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Trøndelag Tour 
Bakgrunn 
Diskgolf som idrett har opplevd en eventyrlig vekst de siste to sesongene. Trondheim Frisbeeklubb 

har ca. tredoblet sitt medlemstall fra 2019 til 2021. Andre klubber i regionen har opplevd tilsvarende 

økning, og nye klubber har kommet til. Totalt har klubbene i regionen ca 800 medlemmer. Noen av 

disse er riktignok medlem av mer enn en klubb slik at tallet på unike medlemmer er noe lavere.  

I tillegg til alle klubbenes medlemmer, er det uten tvil mange som bruker diskgolfanleggene uten å 

være medlem av noe klubb. Det er svært sannsynlig at minst 2000 mennesker i Trøndelag jevnlig 

spiller diskgolf på en eller flere av våre baner.  

Flere medlemmer og flere aktive, betyr samtidig et stadig økende behov for aktivitetstilbud. Alle 

klubbene har tilbud i form av seriespill eller ukesgolf. I tillegg til dette arrangeres det en del små og 

større turneringer. Med veksten, er det imidlertid stadig viktigere å ha et godt nok konkurransetilbud 

til alle utøverne, på det nivået de ønsker å drive sin aktivitet.  

En vanlig inndeling i idretten er lokale, regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser. Det 

lokale er godt dekket av seriespill og ukesgolf, der den enkelte klubb står som arrangør. I motsatt 

ende har man etter hvert mange internasjonale turneringer man kan delta på, gjerne i regi av PDGA 

og dets underliggende organisasjonsledd. På nasjonalt nivå har NAIF (Norges Amerikanske Idretters 

Forbund) ansvar for å arrangere Norgescup (NC) og Norgesmesterskap (NM) hvert år. I tillegg 

arrangeres det gjerne Pargolf-NM. Dermed står man igjen med spørsmålet om det regionale nivået. 

Her er det ingen organisasjonsledd som står med et klart ansvar, og lite som tyder på at det vil endre 

seg med det første. 

Dette betyr ikke at det ikke eksisterer regional aktivitet. Flere klubber arrangerer turneringer, og de 

siste årene har Trønder Tour vært et tilbud med flere turneringer fordelt på flere arrangører. 

Ulempen hittil har vært at disse arrangementene tidvis har kommet tett, uforutsigbart og til og med 

har vært arrangert langt utenfor Trøndelag, inkludert utenfor Norges grenser. Turneringene har 

gjerne vært gode initiativ fra klubbene, men tilbudet har altså fremstått som uforutsigbart for 

utøverne, og informasjon har gjerne kommet etter at sesongen er godt i gang. Vi tok kontakt med 

Nidaros som arrangerer Trønder Tour for å se om det var mulig å få til et samarbeid om et regionalt 

tilbud, uten å lykkes. 

Trondheim Frisbeeklubb ønsker på sikt at NAIF enten gjennom forbundskontoret eller et regionalt 

ledd, skal ta ansvar for den regionale aktiviteten. Frem til da oppretter vi Trøndelag Tour som et 

forsøk på å samle Trøndelagsklubbene om et regionalt turneringstilbud. Både for at utøvere i 

regionen skal ha et godt tilbud, men også for at klubbene skal samle og utveksle erfaring. Gjennom et 

godt samarbeid kan vi lære av hverandre, gjøre oss mer attraktiv til sponsorer og løfte hverandre 

sportslig. 

Vi ønsker at vi alle skal gå sammen om å skape «Bindeleddet mellom seriespill og Norgescup» 

  



Trøndelag Tour 
Dagens situasjon 

Klubber i Trøndelag 
En uformell undersøkelse gjort i august 2021 fant følgende informasjon om klubben i Trøndelag: 

Klubb Medlemmer Baner 

Trondheim Frisbeeklubb 345 Dragvoll Diskgolfarena, Othilienborg Diskgolfpark, Øya 
Diskgolfpark, Tillerskogen Diskgolfpark, Melhus 
Diskgolfpark 

