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Inledning 
Framför dig har du verksamhetsberättelsen för 2021, vilket betyder att vi nu kan lägga 
ännu ett år till handlingarna för Svenska Discsportförbundet Allround. 
 
Pandemin har även detta år påverkat samhället och därmed idrottsrörelsen i allra högsta 
grad. Som tur var så kunde vi precis som 2020 genomföra vår tävlingsverksamhet med 
vissa restriktioner. 
 
Under året har det nytillträdda Tävlingsutskottet börjat att verka. Deras arbete innebar 
bland annat att vi nu förutom SM också har en Allround-tour och en DDC-tour. I 
tävlingsutskottets uppdrag läggs stor vikt vid att utveckla vår tävlingsverksamhet, vilket gör 
att vi med största sannolikhet kan vänta oss fler nyheter under 2022. 
 
Ett projekt som har tagit stor plats under året i förbundet är Hej Frisbee! Under året har 
projektgruppen arbetat med att säkerställa de ekonomiska ramarna för projektet samtidigt 
som man jobbat med att marknadsföra det mot skolor runt om i landet.  
 
Resultatet har varit långt över förväntan när det gäller skolornas intresse, vilket självklart är 
väldigt positivt.  
 
Under 2022 kommer Hej Frisbee! mer rikta in sig på att göra aktiviteter som når ut till så 
många skolor som möjligt. 
 
Styrelsen har under året påbörjat ett visionsarbete som kommer att gynna förbundets 
verksamhet på både kort och lång sikt.  
 
Siktmålet är satt till 2030 vilket gör att arbetet kopplat till det målet kommet att ligga till 
grund för styrelsens och förbundets arbete under de närmsta åren. 

Jag vill passa på att tacka alla er förtroendevalda, ideellt engagerade och anställda på 
kansliet som på olika sätt har bidragit till Svenska Discsportförbundet Allrounds verksamhet. 
Ni är ovärderliga! 

 

 

 

    Johan ”Floppen” Robertson 
    Ordförande  
    Svenska Discsportförbundet Allround 
 

 

 

 

 



 3 

Styrelsen 
Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen bestått av  
  
Johan Robertson   Ordförande 
Anneli André    Vice ordförande 
Conny Thunberg   Kassör 
Anders Svensson   Ledamot 
Thomas Olsson   Ledamot 
Gohar Mossavarrahmani   Ledamot (t.o.m. 10 april) 
 

Övriga förtroendevalda 
Utöver styrelsen har följande personer haft uppdrag i förbundet 
 
Räkenskapsrevisor 
Charlotta Billing (auktoriserad revisor)  Ordinarie 
Helena Johansson (auktoriserad revisor) Suppleant 
 
Sakrevisor 
Thomas Jonasson   Ordinarie 
Anders Johnsson   Suppleant  
 
Valberedning 
Tomas Burvall    Sammankallande 
Mike Beckman 
Mattias Ahlgren 
 

Andra uppdrag 
 
Tävlingsutskottet 
Stefan Karlsson   Sammankallande 
Peter Karlsson 
Frida Högberg 
Peter Henriksson 
Niloofar Mosavar Rahmani 
 
Landslag 
Dieter Johansson   Förbundskapten 
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Medlemsföreningar  
 
Bollnäs FDC   Frisbeeföreningen Blåkulla i Oskarshamn 
Föreningen Frisbee Laholm Föreningen Kockums Ultimate Team 
Föreningen Westervik Discgolf Härnösands DGC 
Hässleholm FF   IK Ymer Frisbee 
Kalmar Frisbee Klubb  Karnas DK 
KFUM Norrköping Frisbee  Linköpings UFS   
Malmö All Stars  Nybro Discgolfklubb   
Spinndisc FK   Södertörns FK   
Uppsala FdK   Värnamo FC    
Westervik IFT  Åkersberga FK 
 

Styrelsens inre arbete 
Styrelsen som till stora delar byttes ut på årsmötet, har under året förutom att hitta struktur 
i själv styrelsearbetet fortsatt arbetet som påbörjades under 2020 med att diskutera vad 
förbundet är, vad vi står för och vad vi vill uppfattas som. 
 
Styrelsen som från början var sex personer minskade ganska omgående till att vara fem 

personer, då Gohar Mossavarrahmani valde kliva av styrelsearbetet.  

 

Styrelsen valde efter diskussioner att inte göra något fyllnadsval för Gohar, utan istället 

arbeta på med en mindre under resten av året. 

