.

Balans i ekonomin
Svenska Frisbeesportförbundet har ett eget kapital som gör att det finns en bra grund att stå på för
framtiden. Under de senaste åren har årsmötet beslutat utifrån förbundsstyrelsens förslag om att
budgetera för ett minusresultat. En starkt bidragande orsak till minusresultaten är de minskade
statsbidragen som förbundet fått de senaste åren. Trots minskade bidrag har verksamheten fortsatt
haft högsta prioritet och därför också kostat mer än vad förbundet har fått i intäkter. Sammantaget
har detta har gjort att det egna kapitalet har minskat något under de senaste åren.
Under 2015 påbörjades arbetet med att beskriva nuläget. I den summeringen framkom det att
förbundet stod inför ett akut läge för 2016.
Med det som bakgrund prioriterades arbetet med att ta fram en budget för 2016 som inriktar sej på
att minska förbundets utgifter. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en plan för hur förbundet ska
öka sina intäkter.
Målet är att till den 31/12 2017 ha ett eget kapital på minst 550 000 kronor samt ha ökat
självfinansieringsgraden för löpande kostnader till 15 %.
Ett av projektets största utmaningar har varit att hitta personer i organisationen som är intresserad
av att deltaga i arbetet.

Elitstöd
SFF fick under 2015 en tilldelning på 70.000:- från RF i elitstöd, en nivå som hållit sig stadig de
senaste åren.
Merparten av stödet tilldelades projekt inom Discgolf. Ragna Bygde Lewis tog en femteplats på
PDGA-VM och är enda europé som finns med på PDGA´s topp-10 lista för damer. På herrsidan
lyckades Henrik Johansen klättra till en 28:e plats på rankingen. Anton Kappling tog en
förkrossande seger i WOC 2015 i juniorklassen.
Ultimaten deltog i både EM för landslag samt U23-VM, men lyckades inte nå några framskjutna
placeringar. Mycket av efterspelet från de mästerskapen kom att handla om de dåliga Spirit-poäng
som de svenska landslagen tenderat få under de senaste åren. Efter förfrågningar från WFDF så har
ett arbete med att ta fram en solid värdegrund för SFF inletts, ett arbete som är tänkt ska genomsyra
hela verksamheten.
Avslutningsvis vill jag tacka för mig, då jag avgått under hösten från Sportchefsposten på grund av
tidsbrist. Jag vill önska SFF och alla aktiva lycka till i jakten på nya framgångar och medaljer.
Erik Thelin
Sportchef
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SM-veckan 2015 i Sundsvall

Stolt segrare i Discathon, Peter Karlsson (Kalmar FK), omgiven Mike Beckmann (Värnamo FC)
brons och Anton Kappling (KFUM Linköping) silver
Foto: Peter Henriksson
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med berörda specialidrottsförbund
(SF) och värdstaden. Sveriges Television (SVT) är sändande bolag.
Svenska Frisbeesportförbundet var redan 2009 ett av deltagande specialförbund på SM-veckan i
Malmö när den arrangerades första gången. Då deltog 9 olika idrotter, 2015 när SM-veckan kom till
Sundsvall var siffran istället 38!
Beroende på tid och plats har deltagandet bland våra discipliner varierat från gång till gång, i
Sundsvall representerades frisbeesporten av allround. Spelarna i allround fick uppleva några bra
dagar och det var länge sedan en tävling i discathon hade så stor publik som när tävlingen avgjordes
i Sundsvall.
Redan innan tävlingen hade Sundsvalls Frisbeeförening lagt ner en hel del arbete, dels för att
discgolfbanan skulle motsvara förväntningarna för tillresta deltagare men även för att visa
Sundsvall och frisbee från sin bästa sida. Ett stort tack till den föreningen som var med hela veckan
och gjorde ett gediget arbete för att allt skulle fungera.
Några fantastiska dagar där just Sundsvall kunna ståta med att ha varmast i Sverige under just SMtävlingarna.
Mike Beckmann, Värnamo FC, vann allroundtiteln 2015 efter jämn kamp med Anton Kappling,
KFUM Linköping, och trea blev Jonas Bengtsson, Södertörns FK
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VM allround 2015 i Norrköping
Än en gång fick Svenska Frisbeesportförbundet i samarbete med KFUM Norrköping äran att stå
som värd för VM allround. Mästerskapet blev en framgång på många sätt, med seger i open och
open junior och en fin andraplats i damklassen bekräftade de svenska spelarna hur bra dom är
internationellt. Sverige tog totalt 28 pallplatser (guld, silver och brons) på VM.
VM 2015 lockade fler än 100 spelare med långväga gäster med bland annat från Colombia, Japan
och Taiwan. För deltagare och publik som varit med ett tag, blev VM tillfälle att träffa legender från
tiden då det begav sig på den kända arenan Rose Bowl strax utanför Los Angeles. Dan ”Storken”
Roddick var på plats, har för övrigt PDGA nummer 3, Tita Ugalde som varit med flertalet VM och
Harvey Brandt som sägs vara den spelare som deltagit på alla VM genom tiderna!