Stjørdal Frisbeeklubb 91 Fosslia Diskgolfpark, Årsøya Diskgolfpark 

Malvik IL Disksport 21 Vikhammerløkka Diskgolfpark 

Hemne Frisbeegolf 27 Ånesøyan Diskgolfpark 

Trolla IL 10 Trolla Diskgolfpark 

Nidaros Diskgolfklubb 100 Klæbu Diskgolfbane 

Steinkjer Frisbeeklubb 72 Gullbergaunet Diskgolfpark, Lerkehaug Diskgolfpark 

Levanger Frisbeeklubb 30 Staupshaugen Frisbeegolfbane 

Ørland Frisbeeklubb 100 Ørland Diskgolfpark 

TOTALT 796 15 baner 

 

Totalt ca 800 medlemmer, men en del av disse har nok medlemskap i mer enn 1 klubb. NAIF vil etter 

hvert kunne si noe mer eksakt om hvor mange utøvere som finnes i Trøndelag. 

Av disse klubbene er det kun én som ikke har ukentlig seriespill (eller tilsvarende). De andre klubbene 

har fra 1 til 3 serierunder i uken, på alt fra nybegynnerbaner til mer konkurransepregede baner.  

Flere av klubbene arrangerer regionale turneringer dette året, og flere av klubbene har ved tidligere 

anledninger arrangert Norgescup og NM.  

Turneringer i Trondheim Frisbeeklubbs regi 
TFK har etter hvert etablert noen faste turneringer. Sesongen startes normalt med Vårspretten, men 

også Dragvoll Ice Challenge har kommet inn som et potensielt fast arrangement i forkant av den 

ordinære sesongen. Trondheim Amateur Open er en turnering som har vært arrangert i samarbeid 

med Stjørdal Frisbeeklubb. I tillegg er det et par andre turneringer denne høsten, som potensielt kan 

bli faste turneringer. Klubbmesterskapet er også en turnering som går igjen hvert år, men siden 

denne i utgangspunktet holdes for klubbens egne medlemmer anses det ikke som et regionalt tilbud. 

Klubben har tidligere arrangert flere Norgescup-turneringer, samt NM.  

Andre turneringer i Trøndelag 
Mye av de andre klubbenes turneringsaktivitet har vært samlet under Trønder Tour-konseptet de 

siste årene. Det har likevel vært noen enkeltturneringer utenfor dette, senest med Fosenkraft Open 

og Stjørdal Open som eksempler på turneringer som har vært siktet inn mot regional deltakelse. 

NAIF 
Det ble fore flere år siden luftet et ønske om at NAIF etablerte regionale tours tilsvarende 

Norgescupen, for å sikre kontinuitet og forutsigbarhet. Dette forslaget møtte imidlertid liten 

interesse, og det er lite som tyder på at det beveger seg i retning av noe tilbud fra forbundets side.  

  



Trøndelag Tour 
Konkurransetrappen 

 

(Forkortelser: NC = Norgescup, NM = Norgesmesterskap, ET = Eurotour, EM = Europamesterskaper, VM = Verdensmesterskap). 

Trappen representerer en vanlig inndeling av konkurransenivå.  

Lokalt 

På lokalt nivå er det gjerne en klubb som er arrangør, med egne medlemmer som målgruppe. 

Normalt vil dette i diskgolf si seriespill/ukesgolf, samt eventuelt klubbmesterskap. Her vil man ofte 

finne deltakelse fra gjester som bor nært der runden arrangeres. 

Regionalt 

På det regionale nivået er det gjerne forbund eller underavdeling av forbund som er arrangør, med 

utøvere i en gitt region (f.eks. fylket) som målgruppe. Enkeltarrangement delegeres gjerne til en lokal 

klubb, ofte gjennom søknadsprosess. I diskgolf varierer det sterkt hva som finnes i hver region, og i 

hovedsak er det klubber eller enkeltpersoner som har tatt ansvar for dette. I slike turneringer finner 

man gjerne deltakere fra hele regionen, og tidvis noen fra utenfor regionen. 

Nasjonalt 

På det nasjonale nivået er det forbund som står som arrangør, med hele landets beste utøvere som 

målgruppe. Som ved regionalt nivå, så delegeres enkeltarrangement basert på et sett med kriterier 

og en søknadsprosess. Eksempler på slike turneringer i Norge er NC, NM og Pargolf-NM. I slike 

turneringer finner man gjerne de beste utøverne i landet. 

