Sted: Egon Sentrum Trondheim
Dato: 30/10 2019
Tilstede:
Geir Olav Svee
Ina Årbogen
Eivind Karlsen
Eivind Myklebust Lindseth
Even Nikolaisen
Christian Dalhaug
Ingar Sandum
Tentativ saksliste:
1. Evaluering av årets sesong, arrangement, events, seriespill, metrix
2. Nm Ultimate hva trengs det hjelp til?
3. Økonomi hvordan ligger vi ann her.
4. Sponsorer hvordan jobber vi med det
5. Annonsering på TFK-gruppa av andre aktører
6. Skal vi søke noe NC til neste år.
7. Vinterserien, treninger hvordan gjennomføre?
8. Sikkerhet på baner, hendelse på Dragvoll
9. Ny mulig bane (Tillerskogen) veien videre der.
10. Eventuelt

1: Evaluering av sesongen.
A: Vi fortsetter å øke antall medlemmer. 136 registrerte (notert i etterkant av Ingar). Ingar har
ansvar for å gjennomgå listene og oppdatere medlemsliste i klubbadmin innen 1. Desember
2019.
B. Ultimate: Trondheim vant NM i ultimate 2018/19. Andreplass i ultimateserien. Kvalifisert til
deltakelse i innendørs NM i Danmark 2020. TFK hadde også 3 spillere på Norges Landslag i
Ultimate om ble arrangert i Györ i Ungarn i juli 2019.
Vi har gjennomført og fortsetter å gjennomføre treninger i Trondheim Spektrum tirsdag
19:30-21:00 og torsdager 21:30-23:00 gjennom sesongen.
Arrangerte Trøndsik, første turnering i Ultimateserien 2019/20. Stor suksess! 15 lag med totalt
130 spillere. Live stream av kamper. Dette er den største ultimate turneringen i Norge siden
90-tallet (redigert etter innspill fra Jon fra Stovner frisbeeklubb). God gjennomføring, kun
småting å justere på. Søkte og fikk 9.000 kroner i støtte. Det må skrives rapport på dette. Geir
Olav er ansvarlig med støtte fra Eivind K.

C: Golf:
- Det er gjennomført 44 antall serierunder. Totalt XX deltakere.
- Våspretten, Amatørturnering, Klubbmesterskap og diskgolf for kreft er gjennomført
- Vi har stått som arrangør for 2 norgescup turneringer i diskgolf.
1. NC 3 - Ale i samarbeid med Nidaros Diskgolfklubb. Minimalt arrangement krav, grei
gjennomføring XX spillere. Foreløpig ikke fått overskudd fra Nidaros. Ingar etterspør.
2. NC 5 - Selbu i samarbeid med Stjørdal frisbeeklubb. Godt gjennomført arrangement.
XX spillere. Arrangementet gikk med ca 10.000 i overskudd + 5000 i støtte.
- Event for eksterne. Det har vært gjennomført en rekke arrangementer for eksterne. I form av
innleie for bedrifter, samarbeid med Scandiacupen og samarbeid med Sofakampen. Dette har
både gitt inntekter til klubben og bidratt for å opprette kontakt med potensielle
støttespillere/sponorer.
- Evaluering av bruk av Metrix. Usikkerhet rundt kostnad for dette. Ingar undersøker og gir
tilbakemelding til resten av styret på dette. (Note i ettertid: Total kostnad for 2019 er ca 3000 kr
per 1.11.2019).

2. NM i Ultimate
TFK står som arrangør av NM i ultimate 21.-23.mars 2020. Arrangeres i den nye hallen i
Trondheim Spektrum. Ingar Sandum er TD for arrangementet. Foreløpig ikke planlagt så mye.
Det blir livestream med hjelp fra Plastkast.no.
Det søkes om arrangementsstøtte for arrangementet til Trondheim kommune. Geir Olav er
ansvarlig, med støtte fra Ingar.
Det er ønske om bistand fra golfspillere til arrangementet. Ideelt trengs minst 6 frivillige til blant
annet poeng styring. Det jobbes videre med dette. Ingar lager en plan for påmelding, og
arrangementet.

