Verksamhetsberättelse för år 2014
Styrelsen har under 2014 bestått av:
Marcus Gjertz, Borås, ordförande
Fredrik Muncker, ekonomiansvarig, Göteborg
Maria Ahlwin, Stenungsund
Adjungerad
Peter Lundmark, sekreterare
Övriga poster i specialdistriktsförbundet är:
Maud Willardsson Engström, revisor
Styrelsen har mestadels skött verksamheten per mail under året.

Aktiviteter under 2014
Skol DM
I samarbete med Göteborgs Skolidrottsförbund arrangerades Skol-DM i ultimate på
Skatås
Kurs- och utbildningsverksamhet
I distriktet har genomförts utbildning i discgolf, instruktör och en så kallad tjejsatsning i
Alingsås, och båda i samarbete med SISU Idrottsutbildarna. På tjejsatsningen har även
deltagare medverkat från övriga delar av Sverige.
Satsning på juniorsidan
Våra klubbar har arbetat hårdare än tidigare och juniorlag har bildats i ultimate och det
med stor framgång. Medverkat på ett antal turneringar där Västsvenska
Frisbeesportdistriktet har stöttat med ekonomiska medel, att hjälpa juniorer i såväl lag
som individuellt har hela tiden varit en intention. Bland annat har juniorspelare från
Stenungsund varit iväg på tävlingar i såväl discgolf som ultimate.
Senior internationellt
E6 FK deltog i VM för klubblag (WUCC) 2014 i Lecco, Italien

Discgolf
Svenska Mästerskapen Individuellt
Emil Dahlgren tvåa och Patrik Berglund trea, båda från FK 360 (Göteborg). Det blev
Jesper Lundmark från Skellefteå DG vann guld i open efter gjort bäst ifrån sig på de sista
rundorna.
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I dam kunde Camilla Jernberg, FK 360, vinna ganska överlägset med 19 kast, därefter
kom Jessika Edvardsson, Alingsås DG, före Niloofar Mosavar Rahmani, KFUM
Norrköping Frisbee.
Master vanns av Dan Johansson från FK 360, även här med överlägsen marginal då det
till sist blev hela 17 kast före tvåan Peter Bygde från Järva DGC, bronspengen vanns av
Christer Köhler, även han från FK 360. I motsvarande damklass kunde Ann Lundberg,
Södertörns FK, ganska ohotad vinna före Eva-Lotta Blom från Slottskogens DGC, på
tredje plats slutade Eva-Lottas klubbkamrat Malin van Ham
I Grandmaster Per Gylle, Härnösand, etta före Gunnar Kenne, Stenungsunds DGC, och
trea kom Olle Samuelsson från Alingsås.
Anton Kappling, KFUM Linköping, vann den äldre juniorklassen före Emil Snällfot,
Skellefteå DG, Leo Thorén från Stenungsunds DGC trea.
Svenska Mästerskapen i Lag
I SM-finalen i lag segrade Onsala efter en mycket spännande match mot Järva som levde
hela vägen in till sista hål. Där kunde Östling avgöra matchen efter att Öberg kastat in i
ett tidigt träd och därmed hamnat i trubbel.
Svenska Mästerskapen i Par
Onsaladuon Tobias Östling och Henrik Johansen hade en stor ledning inför avslutande
runda då Pargolf SM avgjordes i Västervik, hela nio kast tillgodo.
I dam kunde Jessika och Suzan Edvardsson från Alingsås kamma hem segern före Van
Ham/Calestam (Slottsskogen/IK Ymer) och på bronsplats Söderberg/André
(Slottsskogen/KFUM Norrköping)
Discsport Nationella Tour
För totalställning hänvisas till
http://www.frisbeesport.se/Discgolf/Tavlingsinformation/Arkiv/Nationellatourer/DNT20
14/
I Open vann Emil Dahlgren, FK 360, före Anders Swärd, Wästervik IFT och trea kom
Christer Köhler, FK 360. Master Andreas Melin, Stenungsund DGC, och två Torbjörn
Svensson, FK 360. Frank Almberg vann Grandmaster före Olle Samuelsson, Alingsås
DG och tre Tomas Andersson från FK 360. I övriga klasser hittade vi spelare från andra
distrikt på de tre första platserna.

Ultimate
Svenska Mästerskapen Mixed
See6 vann finalen i Mixed Ultimate som avgjordes i samband med SM-veckan i Borås
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Svenska Mästerskapen Klubblag
Semifinalen vid årets Svenska Mästerskap spelades på central arena i Örebro som bjöd på
en spännande match. Hemmalaget KFUM Örebro kunde till sist vinna med 15-14 över
Raging Seagulls!
Det blev även KFUM Örebro som vann SM 2014, det före Viksjöfors IF med 17-14 och
med KFUM Örebro Masters på en tredjeplats. I match om tredje hade Raging Seagulls
ledningen stora delar av matchen men fick ändå se sig besegrade med 17-16.
I damklassen vann E6 från Göteborg som vann över Valkyria från Stockholm med stora
siffror 15-5.
Fair Play dam vanns av E6 och i open vann KFUM Örebro Masters
Sigtuna Ultimate Games
Sigtuna Ultimate Games spelades helgen 24-25 maj i Sigtuna kommun. I U15 vann
Sigtuna FK efter vinst mot Uppsala Fdk med 6-3. Stenungsund FC kom på tredjeplats i
U15.
I U20 vann SUV efter vinst mot Akka med 13-1. Stenungsund FC kom på tredjeplats i
U20. Fair play priset vanns i U15-klassen av Sigtuna FK med ett snitt på 13,16.
Hello Stockholm
Skogshyddan FK vann openklassen i Hello Stockholm, en helt ny turnering i Stockholm
inomhus på Bosön
Västkustens stolthet på damsidan FK E6
Fyra i Champions League E6, vann Vintertrofén och Kong Volmer

Ekonomi
Distriktet har fortfarande en bra ekonomi, mycket tack vare de bidrag som fås genom
Västsvenska Idrottsförbundet, här finns säkert mer att göra om kraft läggs ner för att
söka. Totalt i bidrag har erhållits cirka 52 000 kronor. SISU Idrottsutbildarna har varit en
stark samarbetspartner vid genomförda utbildningar och bistått såväl ekonomiskt som
med personella resurser.
Ersättningar till föreningar för genomförda instruktioner har kostat distriktet knappt 15
000 kronor.
Enligt avtal med Svenska Frisbeesportförbundet en årlig avgift som motsvarar 30 000
kronor.
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Slutord
Västsvenska Frisbeesportdistriktet har haft ett relativt givande år med försök till att
genomföra fler kurser och utbildningar än tidigare, det har varit svårt att få alla att delta
men intentioner finns för att öka antalet tillfällen markant. Styrelsen vill även tacka för
det förtroende som getts oss för det gångna året.
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