Internasjonalt 

På det internasjonale nivået er det gjerne internasjonalt forbund som står som arrangør, med de 

beste spillerne i verden som målgruppe. Her er det igjen gjerne delegering av enkeltarrangement, 

gjerne med strenge kriterier og sterk konkurranse. Eksempler på slike konkurranser i diskgolf er EM, 

VM og Eurotour. 
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Organisering 

Tourkomiteen – Et samarbeid mellom klubbene 
Sentralt i Trøndelag Tour står det at klubbene skal jobbe sammen, lære sammen og utvikle seg 

sammen. Dette starter med Tourkomiteen, et organisasjonsledd bestående av representanter fra alle 

klubbene som ønsker å delta. Dette inkluderer de klubbene som ev. ikke tildeles arrangement det 

aktuelle året. 

Målet med denne organiseringen er å sikre at touren er et samarbeid mellom klubbene. At alle 

klubbene kan komme med sine innspill, og delta i de aktuelle prosessene. Som største klubb i 

regionen stiller vi med en Touransvarlig til å lede komiteen. Vi håper at alle regionens klubber stiller 

sin arrangementsansvarlig (eller annen rolle) inn i komiteen. 

Denne komiteen skal representere kontinuitet i touren. For at det skal kunne skje inviterer vi alle 

klubber inn, ikke bare de som skal arrangere enkeltturnering den aktuelle sesongen. Da kan vi dra 

med oss erfaringer fra år til år, og sikre at ny kunnskap fordeles ut til alle klubbene. 

Skillet mellom tour og enkeltturnering 
Trøndelag Tour vil hvert år bestå av fem enkeltturneringer. Gjennom en søknadsprosess vil klubbene 

i Trøndelag kunne søke om å arrangere en eller flere av disse turneringene. Hver enkelt turnering 

kårer vinnere i hver klasse, deler ut premier osv. Touren tildeler poeng basert på plassering i hver 

turnering, og tar seg da av kåring av sammenlagtvinnere. 

Årshjul 
Årshjulet viser de sentrale datoene for hvert års tour. Selv om årshjulet er satt opp fra januar til 

desember, går skillet mellom to sesonger i realiteten i skillet mellom august og september. Touren 

starter med å evaluere forrige års tour. Deretter justeres kriteriene, og søknadsprosessen kan starte. 

Basert på søknader settes sesongen opp, og legges inn i discgolfmetrix. Deretter gjennomføres 

touren og vinnere kåres. Årshjulet omfatter ikke ting som kommunikasjonsplan, sponsorarbeid m.m. 

 

Januar Februar Mars April Mai Juni 

15. 
Arrangement 
opprettes i 
Discgolfmetrix 

15. Eventuelle 
justeringer av 
dato lanseres. 

Åpner for 
påmelding til 
turnering 1 

Turnering 1 
Åpner for 
påmelding til 
turnering 2 

Turnering 2 
Åpner for 
påmelding til 
turnering 3 

Turnering 3 
Åpner for 
påmelding til 
turnering 4 

 

Juli August September Oktober November Desember 

Turnering 4 
Åpner for 
påmelding til 
turnering 5 

Turnering 5 1. spørre-
undersøkelse 
sendes ut til 
utøvere og 
klubber. Basis 
for justering 
av neste års 
kriterier. Frist 
15. 
september 

15. Kriterier  
og datoer for 
kommende 
sesong settes, 
og det åpnes 
for søknader. 

 1. Frist for 
søknader for 
kommende 
sesong. 
15. 
Arrangører og 
datoer for 
kommende 
sesong 
annonseres. 

 



Trøndelag Tour 
Spørreundersøkelse 
Etter at første sesong av touren er gjennomført, vil den neste kunne starte med en evaluering av den 

som nettopp er avsluttet. Det gjennomføres da en todelt spørreundersøkelse. Kunnskapen fra disse 

undersøkelsene skal da gå inn til Tourkomiteen, og presenteres ut til klubbene gjennom deres 

representanter. 

Utøverundersøkelsen: 
Alle utøvere må få mulighet til å gi tilbakemelding på sin opplevelse av touren. Noen sentrale 

spørsmål her vil være: 

- Var det sportslige nivået opp til forventningene? 

- Var kommunikasjonen god nok, hvis ikke hvor sviktet den? 

- Hvordan opplevdes hvert av arrangementene? 