Harvey Brandt (USA)

Foto: Peter Henriksson

Mike Beckmann fick efter en veckas tävlande ställa sig högst upp på pallen, tvåa slutade 2013 års
världsmästare Tomas Burvall och på tredje plats kom Conrad Damon (var för övrigt med i
finalfältet vid VM i discgolf i Helsingborg 1985)
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Niloofar Mosavar Rahmani (Sverige) fick ge sig i kampen om guldet efter att Juliana Korver (USA)
visade sig ha fler grensegrar. Niloofar och Juliana slutade på samma totalpoäng
Foto: Peter Henriksson
Även i Juniorklassen blev det svensk seger och Anton Kappling, kanske allroundens största hopp på
många år, kunde efter fantastiska resultat lägga beslag på guldet totalt men dessutom guld i fem av
sju möjliga grensegrar! Silverpengen togs hem av Jeff Korns (USA) och bronset av Tobias Cole
(USA)
Alla resultat finns på http://www.frisbeesport.se

Fortfarande en mästare Dan ”Stork” Roddick
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Allround 2015
Utskottets ledamöter och ansvarsområden
Ledamot
Johan Eriksson
Dieter Johansson
Thomas Jonasson
Ivan Radulovic
Thomas Olsson
Peter Henriksson

Klubb
Haninge FC
Värnamo FC
Södertörns FK
Södertörns FK
Spinndisc FK
Södertörns FK

Ansvarsområde
Sammankallande och precision
DDC
SCF och längd
Discathon
Fristil

Allroundutskottet har kommunicerat genom telefonmöten samt fysiska möten i samband med
tävlingar samt deltagit i de möten som hållits inom AU i förbundet. Framförallt har det gällt
planering av säsongen samt fördelning av ansvar i samband med SM, VM och övriga tävlingar.

Inledning
Det som vi gjorde 2015 var att hjälpa till med att arrangera Svenska Mästerskapen i samband med
SM-veckan, Allround-VM i Norrköping samt Svenska DDC Touren.
På juniorsidan så är det två spelare som sticker ut ordentligt, det är Anton Kappling från KFUM
Linköping och Anton Lindh från Härnösands DGC.
På Allround-VM i Norrköping gjorde Sverige ett fantastiskt bra VM med massor av medaljer.
Svenska DDC-Touren fortsätter att vara en populär tour med många deltävlingar. Det gör att det nu
både i Stockholm, Norrköping samt Linköping, kommer fram ett antal nya spelare.
Alla resultat Svenska Mästerskapen, se separat inlaga i verksamhetsberättelsen ”Mästerskapsresultat”
Johan Eriksson
Sammankallande allroundutskottet

DDC
Grenansvar för DDC: Dieter Johansson och Johan Eriksson (DDC-U)

Kommunikation
DDC-U inom allrounddelen av frisbeesport, har dels haft egna telefonmöten samt fysiska möten i
samband med tävlingar samt deltagit i de möten som hållits inom AU i förbundet. Framförallt har
det gällt planering av säsongen, rankingfrågor kravspecifikation för arrangörer samt fördelning av
ansvar i samband med SM och övriga tävlingar.

Tävlingsverksamhet
Årets Svenska Mästerskap spelades under SM-veckan i Sundsvall med 11 deltagande par. Vädret i
grundomgången var perfekt med i stort sett vindstilla. Till Round Robin-omgången tilltog vinden
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och eftersom planerna låg alldeles intill vattnet så blev spelet påverkat. Finalen spelades på annan
arena i gassande sol.

