ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

17-02-2016 – 19:00
DMMH – Trondheim

MØTEPAPIRER

Saksliste:
1. Åpning av møtet ved styreleder
2. Godkjenning av de stemmeberettigede
3. Godkjenning av innkallingen, sakslisten og forretningsorden
4. Valg av dirigent, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen
5. Behandle årsberetning for 2015.
6. Behandle det reviderte regnskapet for 2015
7. Infosaker (Ungdomskomité, Klubbdisk ved innmelding, Events)
8. Fastsette medlemskontingent
9. Vedta budsjett for 2016
10. Valg
11. Avslutning

Forslag til dirigent og sekretær:
Det foreslås at Leiv Aspén leder møtet som dirigent.
Det foreslås at Ingar Ballo er sekretær
Det foreslås at Tom Skarsvåg og Hans-Christian Ristad underskriver protokollen.

Forslag til forretningsorden:
1. Forhandlingene ledes av den valgte dirigent.
2. Om nødvendig og med unntak av innledninger settes taletiden til:
- 1. innlegg: 3 minutter
- 2. innlegg: 2 minutter
- 3. innlegg: 1 minutt
3. Alle forslag må være formet skriftlig
4. I avstemninger ved valg skjer dette i overensstemmelse med NIFs lov
5. Forslag og vedtak føres inn i protokollen med antall stemmer for, imot og avholdne.

ÅRSBERETNING 2015 – TRONDHEIM FRISBEEKLUBB
STYRET
Styret har bestått av Hans-Christian Ristad (leder), Sigrid Vikan Sandum (nestleder), Stig Rune Øyra
(Kasserer), Ingar Ballo Sandum (medlem), Leiv Aspén (medlem) og Lars Jakob Furunes (medlem).

ARRANGEMENT
I 2015 arrangerte TFK:
Diskgolf: Norgesmesterskap, seriespill, klubbmesterskap og Vårspretten
Ultimate: Runde i Ultimateserien
Seriespill
Det ble arrangert seriespill over 40 runder. Vinneren kåret ved at man fikk poeng basert på
plassering. Det ble benyttet samme poenggivning som ved NC (50 poeng til vinner av runden osv.).
De 12 beste poengsummene til spilleren ble tellende. Det ble spilt både på Lade, Dragvoll,
Othilienborg og Øya. Totalt 56 (opp fra 42 i fjor) spillere oppnådde poeng på minst 1 runde av
seriespillet. Det ble konkurrert i Open-klasse og Dame-klasse. Vinner av Open-klassen ble Einar
Melgård, mens Sigrid B. Sandum vant Dame-klassen. For fullstendig tabell, se vedlegg 1.
Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble arrangert 26. september, med to runder på Dragvoll. Totalt 24 deltakere
deltok, og til slutt var det Ingar Ballo Sandum som stakk av med seieren med hele 9 kasts margin.
Andreplassen ble tatt av Einar Melgård, mens Andreas Borgen og Sigurd Holte delte 3. plassen. Det
ble også arrangert en ctp på hull 18 mellom rundene. Denne ble vunnet av Christian Ulvesten.
Vårspretten
11. april ble det arrangert «Vårspretten» på Dragvoll. Mens det i 2014 var bare 14 deltakere, var det
hele 27 som deltok i 2015. Turneringen var en PDGA C-tier og vinner av Open-klassen ble Ingar Ballo
Sandum med 103 kast. Vinner av Dame-klassen ble Katarina Staalesen med 130 kast.
Norgesmesterskap
Klubben arrangerte Norgesmesterskap i diskgolf helgen 4. til 6. august, på en midlertidig bane på
Kristiansten Festning. De generelle tilbakemeldingene på turneringen var god. Sigrid Vikan Sandum
forsvarte norgesmestertittelen fra i fjor, mens Morten Løvbugt ble klubbens beste i Open-klassen
med en 19. plass. For fullstendige resultater se forbundets nettsider.
Ultimateserien
TFK vant Ultimateserien 2014/2015 med 23 poeng, foran BSI Ultimate (20p) og Lørenskog FK (16p). I
NM ble det en 4. plass på laget. I sesongen 2015/2016 ble Trøndisk arrangert 31. oktober i samarbeid
med NTNUI Frisbee. Turneringen gikk i Trondheim Spektrum, og ble vunnet av et nonclub-lag fra
NTNUI. TFK ble nummer 3 av totalt 8 lag som deltok.

