Frisbeegolf IL Skrim
Kongsberg frisbeegolf ønsker herved å søke IL Skrim om å bli en del av fleridrettslaget IL Skrim, som IL
Skrim Diskgolf.
Kongsberg Frisbeegolf ble etablert som organisasjon våren 2020. I organisasjonsbeskrivelsen står det:
Kongsberg Frisbeegolf skal jobbe med rekruttering og informasjon om frisbeegolf i og rundt
Kongsberg. Vi skal være en samarbeidspartner for kommune og andre aktører i forbindelse med
etablering av nye baner og ved oppgradering av eksisterende baner.
Kongsberg ""Frisbeegolf har et sittende styre bestående av 5 personer, men har formelt ingen
medlemmer. Kongsberg Frisbeegolf har etablert ei Facebook-gruppe som for tiden har 121
medlemmer. Vi har gjennom høst og vinter diskutert hvilken organisasjonsform som egner seg best
for oss, og kommet frem til at vi er best tjent med å inngå som en undergruppe i et eksisterende
fleridrettslag.
Frisbeegolf er underlagt Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF), hvor det i 2020 var registrert
64 klubber og 2500 medlemmer. Frisbeegolf er et lavterskeltilbud som ikke krever mye utstyr eller
forkunnskaper. Man er ute i friluft samtidig som man er i aktivitet og har det morsomt. Veksten i
antall utøvere har vært stor de siste årene, men pga. koronasituasjonen har frisbeegolf blitt en
særdeles populær aktivitet i løpet av 2020. Frisbeegolf er en aktivitet som appellerer til alle uansett
alder eller ferdigheter. Det er knyttet minimale kostnader til aktiviteten samtidig som sporten både
er sosial og inkluderende; barn, ungdom og voksne i alle aldre kan spille sammen på tvers av alder,
kjønn og ferdigheter. Det er en norm i miljøet at man ikke trenger å kjenne noen fra før, men kan
møte opp ved en bane og finne noen å spille sammen med. For øvrig er det gratis å spille på de fleste
baner i Norge.
At Kongsberg Frisbeegolf inngår i IL Skrim har mange fordeler. For det første vil det lette den
administrative jobben for oss i styret, da vi innlemmes i en organisasjon som allerede har mange av
støttefunksjonene vi kan dra nytte av, på plass. Det være seg medlemsregistrering, daglig leder,
klubblokaler, sponsoravtaler, utstyr, revisorer osv. Ikke minst ser vi også at IL Skrim vil høste fordeler
av dette, med tanke på økt tilgang på medlemmer, samt at frisbeegolf som aktivitet også kan være
med å stimulere til å få flere ungdommer med i klubben. Blant Frisbeegolfere er andelen ungdom og
unge voksne størst. Dette er ei gruppe hvor idretten generelt sett sliter med høyt frafall. Frisbeegolf
vil også kunne være et godt supplerende tilbud for de andre gruppene. Enten som egne treninger
som en variasjon, eller som et sosialt arrangement.
Kongsberg Frisbeegolf vil ta med seg sittende styre inn i IL Skrim. Kongsberg Frisbeegolf har også
mottatt kr.:50 000,- fra Sparebankstiftelsen DnB som allerede er satt til bestilling av kurver til en ny
bane. Det blir også søkt om midler via andre stiftelser i løpet av vinteren. Målet er at vi skal få
finansiert innkjøp av 18 kurver i år, og at vi bruker året til å etablere en spillbar bane som kan
prøvespilles for å få de beste forutsetningene for å en permanent bane med kurver, utkastsoner og
skilter i løpet av 22/23. Vårt langsiktige og «hårete» mål er å kunne avvikle NorgesCup eller NM i
2024. I løpet av året ønsker vi også å starte med faste spillekvelder, type tirsdagsgolf, samt å avvikle
minimum en vår- og en høst-turnering.
Kongsberg Frisbeegolf håper på et positivt svar.
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