 
Som alltid när personer byts ut så går det ett tag innan man får en fungerande grupp som 
kan prestera. För att minimera den processen styrelsen en uppstartsdag där vi gick igenom 
alla praktiska delar i styrelsearbetet, men också la stor vikt i att försöka lära känna varandra 
lite bättre. Uppstartsdagen kändes som ett lyckat koncept som är värt att ta med framöver. 
 

Under året kom det ”nya” tävlingsutskottet igång med sitt arbete. Här har sedan tidigare 

styrelsen tagit fram en uppdragsbeskrivning som försöker beskriva innehållet i gruppens 

arbete.  

 

När det tillsätts en ny grupp med initierade personer så tar det ett tag innan man hittar sina 

roller och ansvar. Därför har styrelsen under året haft en kontinuerlig dialog med 

tävlingsutskottet så att vi från båda håll har fått bättre förståelse för varandras arbete och 

ansvarområde. 

 

I och med tillsättandet av tävlingsutskottet så har styrelsen valt att tillsätta kontaktpersoner i 

styrelsen när det gäller just tävlingsutskottet och också vår landslagsverksamhet.  

 

Kontaktpersonerna är länken mellan styrelsen och verksamheten i frågor om beslut och 

ekonomi. I styrelses arbete har det varit oerhört viktigt att på styrelsemötena få en rapport 

om vad som händer i dessa verksamheter.  
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Styrelsen har fortsatt med att skicka vårt månadsbrev till föreningarna. I månadsbrevet har 

vi informerat om vad som tagits upp och beslutats om på senaste styrelsemötet men också 

informerat om annat som har varit bra för föreningarna att känna till.  

 

I och med att Peter Lundmark slutade på kansliet och efterträddes av Thomas Claesson så 

har en del tid under hösten gått åt till att försöka lära känna varandra, informera om hur vårt 

förbund arbetar och fungerar samt fundera på hur vi tillsammans kan arbeta framåt så att 

det blir bäst för verksamheten.  

 

Med Thomas Claesson har vi fått en tydligare ingång till andra förbund, RF och SISU 

Idrottsutbildarna, vilket är positivt. Detta då alla sitter på Idrottens Hus i Stockholm. 

 

Styrelsen har arbetat digitalt under året, det vill säga att alla styrelsemöten förutom ett har 

varit digitala.  

 
Under 2021 har styrelsen haft 10 protokollförda sammanträden. 
 

Tävlingsutskottet 
Inledning 
Styrelsen för Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) hade inför år 2021 tagit fram en 
uppdragsbeskrivning för Tävlingsutskottet (TU). Då det var TUs första verksamhetsår, har 
styrelsen och TU under året diskuterat hur den ska uppdateras och vad som ska rymmas 
inom TUs ansvar. 
 
Uppdragsbeskrivningen handlar om hur TU ska verkställa o förvalta beslut kopplade till 
tävlingsverksamhet, förvalta och föreslå eventuella förändringar i dess regler, policys och 
styrdokument samt att hantera de nya sanktioneringsreglerna för tävlingar.    
 
TU ska planera tävlingssäsong, säkerställa resultathantering, inventera tävlingsutrustning, 
hantera den budget som förbundets årsmöte fastställer, samt äska medel för kommande år.  
 
Baserat på uppdragsbeskrivningen har TU hanterat en uppsjö av ärenden som dyker upp i 
vardagen inom vår idrott. 
- Våra tävlingsbestämmelser behövde ses över och uppdateras allteftersom covid-19 
situationen förändrades, med hänsyn till myndigheters restriktioner. 
- Ur tävlingsperspektiv så var uppdragets viktigaste del att planera och genomföra ett 
Allround-SM, samt tillse att övrig nationell tävlingsverksamhet genomförs på ett bra sätt.  
 
För 2021 innebar detta att vi skapade en Allroundtour och även arrangerade en DDC-tour. 
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Allroundtouren 
2021 års tävlingssäsong kom sent omsider igång efter att Covid-19 restriktioner gjorde det 
möjligt för oss att känna det tryggt att arrangera tävlingar.  
 
Till slut kunde fem tävlingar i den nyetablerade Svenska Allroundtouren avverkas. 
Målsättningen med att återuppväcka en sådan tour var att få igång fler tävlingar i samtliga 
grenar under Allround-paraplyet, genom att uppmuntra tävlingsarrangörer att försöka få in 
fler grenar i sina vanliga tävlingsarrangemang. 
 
