Västsvenska Frisbeesportdistriktet
Verksamhetsberättelse för år 2010
Styrelsen har under 2010 bestått av:
Maud Willardsson Engström, ordförande, Billdal
Fredrik Muncker, ekonomiansvarig, Göteborg
Marcus Gjertz, Borås
Maria Ahlwin, Stenungsund
Adjungerad
Peter Lundmark, sekreterare
Övriga poster i distriktsförbundet är:
Hans Kihlgren, revisor
Styrelsen har mestadels skött verksamheten per mail under året. Några fysiska möten har
också ägt rum.
Aktiviteter under 2010
Skol DM
Ett Skol-DM har arrangerats under 2010, ultimate utomhus på Skatås. En bra verksamhet som dessvärre
inte gick att genomföra inomnhus på grund av brist på hallar. Antalet gymnasielag har minskat men nivån
på deltagande lag från högstadiet är konstant.
Arrangemangen har genomförts i samarbete Västsvenska Frisbeesportdistriktet och distriktets
föreningar.
Kurs- och utbildningsverksamhet
Västsvenska Frisbeesportdistriktet var, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna Väst, ansvariga för en
instruktörsutbildning i ultimate i april som hölls på Kviberg. Ansvariga ledare var Tommy Blom, Raging
Seagulls, och Anna Hamrén, Carnegie USC. En uppskattad utbildning med deltagare från hela landet.
Utbildningen var sanktionerad av Svenska Frisbeesportförbundet
Konsten att prestera mer, föreläsning av Rasmus Wallin-Tornberg arbetar till vardags på högskolan i
Halmstad som lärare i idrottspsykologi samt tillämpat med idrottare och lag .
Utbildning i stretching med expertis från SISU Idrottsutbildarna Väst
Satsning på juniorsidan
Bidrag har till stor del bestått av resebidrag när det har varit turneringar där västsvenska lag har deltagit,
som ibland annat Kung Bore i Örebro. Men även instruktionsbidrag till de klubbar som haft
skiolinstruktioner.
Distriktsframgångar
Skogshyddan FK slutade trea i sin egen turnering, Vintertrofén, i Göteborg. Carnegie USC slutade även
dom trea i damklassen.
Vid Riksmästerskapen kom Raging Seagulls DC tvåa efter finalförlust mot KFUM Jönköping. Raging
Seagulls vann även Fair Play.
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Ungdomens Riksmästerskap vanns av Frövi GFF, Raging Seagulls DC slutade tvåa i open junior. Frövi
GFF vann även Fair Play priset.
Vid Sigtuna Ultimate Games fick Frövi GFF se sig slagna i finalen och slutade därmed tvåa
Svenska Mästerskapen, Linköping, vanns av Skogshyddan FK.
Skogshyddan FK vann även den årliga turneringen Dive Hard.
Monsterslaget i Mönsterås fick se Stenungsund FC stod som segrare efter att ha vunnit mot Frövi GFF i
finalen med 12-7.
Vid EM i ultimate för klubbar kom Skogshyddan FK tvåa.
Avslutande turneringen Kung Bore vanns av Raging Seagulls DC i junior open efter finalvinst mot Frövi
GFF där Raging Seagulls DC vann 13-8.
FK 360° stod för stora framgångar, då kanske först och främst genom Camilla Jernberg som blev trea på
SM i Gävle och vann EM i Frankrike. Camilla vann även totalt Nationella Touren.
Men även i open kunde klubben skörda framskjutna placeringar där Emil Dahlgren blev fyra, Kristian
Bengtsson femma och Karl Arnby nia på SM i Gävle.
Viktor och David Johansen från Onsala DGC kom etta respektive tvåa i herrjunior i Nationella Touren.
Filip Loebbert, även han från Onsala, kom trea.
I master, Nationella Touren, kom Dan Johansson från Oddjobs FK fyra.
I open kunde Emil Dahlgren säkra förstaplatsen med Patrik Berglund på andra plats, Mikael Pettersson från
Oddjobs FK kom femma, Andreas Dackander från Onsala DGC sjua och Jonas Grundén FK 360° åtta.
Fem spelare topp tio!
Kristian Bengtsson i par med Patrik Berglund, båda från FK 360° kom fyra i Par SM som hölls i Karlstad,
tätt efter kom Jonas Grundén och Emil Dahlgren på en femte plats.
Lag SM blev inte den framgång som FK 360° hade 2009 utan man fick i år nöja sig med en sjätte plats.
Övriga resultat i discgolf kan man hitta på http://fk360.se/resultat.php
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
63 500 kronor. SISU Idrottsutbildarna har varit en stark samarbetspartner vid genomförda utbildningar och
bistått såväl ekonomiskt som med personella resurser.
På kostnadssidan har det inhandlats minidiscar för att kunna använda vid instruktioner och andra
sammanhang.
Ersättningar till föreningar för genomförda instruktioner har kostat distriktet knappt 23 000 kronor.
Enligt avtal med Svenska Frisbeesportförbundet en årlig avgift som motsvarar 30 000 kronor.

Slutord
Västsvenska Frisbeesportdistriktet har haft en relativt givande år med försök till att genomföra fler kurser
och utbildningar än tidigare, det har varit svårt att få alla att delta men i i en arbetsplan för kommande finns
intentioner att öka antalet tillfällen markant.

2