Svenska DDC-touren
Årets DDC-tour utökades till 7 tävlingar. Detta för att fler vill arrangera tävlingar samt att vi vill få
så många deltagare på touren som möjligt. Nya orter var Göteborg och Sundsvall. Det totala
deltagarantalet var 38. Förutom SM i Sundsvall, så tävlades det i Värnamo, Kalmar, Uppsala,
Linköping, Stockholm och Göteborg. Alla deltävlingar räknades med i touren med en fallande
poängskala för de tio bästa paren i respektive deltävling från 12, 10, 8, 7, 6 osv.
Anders Johnsson dominerade totalt årets tour genom att stå som segrare i samtliga deltävlingar
förutom SM. Dessutom van han med tre olika spelare nämligen Mathias Franzen, Jonathan
Brandtberg och Johan Eriksson
Spelare
Anders Johnsson
Johan Eriksson
Jonathan Brandtberg

Klubb
Linkö pings UFS
Haninge FC
KFUM Norrkö ping

Poä ng
80
58
53

Internationellt
Årets Allround-VM på hemmaplan i Norrköping var självklart den internationella höjdpunkten i
DDC. Dramatiken tog fart redan i grundomgången då bröderna Brandtberg skrällde genom att
besegra andraseedade Harvey Brandt/Rick LeBeau. Det blev till sist poängräkning mellan tre lag i
den poolen och tyvärr för bröderna så hade de en enda futtig poäng för lite och missade därför top10
Round Robin. I topp-poolen spelade fem helsvenska par varav Dieter Johansson/Niclas Bergehamn
och Stefan Karlsson/Thomas Palmér tog sig till semifinalerna. Bägge svenskparen vann första set i
respektive semi men sedan tog de amerikanska paren över och det blev en helamerikansk final som
vanns ganska komfortabelt av Conrad Damon/Dave Hesselberth

Övrigt
Inför säsongen tog DDC-U fram en kravspecifikation på arrangörer av deltävlingar i touren och som
sedan utvärderades efter säsongens slut. Dessutom utsågs ett antal ”årets” för att fokusera och
uppmärksamma lyckade arrangemang
Årets

Tävling

Gräs
Mat
Tält
Toalett/Dusch
Domarnärvaro
Resultatrapportering
Priser
Rockieinitiativ

Höstkastet
Double Trouble
Sommarkastet
Stockholm DDC
SM
Sommarkastet
Höstkastet, Sommarkastet
Masters

För att göra resultatet mer tillgängliga för spelare och publik under tävlingens gång anskaffades så
kallade gatupratare och protokoll i megaformat. Dessa användes på samtliga deltävlingar
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Säsongen 2016
2016 års tour är fastställd och kommer omfatta 6 deltävlingar. Nytt för i år är att endast de fyra bästa
resultaten för respektive spelare räknas, detta för att försöka få till en tajtare sluttabell där fler
spelare har chansen att stå som slutsegrare när de sista deltävlingarna ska spelas.
Kravspecifikationen för arrangörer är dessutom uppdaterad.
Dieter Johansson

Discathon
Vid Svenska Mästerskapen i Sundsvall fick just grenen discathon den största uppmärksamheten i
form av jättepublik. Grenansvarig bestämde att grenen skulle läggas i en central park mitt i ett
bostadsområde där man gick ur huse för att se spelarna kasta och löpa banan. En bana som krävde
sin man då löpning gick såväl upp som ner och ställde stora krav.
Peter Karlsson, Kalmar FK, var spelaren som med rutin och spelskicklighet äntligen kunde bärga
sin eftertraktade guldmedalj. Herrjunioren Anton Kappling från KFUM Linköping sprang fort men
inte tillräckligt och fick nöja sig med ett silver före Mike Beckmann från Värnamo FC.

Internationellt
Guld till Sverige i alla tre klasserna! Här visade de svenska spelarna var löpstyrkan och kasten
fanns, ska tilläggas att den rutinerade spelaren Conrad Damon kastade fel och försvann ur finalen.
Guldmedaljerna gick till Mike Beckmann i open, Frida Högberg i dam och Anton Kappling i
herrjunior. Inte nog med det, Jonathan Brandtberg silver och Jonas Karlsson brons open och Anneli
André silver och Niloofar Mosavar Rahmani brons i dam.
Ivan Radulovic

Precision
Årets Svenska Mästerskap spelades under SM-veckan i Sundsvall med 22 deltagare, än en gång var
det Jonas Bengtsson som med sina snabba kast kunde ta hem ett guld, för vilken gång i ordning?
Knappt så Jonas själv vet längre.

Internationellt
Allround-VM spelades i Norrköping med 55 deltagare i Open, 11 damer och 6 Juniorer. Det blev
två guld till Sverige genom Joans Bengtsson i open och Anton Kappling i herrjunior, Niloofar
Mosavar Rahmani vann silver i dam där Juliana Korver blev allt för svår. Även Stefan Karlsson höll
sig väl framme genom sitt silver i open.

