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Styret
Styret 2017 har bestått av:
Leiv Aspén (leder)
Sigrid Sandum (nestleder)
Ingar Ballo (medlem)
Nina Almås Svee (medlem)
Tom Skarsvåg (medlem)
Eivind Karlsen (medlem)
David Thyge Nielsen (vara)

Ultimatesesongen 17/18
Sesongen startet i Trondheim, med Trøndisk, som satt ny rekord med 12 lag og nesten 100
spillere. Også på banen ble turneringen en suksess, og TFK slo Pancake i finalen og startet
serien på best mulig måte. 2. del av ultimateserien spilles i Lørenskog. Der så det lenge bra ut,
men hjemmelaget ble for tøffe i finalen, og TFK endte med å tape 14-15. Dermed sto Pancake
og TFK helt likt før tredje og siste runde, som spilles i Bergen. Der klarte TFK å komme tilbake
og vinne en tøff semifinale mot Ekeberg, før vi gjør det samme mot Pancake i finalen. Dermed
står TFK som vinner av turneringa, og, med 2 av 3 seiere, også av serien, og vi gjentar dermed
suksessen fra 2015. Nå jakter vi på NM-gullet i april, som vi ennå ikke har tatt.

Seriespillet
Seriespillet i 2018 besto av 39 runder fordelt på onsdager og søndager. Samtlige runder ble
avholdt på Dragvoll Diskgolfarena, forutenom én som ble avholdt på Festningen i
sammenheng med Norgescupen.
Hele 142 unike deltakere deltok i seriespillet, dette er en økning på hele 58% fra 2016! I snitt
deltok det 24 deltakere per serierunde.
VI utvidet også antall klasser fra 3 til 4 ved å legge til ”Amatør”. Dette for å gjøre terskelen
litt lavere for de som er helt i startsfasen og/eller de som spiller veldig sjeldent.
Vinnere av sersiepillet 2018 ble som følger:
OPEN: Leiv Aspén
DAME: Nina Almås Svee
AMATØR: Geir Olav Svee

Klubbmesterskapet
Klubbmesterskapet ble arrangert 30. September på Dragvoll DGA. Klubbmesterskapet gikk
over 2 runder, med totalt 44 deltakere fordelt på to klasser: Open (38) og Dame (6).
Deltakermessig er dette en 100% økning i dameklassen, samt 35% økning i Open-feltet fra
2016.

Leiv Aspén vant Open-klassen, foran Christian Furberg og Ingar Ballo som delte 2. Plassen 4
kast bak.
I Dame-klassen vant Sigrid Sandum, 8 kast foran Ina Årbogen på 2. Plass, og 13 kast foran
Nina Almås Svee som kom på 3. Plass.

Vårspretten
Vårspretten ble arrangert 8. April på Dragvoll DGA. Vårspretten gikk over to runder, med
tilsammen 15 deltakere, 14 i Open og kun 1 i Dame.
Leiv Aspén gikk av med seieren, 10 kast foran John-Are Freland på 2. Plass og 20 foran jonas
Austli på 3. Plass.
I Dame tok Nina Almås Sve en lett seiere som eneste deltaker.

Trondheim Open
1. juli ble arrangert Norgescup på Festningen. Dette ble et stort arrangement med mange
dugnadstimer, både før, under og etter arrangementet. Sigrid Sandum var TD, med Leiv og
Ingar som assistenter. Arrangementet gikk generelt sett veldig bra, med kun positive
tilbakemeldinger i etterkant.
TFK slo greit ifra seg med 17 deltakere i Open, Leiv Aspén (12.), Ingar Ballo (20.) og Einar
Melgård (29.) som de beste fra TFK, mens Nina Almås Svee (5.) og Marte Lohne (6.) stilte i
Dame-feltet.

Medlemsutvikling
TFK har de siste årene hatt en sterk vekst i antall medlemmer, 2017 intet unntak.
12% økning i antall betalende medlemmer, over 200 medlemmer totalt. Dette vises veldig
godt på både seriespill, klubbmesterskap samt generell bruk av spesielt Dragvoll DGA. Her
har det i år vært til tider veldig mye diskgolf-trafikk, både av nye og gamle medlemmer, samt
forhåpentligvis fremtidige også.

Økonomi
TFK har en god økonomi, til tross for endel investeringer både i 2016 og 2017. Bl.a. ble
Dragvoll DGA pusset kraftig opp i årsskifte 2016/2017, med nye utkastfelt, teeskilt med mer.
De to siste årene har også Grasrotandelen kommet godt med.

ANLEGG
Dragvoll DGA
Dragvoll DGA ble våren 2017 kraftig oppgradert, med skikkelige utkastfelt, teeskilt,
søppelbøtter og benker. I tillegg har fairwayer og kurver blitt ryddet og festet skikkelig.

Lade DGP
Lade DGP har i 2017 blitt nedjustert til bare noen få kurver, og brukes i dag kun til litt
treningsspill. De siste kurvene vil å i år bli fjernet.

Othilienborg Diskgolfpark
Othilienborg DGP ble i 2017 noe neglisjert av kommunen mht klipping, samt igjengrodde
utkastfelt og lite med klubbdugnad førte til at banen aldri kom seg helt i shipshape. Styret
har vedtatt å oppgradere Othilienborg i 2018, med noen nye hull, utkastfelt og teeskilt. Det
er også opprettet god dialog opp mot borettslaget mht klubbhus o.l.

Granåsen
Dialogen rundt en potensiell bane i Granåsen har pågått lenge, og prosessen foregår ennå.
TFK har vært på flere befaringer, den siste høsten 2017. Da ble det opplyst at mesteparten
av foreslått området ikke er hverken regulert eller egnet til noen bane. Siste nytt her er et
forslag om å kombinere klatrepark og diskgolfbane. Vi venter fortsatt på svar.

Øya DGA
De siste årene har Øya Diskgolfpark vært preget av mye anleggsarbeid m.m. som har gjort
banen redusert. Høsten 2017 startet det massive arbeidet med å bygge ut Trondheim
Spektrum, som har ført til at flere utkastfelt og kurver er fjernet, flyttet, ødelagt. Styret er i
dialog med kommunen om banen fremtid.

Andre baner
I 2017 kom det andre baner på banen som ikke er initiert av TFK. Bl.a. Trolla DGA ble på
tampen av året satt opp i Trolla. Frisbeebutikken og Kjeldsberg satte også opp en
innspillsbane på Sluppen, og det er flere mindre baner i loopen. Bl.a. er det vedtatt at det
skal opp en 6-hullsbane på Munkvold.
Det jobbes kontinuerlig for å finne et alternativ til Lade DGP. Tapet av en bane med litt
distanse er stort, og med sportens vekst i regionen trengs det flere baner med litt
utfordringer for å avlaste bl.a. Dragvoll DGA.

OPPSUMMERING
Diskgolf har vokst voldsomt både lokalt, regionalt og nasjonalt de siste årene. TFK sin
medlemsvekst og aktivitet har vært eksepsjonell, noe som vises gjennom deltakelser både på
lokale og nasjonale turneringer. Selv om noen klar erstatter for Lade DGP ikke er på plass,
har man likevel klart å løfte Dragvoll opp på et godt nasjonalt nivå, i tillegg til at flere mindre
baner har etablert seg.
Vi ønsker å takke alle medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere for 2017, og gleder oss til
fortsettelsen i 2018!
Leiv Aspén – for styret i Trondheim Frisbeeklubb