- Hva var bra? 

- Hva kunne vært bedre? 

Her er det viktig å gi mulighet til å gi tilbakemeldinger på hver enkelt turnering og touren som helhet. 

Klubbundersøkelsen: 
Denne undersøkelsen bør gå ut til alle klubbene, ikke bare de som arrangerte. Her bør spørsmålene 

forsøke å finne svar på følgende: 

- Hvis dere valgte å ikke søke, hvorfor? Hva må til for at dere søker neste år? 

- Hvis dere valgte å søke, men ikke fikk tilslag, hva tenker dere om det? 

- Hvis dere arrangerte, hvordan opplevde dere samarbeidet med tourledelsen? 

- Hvordan opplevde dere å arrangere? 

- Er det ting som burde forandres for neste års tour? 

Det er er viktig at undersøkelsen både bruker kvantitativ undersøkelse for å forsøke å se hvor 

tilfredse de som svarte var, og kvalitativ for å få satt ord på hva som konkret ga de utslagene som det 

bør jobbes med å forbedre. 

Justering av kriterier: 
Kriteriene for å arrangere må hele veien balanseres. Det er viktig at man har noe å strekke seg etter 

for å gjøre nye erfaringer, lære nye ting osv. Samtidig må de ikke være så uoverkommelige at det gjør 

at ingen ønsker å søke om å arrangere. Det er svært sannsynlig at kriteriene kan justeres etter hvert 

som klubben bygger erfaring. Også spillerne vil etter hvert kunne stille større krav. Det er viktig at 

tourledelsen hører på de tilbakemeldingene som kommer. Touren er ikke ment å være et 

prestisjearrangement for tourledelsen, men et godt tiltak for alle involverte. Kriteriene bør søke å 

balansere dette ved å gi noe å strekke seg etter, men uten å ta ifra motivasjonen helt. 

Valg av datoer for kommende sesong: 
For å sikre forutsigbarhet, velges datoer for turneringen på forhånd, og klubbene søker på gitte 

datoer. Dersom alle klubbene skulle få velge egne datoer vil man risikere at veldig mye samles i en 

gitt periode, mens andre perioder er mer åpne. Denne modellen brukes f.eks. når man søker om å få 

arrangere Norgescup.  

Det kan være at en del turneringer (inkludert Norgescup, NM m.m.) ikke er planlagt på det 

tidspunktet hvor datoer for kommende tour må planlegges. Det skal derfor planlegges med en helg 

som den opprinnelige, og helgen før eller etter som den alternative (dersom det oppstår kollisjon).  



Trøndelag Tour 
Turneringene skal fordele seg ca slik: 

1. turneringshelg – Slutten av april 

2. turneringshelg – Medio mai (men unngå nærhet til 17. mai) 

3. turneringshelg – Starten av juni 

4. turneringshelg – Starten av juli (før fellesferien) 

5. turneringshelg – Medio august (etter fellesferien) 

Det skal ikke legges turneringer i eller tilknyttet fellesferien. Dette for å sikre at flest mulig av 

utøverne og de frivillige i klubbene er tilgjengelig den helgen turneringen går.  

Dersom datoer for turneringshelgene til Norgescup/NM er kjent ved søknadstidspunktet, treng det 

ikke en alternativ helg for hver turneringshelg. 

Søknadsprosessen 
Fra 15. oktober skal det åpnes for søknad om å arrangere enkeltturneringer i kommende års tour. 

Det skal gis kriterier, og søknaden skal være elektronisk gjennom skjema på Trondheim Frisbeeklubbs 

hjemmeside. Skjemaet skal sikre at klubben og aktuell bane lever opp til de aktuelle kriteriene. 

Søknadene behandles av Tourkomiteen, som så tildeler enkeltturneringene for den kommende 

sesongen. Tildeling skal skje med basis i følgende prinsipper: 

- 5. turneringshelg tildeles Trondheim Frisbeeklubb så lenge gjeldende kriterier oppfylles. 

Dette for å sikre at utdeling av sammenlagtpremier er lett å ivareta. 

- Dersom man har nok søkere, skal ingen klubb arrangere mer enn 1 turnering. 

- Dersom det er flere søkere enn turneringer skal det først prioriteres de som ikke har 

arrangert før, deretter de som ikke arrangerte foregående sesong, deretter de andre 

søkerne. 