3. Økonomi
Økonomien i klubben er god. Klubben har i 2019 hatt betydelig høyere inntekt enn utgifter. Det
henger noen utgifter fra 2018. Ingar sender ut rapport angående økonomi til styret i etterkant av
møtet. (Note: Økonomirapport er sendt til styret 4. November 2019).

4. Sponsor Arbeid
Geir Olav tar en kort oppsummering av arbeidet med sponsorer. Gjennomgangstema er at vi må
bli flinkere til å kontakte potensielle sponsorer på et tidligere tidspunkt. Mulig bør arbeidet starte
alleredet nå for neste sesong før bedrifter bruker opp budsjettene sine.

5. Annonsering på facebook av eksterne aktører
Det har vært litt for mye annonsering på facebookgruppa til klubben Vi ønsker ikke “Spam” på
siden. Da mister vi dette som verdifull infokanal til våre medlemmer. Geir Olav tar kontakt med

aktuelle aktører for å informere.
Det ble diskusjon rundt putteliga og regler rundt alkohol i idretten. Konklusjonen for styret er at
vi ikke ønsker annonsering av arrangementer som foregår i samarbeid med aktører som har
alkohol som sin hovedgeskjeft.
6. NC 2020?
Det ble vedtatt at TFK skal søke NC i 2020. Første ønsker er å videreføre samarbeidet med
Stjørdal og arrangere i Selbu. Geir Olav og Ingar kontakter Stjørdal og vurderer søknad hvis det
finnes mulige datoer for arrangementet og kriteriene for NC2020 muliggjør et godt arrangement.

7. Vinterserie og trening. Plan og gjennomføring
Det er planlagt vintertrening på Lade hver onsdag. Det sette opp en plan med en ansvarlig for
hver trening. Hva det innebærer å være ansvarlig er litt opp til hver enkelt. Det viktige er at det
er noen der til å ta imot folk som kommer for å trene. Tilbudet er for medlemmer av TFK, andre
kan delta mot betaling på 30 kroner. Betaling gjøres på vipps til TFKs konto.
Vinterserie: Søndager 12:00 gjennom vinteren. Dragvoll først og det sjekkes med Rotvoll om det
er aktuelt utover vinteren. Foreløpig ikke sammenlagtseier. Ment som sosialt tilbud der folk
samles og spiller runde Ikke CTP- eller ACE-konkurranse. Vurdere sammenlagtseier ut fra
kostnad til Metrix.

8. Sikkerhet på banene
Det har vært en uheldig hendelse på Dragvoll. Geir Olav besvarer henvendelse og viser at vi er
villige til å ta grep for å informere og justere for å unngå farlige situasjoner. Det vedtas at man
skal lage infoplakater som skal henges opp på utsatte steder, samt informeres på Facebook.

9. Bane, Tillerskogen
Eivind ML informerer om prosessen. Kommunen er foreløpig positiv. De ønsker anslag rundt
inngrep og kostnad. Eivind driver prosessen videre sammen med Lennart Denstad (medlem i
klubben) med støtte fra styret etter behov.

10: Eventuelt
a. Putteliga i regi av TFK. Ina ser på muligheter for dette. Det var snakk om tilgjengelige
lokaler ved Dr. Mauds, ved Hans-Chrisian Ristad.
b. Stenge banen ved bruk. Bedre informasjon ved arrangementer. Lage standard plakater
som kan brukes til dette.
c. ACE/CTP - er dette gambling. Ingar sjekker ut dette.
d. Forslag om åpen CTP-konkurranse der det kåres en totalvinner mot slutten av sesongen
fremfor å ha betaling med utbetaling. Mindre administrasjon og ikke “pengespill.