Längd
Årets Svenska Mästerskap spelades under SM-veckan i Sundsvall där Thomas Palmér, Linköpings
UFS, segrade före Mike Beckmann Värnamo FC och trea blev Mathias Franzén, även han från
Linköpings UFS
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Det var vid Allround-VM i Norrköping som det stora guldet hämtades hem och det var när Anton
Lindh från Härnösands DGC kastade allra längst och det före spelare som Michael Hu från Taiwan
och Jack Cocksey från USA.
Niloofar Mosavar Rahmani vann ett av sina guld i längd och där hennes syster Gohar kom trea.
I herrjunior tog Anton Kappling, KFUM Linköping, ännu ett guld där Niklas Gustafsson från
KFUM Norrköping kom fyra
Thomas Jonasson

Fristil
SM avgjordes i samband med SM-veckan i Sundsvall 30 juni – 3 juli. Segrande paret hett Mike
Beckmann, Värnamo FC och Stefan Karlsson, Linköping UFC. På plats även Björn Ahlström och
Mattias Nilsson från Umeå DGC som kom tvåa och trea blev Peter Karlsson, Kalmar FK och
Thomas Olsson, Spinndisc FK.

Internationellt
2015 European Freestyle Championships (EFC) avgjordes 29-31 maj i Bologna, Italien. Joakim
Arveskär kom i par med Reto Zimmerman (Schweiz) på fjärde plats i open par.
2015 tilldelades World Overall Championships i Norrköping sanktionerad VM-status av Freestyle
Players Associations (FPA). Detta blev en av två fristilstävlingar med VM-status under året. Den
andra, FPA-VM, avgjordes i Karlsruhe, Tyskland. Än en gång var det Joakim Arveskär som
representerade Sverige och det i klassen trippel tillsammans med Clay Collera (Italien) och Reto
Zimmerman (Schweiz)
Vid Allround-VM i Norrköping blev det stora framgångar för de svenska paren
Spelare open
Joakim Arveskä r/Emanuele Faustini
Stefan Karlsson/Jan Møller Sørensen
Mike Beckmann/Andreas Jaderyd

Land
Sverige/Italien
Sverige/Danmark
Sverige

Spelare dam
Tita Ugalde/Lori Daniels
Niloofar Mosavar Rahmani/Gohar Mossavarrahmani

Land
USA
Sverige

Spelare herrjunior
Albin Lindblad/Fabian Lindblad
Anton Kappling/Randy Lahm Jr

Land
Sverige
Sverige/USA

Landslag
Till det svenska allroundlandslaget blev Joakim Arveskär och Andreas Jaderyd uttagna i fristil.
Thomas Olsson
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SCF
SM spelades under SM-veckan i Sundsvall

Internationellt
Med VM på hemmaplan var många svenska spelare laddade för att kunna ta framskjutna
placeringar. Bäst lyckades Niloofar Mosavar Rahmani i dam och Anton Kappling i herrjunior med
guld i sina klasser. Fredrik Celinder fick nöja sig med ett brons i open där Henrik Wahlman slutade
fyra och Mike Beckmann sexa.
Anneli André tvåa och Frida Högberg trea gav en snygg prispall i damdivisionen. I herrjunior kom
hemmasonen Niklas Gustafsson tvåa och sedan slutade Fabian Lindblad fyra.

Höstkastet
Den traditionella avslutningen varje år är Höstkastet i Kalmar i september där SCF utgör en av
grenarna.
Spelare open
Niclas Bergehamn
Anton Kappling
Mikael Zewgren

Klubb
Vä rnamo FC
KFUM Linkö ping
Bollnä s FDC

Spelare herrjunior
Albin Lindblad
Fabian Lindblad

Klubb
Kalmar FK
Kalmar FK

Thomas Jonasson
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Discgolf 2015
Utskottets ledamöter och ansvarsområden
Ledamot
Mattias Nilsson
Jonas Grundén
William Gummesson
Richard Kilander
Pontus Welin
Mats-Åke Öberg
Christer Köhler
Peter Bygde

Klubb
Westerviks IFT
FK 360°
Södertörns FK
FK 360°
KFUM Linköping
Järva DGC
FK 360°
Järva DGC

Ansvarsområde
Sammankallande och tävlingsansvarig
Allt-i-allo
Ansvarig för Sverigetour
Elitutveckling
Landslagskapten
PDGA-koordinator
IT-stöd

Dialogen i utskottet sker främst via forum på Internet och gruppsamtal (telefon eller Skype). Vi har
inget uttalat mål att träffas på plats.

Inledning
Arbetet inom Discgolfutskottet går på sparlåga. Vi har svårt att hitta ideella krafter som för arbetet
vidare men vi upplever trots detta att vi fullgjort de åtaganden vi har.