- Det skal, så langt det lar seg gjøre, tildeles slik at man får en god geografisk spredning på 

turneringene. 

Søkere som får avslag på sin søknad skal alltid motta en begrunnelse for avslaget. Hensikten med 

begrunnelsen er både å vise at prinsippene er ivaretatt ved valg av arrangører samt å sette klubben i 

bedre stand til å lykkes med senere søknader. 

Publisering av kommende sesongs tour 
Datoene for enkeltturneringen er allerede kjent gjennom søknadsprosessen. Det er imidlertid viktig å 

være tidlig ut med å offentliggjøre hvem som skal arrangere hvilke av turneringene. Dette av flere 

årsaker: 

- Klubbene trenger tid til å begynne å organisere 

- Utøvere vil tidlig kunne planlegge sin sesong 

- Overnatting og mat kan planlegges 

- Eventuelle justeringer av andre egne turneringer kan gjøres 

Det settes en frist for eventuell justering av dato til medio februar. Dette for å kunne flytte dersom 

man ser at det er annen aktivitet som gjør helgen vanskelig å bruke. Dette kan være alt fra andre 

aktiviteter i området som kræsjer med turneringen, til store arrangement som gjør overnatting 

vanskelig å oppdrive. Forutsigbarheten er likevel fortsatt viktig, og endring skal kun gjøres der det er 

tungtveiende grunner til å endre på turneringshelgen. 

For å kunne gå ut med viktig informasjon, forberede påmelding osv, er det også satt en frist medio 

januar for å ha touren klar på discgolfmetrix (eller den plattformen man ev. velger å bruke for 
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arrangementet). Tilganger må da tildeles den enkelte arrangør, slik at de kan legge til informasjon 

ved behov, styre påmelding osv. 

Påmelding til turnering 
Når påmelding åpner for den enkelte turnering skal være klart allerede når touren legges klar i 

discgolfmetrix (15. januar). Dette for å sikre at alle deltakerne har god mulighet til å melde seg på når 

det åpnes for dette. Det skal da tydelig fremgå når de forskjellige fasene av påmelding starter, og 

hvem som kan melde seg på i hver av disse fasene. Den siste fasen skal åpne senest 2 uker før 

turneringen. 

Enkeltturneringene 
Hver turnering står også som en frittstående turnering. Det er arrangørklubben som står for 

gjennomføringen av arrangementet, i samarbeid med tourledelsen. Arrangøren stiller med TD og 

assisterende TD, gjennomfører turneringen ved hjelp av egne frivillige, og står for premieringen for 

den gitte turneringene. Alt dette skal likevel skje innenfor de kriteriene som gjelder.  

Dette betyr også at inntektene fra arrangementet er tiltenkt arrangøren. Dette gjelder både 

overskudd fra påmeldingsavgiften, sponsorinntekter, kiosksalg m.m. Alt dette må likevel skje 

innenfor de gitte kriterier. 

Tourledelsen skal kunne bistå arrangørklubben ut ifra erfaringsnivå. Dette kan være bistand med 

promotering, hjelp med påmeldingsprosess, stille med TD/assisterende TD osv. Det skal i så fall 

gjøres med en plan for kompetanseoverføring. Eksempelvis dersom man ikke har en TD, skal det 

utpekes noen som følger TD under turneringen for å lære.  

Arrangementshelgen 
En turnering på en bane med 18 hull og maksimalt 5 spillere per hull er begrenset til 90 deltakere. 

Med sannsynligvis godt over 500 klubbmedlemmer i Trøndelag, samt flere uorganiserte utøvere, er 

det ønskelig å legge opp til at flere enn 90 kan delta i hver turnering. 

Turneringen deles da opp i tre dager for å kunne gi et bredest mulig, og forutsigbart tilbud: 

Fredag – Banen åpen for trening frem til kl 1800, deretter uformell pargolf (1 runde med bestshot) 

Lørdag – Konkurransedag gruppe 1 

Søndag – Konkurransedag gruppe 2 

Den ene gruppen består av MPO, FPO, MJ18, FJ18, MJ15 og FJ15 

Den andre gruppen består av MA2, FA2, MP40, FP40, MP50 og FP50 

Det skal varieres hvem som utgjør lørdagens gruppe og hvem som utgjør søndagens gruppe slik at 

man enten har 2 lørdager og 3 søndager, eller 3 lørdager og 2 søndager. 

