
Årsmelding Trondheim frisbeeklubb 2020 

Styret 

Styret har dette året bestått av: 

Styreleder: Geir Olav Svee 

Nestleder: Lennart Denstad 

Styremedlem: Ingar Ballo Sandum 

Styremedlem: Even Nikolaisen 

Styremedlem: Eivind Karlsen  

Vara: Eivind Myklebust Lindseth 

Vara: Christian Dahlhaug 

 

Ultimatesesongen  

Tfk`s ultimatelag er regjerende norgesmester, og I januar 2020 spilte vi EUICC (European Ultimate 

Indoor Club Championship) I Herning. Her spilte vi mot Europas beste innendørslag, og det var derfor 

klart at vi kom til å få nok å bryne oss på. De to første kampene innfridde dette ganske godt, og vi 

møtte klart bedre lag I Hucks fra Berlin og Danger High Voltage fra UK. I siste kamp på første dag 

spilte vi derimot en jevn kamp mot Jet Set fra Belgia,som vi hadde gode sjanser på å vinne, men det 

endte med tap 11-12.Fredag spilte vi mellomspill som endte  med tre tap, men vi fikk finpussa 

samspillet til de to siste dagene. Lørdag spilte vi to kamper . vi startet dagen mot 3SB fra Tsjekkia, 

hvor vi fikk vår første seier: 13-10, og avsluttet med et returoppgjør mot Birmingham Ultimate (som 

vi tapte mot på fredag) endte med nytt tap men med færre poeng. Søndag spilte vi vår siste kamp, 

hvor vi fikk revansje mot Jet Set hvor vi tok en 11-10 seier. Totalt endte vi på 11 plass av 16 lag, som 

ikke er verst for debuten på internasjonal scene. 

Vi rakk også å spille en turnering i Norge før pandemien traff: Oak Hill I Oslo I februar. I slutten av 

mars var det duket for første NM i Trondheim, men det ble også avlyst. Det ble også resten av 

sesongen, selv om vi har hatt mulighet til treninger mellom oktober og desember. 

 

Seriespillet 

Seriespillet i 2020 besto av 40 runder fordelt på onsdager og søndager. Rundene ble avholdt på 

Dragvoll og  Othillienborg. Hele 149 (89 i fjor) medlemmer og 208 (83 i fjor) gjestekastere. 357 (172 i 

fjor) deltakere samlet deltok i seriespillet. 

Open ble vunnet av Magnus Bogen Brurok. 

Dame ble vunnet av Therese Ryan. 



Master ble vunnet av Hans-Christian Ristad. 

Junior ble vunnet av Hallvard Flatberg. 

Klubbmesterskapet  

Klubbmesterskapet ble arrangert  03.Oktober på Dragvoll DGA. Klubbmesterskapet gikk over 2 

runder  med totalt 88 deltakere fordelt på fem klasser: Open (62) , Dame (4) Junior (3), master (15) 

og ¤ yngre junior. 

Ingar Ballo Sandum vant Open-klassen. 

Ina Årbogen vant Dame – klassen. 

Hallvard Flatberg vant junior - klassen. 

 

Hans-Christian Ristad vant master – klassen. 

Yngre junior ble alle 4 premiert 

 

Vårspretten 

Vårspretten ble i 2020 avholdt som en del av Trønder Tour på Dragvoll den 21/6 med 76 deltagere. 

 

NC  

Vi arrangerte nc i 2020 første helga i September. Avholdt på Årsøya i Selbu i samarbeid med Stjørdal 

Frisbeeklubb. Arrangementet  fikk gode tilbakemeldinger fra forbund og deltagere. 

 

Amatørturnering 

Dragvoll Amateur Open ble avholdt 20/06. Rettet mot amatører i all hovedsak. Turneringa var i 

samarbeid med Stjørdal Frisbeeklubb. En trivelig turnering hvor hele 76 deltagere deltok. 

 

Pargolfturneringer 

Det ble også avholdt en pargolfturnering på Othillienborg. Tom Skarsvåg arrangerte. 10 par deltok. 

Det ble også avholdt en Random Dobbel dagen før klubbmesterskapet, her deltok det 9 par 

Romjulsgolf-TFK: Artig pargolfsturnering med 37 par. Her skal vi gi kred til Lennart Denstad for ideen . 



 

 

Diskgolf mot kreft 

Turnering avholdt den 24/10på Melhus. Hovedhensikten var å samle inn penger til 

“Rosa-sløyfe-aksjonen”. Her vil vi spesielt berømme Henning Hinsverk for ideen og Stig Tobiassen for 

gjennomføringen. Det ble samlet inn 4000 kroner til aksjonen. 

 

2020 har vist et stort spenn i type arrangement. Styret opplever at klubben balanserer på en knivsegg 

når det gjelder belastning i forbindelse med arrangementer. Det er sterkt ønskelig med flere som kan 

bidra på arrangørfronten. 

 

Events, disker, treninger  

Vi har arrangert mange firma events hvor hver deltager har fått tfk disk. Vil her trekke fram vår 

tilstedeværelse hos studentene ved 5-årig lektor utdannelse i kroppsøving og idrettsfag NTNU. Super 

innsats av Hans-Christian. I vinter har det vært organiserte utetreninger på Ladeanlegget. Det er plass 

til flere, hjertelig velkommen. Klubben har også hjulpet til med befaring til ny bane under oppføring i 

Børsa. 

Klubben har fast aktivitet 4 dager i uken store deler av året. Tirsdag og torsdag er det 

Ultimatetrening. Diskgolf har ukegolf onsdag og søndag på vår/sommer/høst, vintertrening på 

onsdager fra november og vinterserie på søndager gjennom vinterhalvåret. 

 

Økonomi 

TFK har en god økonomi (Se regnskap og balanse for detaljer). 

 

Medlemsregistrering 

I 2020 så har vi satt ny medlemsrekord 210 (mot  133 i 2019) betalende medlemmer.  

Vi har i år innført et nytt medlemsregister som er mer oversiktlig for oss som klubb. Det meste er nå 

på plass, men ikke alt.  

 

Anlegg 

Dragvoll DGA: Store forandringer i 2020. Nye teepads, hull og diverse samt ny avtale med eier av 

området. 



Othillienborg Diskgolfpark: Store forandringer gjort  i 2020. Økt opp fra 11 hull til 18, med nye 

teepads, kurver og diverse. 20 års bruksavtale med kommunen. 

Øya DGP: Øya her er det 6 kurver som står igjen. 

Tillerskogen: I 2020 har vi vært i dialog med kommunen angående ny bane oppe i Tillerskogen. 20 års 

bruksavtale, som at kommunen er godt i gang med å felle trær og kviste. Vi har fått inn anbud på 

kurver fra 3 produsenter samt jobber med diverse søknader på midler. Lennart og Eivind skal ha ros 

og ære for meget god jobb med befaringer, kart og søknader til kommunen. I skrivende stund er 8 

fairwayer straks ryddet klare. 

Melhus diskgolfpark: Kurvene som tidligere stod på Lade står på denne banen. Stig og Ole Jakob 

jobber godt med banen. Diskgolf mot kreft i Oktober ble arrangert her. 

 

Oppsummering 

Vi ønsker å takke alle medlemmer, frivillige og samarbeidspartnere for 2020, men trekker spesielt 

frem Dugnadsgjengen med Lennart i spissen strålende jobb utført på alle baner, og 

Arrangementsgjengen med Even i spissen for strålende gjennomførte arrangement. 

Vi gleder oss til 2021. God vind til alle sammen 

Geir Olav – for styret i Trondheim Frisbeeklubb. 

 

 

 

 

 