Utveckling ungdomsverksamhet
Tyvärr har vi inga bra mätverktyg för detta. De regionala tävlingarna i Sverige blir allt fler och
många spelare väljer att delta i dessa istället för att spela på den Nationella Touren.
Känslan är dock att vi ser en svag ökning av juniorer som spelar överlag i Sverige (där alla inte är
registrerade hos Svenska Frisbeesportförbundet). Dock så behöver klubbarna eventuellt hjälp med
få in fler juniorer i klubbarna och få dessa att ta steget att börja tävla. Det är fram för allt i klassen
junior open som vi kan se en positiv utveckling.
Kanske det VM guld pojkar upp till 13 som Adrian Werme vann (tillslut med hela 27 kast) kan bidra
till en ökad trend.

Vad hände 2015
Discgolfutskottet har under 2015 samarbetat med lokala arrangörsklubbar och på den nationella
touren med huvudsponsorn Discsport. Vi samarbetar även med Discgolfsweden (Sveriges största
discgolf-forum).
Vi anser att utskottet ansvarar för att arrangera tre svenska mästerskap: Individuellt, Par, och i Lag.
Därtill arrangerar vi en Nationell Tourtävling med minst fyra deltävlingar.
Discgolfutskottet tar också ut det landslag som representerar Sverige vid Europamästerskap. Vi
granskar och beviljar även ansökningar om olika former av ekonomiskt stöd, detta inkluderar även
stöd till mästerskap. Utöver detta svarar vi på de frågor som inkommer på reguljär basis.
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Slutord sammankallande
2015 har överlag varit ett bra år där discgolfutskottet fortsatt utvecklingen av tävlingsverksamheten
i Sverige. En utmaning som tagit en hel del tid då vi saknar arrangörer och det har varit stort tryck
på anmälningar till tävlingar. Vi planerar att fortsätta utveckla Nationella Touren och våra SMtävlingar även under 2016.
Utmaningen som påbörjades 2015 och som kommer fortsätta under 2016 är att underlätta att
arrangera tävlingar vilket förhoppningsvis ökar antal arrangörer.
Vi har fortfarande svårt att hitta nya eller fler krafter till discgolfutskottet som kan hjälpa till att
driva visa frågor och ta på sig olika arbetsuppgifter. Därför har vår huvuduppgift under 2015 varit
att ta hand om frågor som kommer upp, utveckla tävlingsverksamheten och se till att finnas som
stöd när klubbar, spelare mm önskat det.
Då 2016 är ett EM år som kräver mer pengar till Elitverksamheten har discgolfutskottet under 2015
bestämt att ”spara” pengar från icke EM år till EM åren för att inte alla pengar discgolfutskottet har
tilldelats ska gå till Elitverksamheten EM år.
Förhoppningen inför 2016 är att vi kan hitta 1-2 eldsjälar som kan hjälpa till i discgolfutskottet så vi
även kan börja utveckla andra delar som för närvarande ”bara” sköts men inte utvecklas, så som
juniorsatsningar mm.
Alla resultat Svenska Mästerskapen, se separat inlaga i verksamhetsberättelsen ”Mästerskapsresultat”
Mattias Nilsson
Sammankallande, discgolfutskottet

Ultimate 2015
Utskottets ledamöter och ansvarsområden
Ledamot
Joel Högberg
Paul Eriksson
William Ingram
Linda Ekborg
John Mattisson
Mikael Sahlin

Klubb
321 Ultimate
Stockholm Syndromes UFC
Sigtuna FK
Stockholm Syndromes UFC
Raging Seagulls DC
KFUM Örebro Frisbee

Ansvarsområde
Sammankallande
Internationellt och regler
Ungdomsansvarig
Dam
Utbildning
Fair Play

För verksamhet och resultat hänvisar vi till http://www.frisbeesport.se
Alla resultat Svenska Mästerskapen, se separat inlaga i verksamhetsberättelsen ”Mästerskapsresultat”
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Slutord från förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen framför sitt tack för det förtroende som har givits oss under det gångna
året. Under året som gått har vi fokuserat på den verksamhetsplan som togs på årsmötet 2015; Öka
antalet medlemmar i klubbarna, skapa balans i ekonomin samt påbörja strategi och visionsarbetet,
ett arbete som säkert kommer att fortsätta även för den kommande förbundsstyrelsen.
Stockholm mars 2016
Johan Robertson
Förbundsordförande

Conny Thunberg
Vice förbundsordförande

Martin Carlsson
Ledamot

Frida Bulukin Wilén
Ledamot

Suzan Edvardsson
Ledamot

John Hall
Ledamot

Anders Dahlén
Ledamot
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