Sammenlagtvinnere 
Som ved Norgescup skal det kåres en sammenlagtvinner. Dette skjer ved at man får poeng for 

plassering i hver turnering man deltar i. Vinneren kåres basert på sine tre beste resultater. Det vil si 

at hvis man deltar i fire turneringer så styrkes det dårligste resultatet. Deltar man i alle fem, strykes 

de to dårligste resultatene. 

Tie breaker: Dersom to utøvere står med samme poengsum skal vinner kåres basert på det første av 

følgende punkter som skiller den ene fra den andre. Gjelder kun 1.-3. plass. Andre plasseringer kan 

være delt mellom flere utøvere. 

- Den som har oppnådd høyest poengsum i en enkeltturnering 
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- Den som har slått motparten i flest enkeltturneringer 

- Den som har vunnet med størst margin (antall kast) i en enkeltturnering 

Poengtabell 
Plassering i hver turnering gir følgende poeng: 

1. 100 11. 70 21. 40 31. 20 41. 10 

2. 97 12. 67 22. 38 32. 19 42. 9 

3. 94 13. 64 23. 36 33. 18 43. 8 

4.  91 14. 61 24. 34 34. 17 44. 7 

5. 88 15. 58 25. 32 35. 16 45. 6 

6. 85 16. 55 26. 30 36. 15 46. 5 

7. 82 17. 52 27. 28 37. 14 47. 4 

8. 79 18. 49 28. 26 38. 13 48. 3 

9. 76 19. 46 29. 24 39. 12 49. 2 

10. 73 20. 43 30. 22 40. 11 50. 1 

 

Klasser 
Trøndelag Tour er ment å omfavne regional aktivitet. Dermed vil det være viktig å ha en fornuftig 

bredde i tilbudet til utøverne. Basert på dette skal det ved hver turnering tilbys følgende klasser: 

Navn Kortnavn Kriterier 

Open  MPO Åpen for alle 

Open dame FPO Kjønn = Kvinne 

Master 40+ MP40 Fylt 40 år senest 31.12 turneringsåret 

Master dame 40+ FP40 Kjønn = Kvinne, Fylt 40 år senest 31.12 turneringsåret 

Master 50+ MP50 Fylt 50 år senest 31.12 turneringsåret 

Master dame 50+ FP50 Kjønn = Kvinne, Fylt 50 år senest 31.12 turneringsåret 

Junior 18 MJ18 <=18 år 

Junior dame 18 FJ18 Kjønn = kvinne, <=18 år 

Junior 15 MJ15 <=15 år 

Junior dame 15 FJ15 Kjønn = vinne, <=15 år 

Intermedieate MA2 PDGA-rating <900 

Intermedieate kvinne FA2 Kjønn = kvinne, PDGA-rating <900 

 

For hver turnering forutsettes det minimum 4 deltakere i en klasse, eller så slås klasser sammen. 

Sammenslåing skjer slik: 

MA2 -> MPO 

MP50 -> MP40 -> MPO 

MJ15 -> MJ18 -> MPO 

FA2 -> FPO 

FP50 -> FP40 -> FPO 

FJ15 -> FJ18 -> FPO 

Premiering 
Det skal deles ut premier for hver turnering, samt for sammenlagtvinnere.  



Trøndelag Tour 
Enkeltturnering 
PDGA stiller krav til utbetalinger ved turneringer på forskjellige nivå. I kriteriene skal det presiseres 

hvordan dette skal løses. 

I tillegg skal det deles ut en pokal eller tilsvarende til de tre øverste plassene i hver klasse. 

Arrangørklubben står selv for disse premiene. 

Sammenlagtpremier 
Ved siste turnering skal det også deles ut pokal eller tilsvarende til de tre øverste plassene 

sammenlagt i hver klasse. Trøndelag Tour står for disse premiene. 

Finansering 
Trøndelag Tour skal finansieres gjennom påmeldingsavgift, touravgift og 

sponsorer/samarbeidspartnere. Etter at alle utgifter er betalt, skal overskuddet fra touren i seg selv 

deles likt mellom det årets arrangørklubber. Overskuddet fra hver enkeltturnering går direkte til den 

som arrangerer enkeltturneringen. 