ANLEGG
Lade Diskgolfpark
Det har i lengre tid vært mye usikkerhet knyttet til anlegget, og 2015 ble preget av bygging av
kunstgressanlegg for amerikansk fotball og baseball. Dette har i realiteten fjernet halvparten av
hullene på banen slik at det nå er kun hull 1-4, 9 og 15-18 som er spillbare. Det er videre planlagt
utbygging av idrettshall, tennishall som vil ta området der man per i dag parkerer, samt det gamle
garderobebygget. Videre vil det trolig komme utendørs tennisbaner som tar mye av området mellom
fotballbanen og kurven på hull 2/17. Dermed ser det ut til at det i verste fall ikke vil være noe anlegg
her i fremtiden, i beste fall bare et nærmiljøeanlegg med lav vanskelighetsgrad.
Othilienborg Diskgolfpark
Mot slutten av sesongen ble det gjennomført befaring av området sammen med Trondheim Bydrift,
som ser ut til å ha gitt en enighet om hvordan området må klippes. Banen var preget av høyt gress i
store deler av året, men det ser nå ut til at denne kan være spillbare i hele 2016..
Dragvoll Diskgolfpark
Det er gjennomført en del arbeid med å få en endelig 18-hulls bane som kan brukes på en forsvarlig
måte, og merkes opp ordentlig fra 2016. Dette arbeidet ser ut til å ha kommet i mål gjennom
justering av hull, samt samtaler med NTNU. Noe usikkerhet rundt anlegget vil det likevel kunne være
i forbindelse med NTNU sine planer om flytting ned til Gløshaugen. Dette vil likevel trolig ta en del år
før det blir realisert..
Øya Diskgolfpark (Trondheim Spektrum)
Tidlig i sesongen ble det bygget en platform for arbeid i elven mellom utkastfeltet og kurven på hull 5
på banen. Dette gjorde bruk av banen noe begrenset. Mot slutten av sesongen ble 7 av 8 utkastfelt
med kunstgressdekke, utbedret. Det ble lagt terrassebord på utkastfeltet, med kunstgresset festet
oppå dette igjen. Det siste utkastfeltet var begravd under platformen for elvearbeidet, og vil bli
utbedret våren 2016. Saken om skilting av anlegget har fortsatt vært en uløst konflikt mellom
klubben og leverandør. Denne håper vi å få løst slik at skilting kommer opp våren 2016.
Nye anlegg
For å se på spesielt nytt konkurranseanlegg, ble det opprettet en anleggskomité ledet av HansChristian Ristad. Komiteen består i dag av totalt 15 medlemmer, som vil se på mulige områder for
nye anlegg.
Komiteen har sett på områdene Granåsen, Trolla, Utleira og par andre mulige små anlegg. Per i dag
prioriteres Granåsen, men dette vil avhenge av at kommunen regulerer et større område enn først
foreslått, til idrettsformål. En avklaring rundt dette, samt om klubben kan få den hjelpen den vil
trenge til å gjøre grunnarbeid på terrenget, vil først komme våren/sommeren 2016.
Ved befaring av Trolla-området ble det slått fast at dette området er lite egnet logistisk til å romme
en konkurransebane. Det var derimot veldig gode muligheter til å få til en god nærmiljøbane (9-hulls)
som senere kunne utvides til en høyst interessant 18-27-hulls bane. Det vil bli gjennomført møter
med Trolla IL for å se på et samarbeid om en mulig bane her.
Et borettslag på Risvollan har vedtatt å bygge det som vil bli en 18-hulls bane bestående av 9 kurver
med doble utkast. Denne er ventet å være på plass våren 2016.

MEDLEMSUTVIKLING
Antallet medlemmer i klubben har vært relativt stabil denne sesongen. En del nye har kommet til,
men noen har også falt ifra. Totalt har klubben ligget på litt over 100 medlemmer gjennom 2014 og
2015.

DELTAKELSE NASJONALT OG INTERNASJONALT
Følgende har deltatt i Norgescup for TFK i 2015 (ev. sammenlagtplassering i parantes):
Dame: Sigrid Vikan Sandum (2).
Open: Ingar Ballo Sandum (12), Hans-Christian Ristad (69), Morten Løvbugt og Leiv Aspén.

REPRESENTASJON
Hans-Christian Ristad og Ingar Ballo Sandum deltatt i diverse møter med Trondheim Kommune om
anlegg i kommunen.
Hans-Christian Ristad satt som seksjonsleder for Disksport 2015.
Ingar Ballo Sandum satt som medlem i arbeidsutvalget til Disksport Norge 2015.
Ingar Ballo Sandum har vært norsk PDGA-kontakt i 2015.

ØKONOMI
Klubben har fortsatt en god økonomi. Sesongen 2015 ble det et underskudd på ca 14.600,-. Dette
skyldes i stor grad en investering i anlegg i 2014, hvor faktura først ble mottatt i 2015. Med et
overskudd på ca 40.000,- i 2014 har klubben likevel bygd opp en økonomisk trygghet over disse to
årene. Noe bekymringsverdig er likevel mengden ubetalte medlemskontingenter. Klubben står med
23.000,- i utestående medlemsfordringer, tross 1 purrerunde høsten 2015. Nye purrerunder vil bli
gjennomført i 2016, samt omlegging av hvordan medlemskontingent betales inn. Dette i håp om å få
en mer forutsigbarhet rundt medlemskontingenter.

AVSLUTNING
Disksport er fortsatt en sport i medgang. Det har vært stadig økende aktivitet på diskgolfsiden, noe
som gjenspeiles i antall deltakere på vårspretten, i seriespill, på klubbmesterskap. Klubben har
fortsatt litt få spillere på Ultimatelaget, men har greid å delta på alle turneringer i 2015. Den store
usikkerheten fremover er nok anlegg, da Dragvoll neppe er en varig løsning. Klubben håper å få på
plass et godt konkurranseanlegg, godt egnet for NC, NM og større turneringer i fremtiden.
Klubben vil takke alle som har stått på i 2015, og håper at alle er klar for nye utfordringer i 2016.

Hans-Christian Ristad
for styret – Trondheim Frisbeeklubb

Forslag til medlemskontingent 2016:
Det foreslås at medlemskontingenten økes til 350,-. Dette for å kompensere for avgift ved ny
betalingsordning, samt generell prisregulering.