Påmeldingsavgift 
Påmeldingsavgiften settes i forkant av hvert års tour, og er lik for alle enkeltturneringer. Beløpet skal 

balansere to interesser: 

- Utøveren ønske om en lavest mulig pris 

- Arrangørens mulighet til å dekke utgifter og sitte igjen med et overskudd 

Påmeldingsavgiften skal settes slik at det ved full påmelding gir en inntekt som dekker alle 

arrangementet utgifter (inkludert premier), samt sikrer et lite overskudd til klubben. 

Touravgift 
Hver deltaker må i tillegg betale en touravgift. Denne betales kun en gang. Avgiften skal settes slik at 

den dekker de utgifter som er knyttet til arrangement av selve touren. Dette inkluderer premier til 

sammenlagtvinnere. Touravgiften skal som utgangspunkt ikke generere noe overskudd. 

Sponsorer/samarbeidspartnere 
Arbeidet med å skaffe sponsorer/samarbeidspartnere skal foregå i et samarbeid mellom touren og 

arrangørene av enkeltturneringene. Her må det balanseres mellom fordelen det er å kunne selge inn 

touren som et helhetlig produkt, med arrangørenes interesse av å samarbeide med lokale aktører. 

Lokal arrangør kan ikke promotere konkurrenter til sponsorer/samarbeidspartnere av touren. 

Samtidig skal touren så langt det lar seg gjøre unngå avtaler med konkurrenter til de lokale 

arrangørenes eksisterende sponsorer/samarbeidspartnere.  

Alle sponsorer/samarbeidspartnere skal godkjennes av tourarrangøren og de lokale arrangørene i 

samarbeid. 

Ekstra konkurranser 
For å gjøre turneringene mer interessante, kan det arrangeres ekstra konkurranser. Dette kan være 

alt fra CTP, Longest drive, Longest put og tilsvarende knyttet til selve turneringsspillet, til 

puttekonkurranser eller andre arrangement mellom rundene eller knyttet til fredagens pargolf. 

Premier til slike konkurranser som gis av sponsorer/samarbeidspartnere, må følge de samme reglene 

som nevnt i punktet over. 



Trøndelag Tour 
Kiosk, måltid m.m. 
Arrangementskriteriene beskriver hva som kreves av kiosk, måltider m.m. Måltider til spillerne skal 

som utgangspunkt ha en kostnad som tilsvarer utgiften til disse, og skal være mulig for spillerne selv 

å velge om de ønsker å inkludere. Arrangørklubben kan imidlertid sitte igjen med inntekt fra måltidet 

dersom maten som selges er gitt av en sponsor, laget på dugnad eller tilsvarende. Prisen skal da 

settes tilsvarende det måltidet normalt ville kostet. 

Kiosk er ment å være en mulig inntektskilde for klubben.  

Fordeling av overskudd 
Overskudd fra den enkelte turneringen, går direkte til arrangøren av denne turneringen.  

Overskudd fra touren (samarbeidspartnere m.m) fordeles likt mellom arrangørklubbene. 

Kompetanseheving 
En sentral del av Trøndelag Tour vil være å sikre en gjensidig kompetanseheving gjennom det 

samarbeidet som touren er. Gjennom gjensidig kompetanseheving kan vi sikre både økt kvalitet på 

touren i seg selv, men også at klubbene er i stand til å arrangere turnering også på høyere nivå, med 

flere deltakere osv. 

Skal man lykkes med dette er det viktig at man har en plan for hvordan kompetanse skal deles, hva 

man skal lære, hvem som skal delta, hvordan ting dokumenteres osv. Det må være tydelig arenaer 

for kompetansedeling, og et genuint ønske om å «spille hverandre bedre». Den viktigste arenaen for 

dette vil være de møtene som tourkomiteen har. 

Arrangementsansavarlig 
For å kunne lykkes med kompetansehevingen, er man avhengig av å etablere en 

arrangementsansvarlig i hver klubb. Dette vil være den som er klubbens kontaktperson når det 

kommer til arrangement. Det vil være naturlig at dette er personen som er ansvarlig for den tildelte 

turneringen, og den som sitter i tourkomiteen på vegne av klubben. 

Tourkomitemøter 
Gjennom sesongen vil det avholdes tourkomitemøter. Dette starter allerede i søknadsprosessen, for 

å gå gjennom kriterier, se på hvordan klubbene kan jobbe med søknaden for å lykkes, hva man ev. 

må gjøre av endringer for å fylle kriteriene osv. Videre holdes det møter i forkant av og etter hver 

turnering, for å sikre at alt er ivaretatt, og at man tar med seg mest mulig lærdom fra det 

gjennomførte arrangementet. Dette er ment å være en sentral arena for erfaringsdeling og 

kompetanseheving. Her kan man få tips til ting man sliter med, hjelp fra andre klubber når det 

trengs, komme med erfaringer som er nyttig for fremtidige arrangement osv. Touransvarlig vil kalle 

inn til møtene, og de gjennomføres digitalt for å sikre at ikke reising forhindrer enkeltpersoner fra å 

delta. Foran hver sesong bør det likevel vurderes en «kick off» der man samles fysisk. I tillegg bør det 

vurderes en kort samling i forbindelse med enkeltturneringene. 

TD og assisterende TD 
For å sikre gode arrangement, skal hver turnering ha en TD og assisterende TD som oppfyller PDGA-

kravene, og minst en av disse skal avstå fra å spille hver av turneringsdagene. Det vil si at man kan 

f.eks. ha en løsning der TD spiller på lørdag, og assisterende TD spiller på søndag.  

TD og assisterende TD kan gjerne delta i Tourkomitemøtene. Dette fordi disse er sentrale i å sikre at 

arrangementet går som smurt, og de som kanskje har best mulighet til å dele erfaringer. 



Trøndelag Tour 
Klubben som arrangør 
Trøndelag Tour er en ypperlig arena for klubben å øke sin arrangementskompetanse. Jo flere fra 

klubben man drar inn i arrangementet, jo flere vil tilegne seg nyttig kompetanse som kan brukes på 

andre arrangement. Dette er også årsaken til at Touransvarlig ikke skal være inne og bidra i selveste 

arrangementene, kun bistå der det er nødvendig. Ønsket er at klubbene skal få stadig mer erfaring 

som kommer godt med når de skal arrangere andre turneringer. Håpet er at denne kompetansen skal 

gjøre at flere klubber fra Trøndelag etter hvert søker om å arrangere større turneringer som 

Norgescup, NM og mer.  

Frivillige 
En sentral del i slike arrangement er frivillige. Det kan være alt fra å gjøre klar banen i forkant, til å 

høre med sponsorer/samarbeidspartnere, til å stå som spotter underveis i turneringen. Det å ha 

frivillige som stiller opp og bidrar er gull verdt. Igjen vil erfaringsutveksling stå sentralt i arbeidet med 

å engasjere flere som frivillig. Ved å dele erfaringer kan man både tenke nye måter for frivillige å 

bidra, men også hvordan man enklere får medlemmer og andre til å stille opp som frivillige. 

Ettersom enkeltturneringene har to turneringsdager der forskjellige klasser deltar, skal det også være 

mulig å alltid ha frivillige tilgjengelig på turneringsdagen. Eksempelvis kan en som deltar i MPO spille 

på lørdagen, og spotte på søndagen. Eller en fra FP40 kan spille på søndagen, etter å ha sittet i 

kiosken på lørdagen. 

Veien videre 
Frem mot 15. oktober vil Tourkomiteen etableres gjennom at touransvarlig tar kontakt med hver 

klubb og forhåpentligvis får dem med på samarbeidet. Deretter vil de bli presentert for forslag til 

kriterier for 2022, med mål om å få åpnet søknadsprosessen 15. oktober.  

Parallelt med prosessen som skal lede til touren for 2022, må det jobbes med tema som 

organisasjon, kommunikasjon, verktøy for samarbeid m.m. Det tredje elementet oppi dette er nemlig 

at Touren som organisasjon må både etablere seg, og finne en måte å jobbe på som sikrer det nivået 

man ønsker.  

Vi ser frem til veien videre, og håper at dere alle blir med oss! Velkommen til et fantastisk samarbeid 

om å skape Bindeleddet mellom seriespill og Norgescup! 

 

Mvh 

Trondheim Frisbeeklubb 

 