Malmö Open, Sommarkastet (Värnamo), SM (Norrköping), LUFS Masters (Linköping) och 
Höstkastet (Kalmar) var tävlingarna det hände på i Allround Touren och totalt var det 89 
unika deltagare som ställde upp i Touren, vilket får anses som mycket bra utfall en säsong 
där pandemin fortfarande låg som ett visst orosmoln över både arrangörer och tävlande. 
 
Både i Dam och Open var det inte förrän i sista deltävlingen som vi kunde kora segrare i 
Allroundtouren. Fram till dess hade det varit en jämn kamp med flera involverade. Men 
under Höstkastet utkristalliserades det ganska klart vilka som gjorde sig förtjänta av att få 
titulera sig Allround Tour Mästare 2021.  
 
I Open segrade Jonas Karlsson, från Värnamo.  
Jonas knep under året elva placeringar i Topp-4, varav tre segrar, vilket vittnar om en 
fantastisk säsong och det gör Jonas till en enormt värdig segrare. 
Tvåa blev Södertörns Jonas Bengtsson och trea blev Stefan Karlsson från Linköping. 
 
Segrarinna i Dam-klassen blev Anneli André, tävlandes för Ymer.  
Med en fantastisk avslutning i Kalmar kunde hon knipa segern före Frida Högberg från 
Norrköping på en andra plats, och Niloofar M Rahmani, också från Norrköping kom på en 
tredje plats. 
 
I Junior-klassen hade greppet redan kopplats innan sista tävlingen och väl på plats i Kalmar 
så blev det än mer klart att Lucas Bergehamn, från Värnamo skulle ta hem segern.  
På en andra plats kom till slut Jonathan Dybbroe från Norrköping och på tredje plats kom 
Södertörns Teo Lyngå. 
 
Allround SM:  
Trots kommunikation med SM-Veckan-arrangemanget in i det sista, fick vi under senvåren 
besked att det inte skulle bli något deltagande i SM-Veckan för frisbeesport. Till slut togs 
även beslutet att helt ställa in SM-Veckan. 
 
Som plan B ställde KFUM Norrköping upp på att tillsammans med TU arrangera ett Allround-
SM.  
Tävlingsmässigt höll arrangemanget hög klass, och då detta var det första Allround-SM på 
många år då vi inte var en del av SM-Veckan arrangemanget, så lärde sig samtliga 
inblandade mycket om vad vi behöver tänka på till kommande större arrangemang. 
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Svenska mästare 2021 blev: 
 

 Junior Dam Open 

Allround Jonathan  
Dybbroe 
(KFUM 
Norrköping) 

Niloofar 
Mossavar Rahmani 
(KFUM 
Norrköping) 

Stefan  
Karlsson 
(LUFS) 

Längd Jakob 
Celinder 
(KFUM 
Norrköping) 

Niloofar 
Mossavar Rahmani 
(KFUM 
Norrköping) 

John  
Nyberg 
(KFUM 
Norrköping) 

SCF Jonathan 
Dybbroe 
(KFUM 
Norrköping) 

Rhode 
Östling 
(Värnamo FC) 

Edvin  
Almqvist 
(LUFS) 

Discathon Lucas 
Bergehamn 
(Värnamo FC) 

Frida  
Högberg 
(KFUM 
Norrköping) 

Tomas Burvall 
(Bollnäs FDC) 

Precision Lucas 
Bergehamn 
(Värnamo FC) 

Niloofar 
Mossavar Rahmani 
(KFUM 
Norrköping) 

Tomas Burvall 
(Bollnäs FDC) 

Fristil                  -                   - Joakim Arveskär / 
Vendela Arveskär 
(LUFS) 

DDC                  ´                   - Stefan Karlsson  / 
Thomas Palmér 
(LUFS) 

Discgolf 
OBS! EJ SM-status 

Jakob Celinder 
(KFUM 
Norrköping) 

Niloofar Mossavar 
Rahmani 
(KFUM 
Norrköping) 

Kurt Karlsson 
(Södertörns FK) 
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DDC-touren 
I årets DDC-tour ingick fem deltävlingar, vilka samtliga även var en del av Allroundtouren. 
Totalt deltog 41 spelare i DDC-touren. 
 
Säsongen dominerades av ett par som vann fyra deltävlingar, nämligen Thomas Palmér och 
Stefan Karlsson från Linköpings Unika Frisbee Sällskap (LUFS). De kunde därigenom försvara 
sin seger i Touren från 2020. 
 
Efter fina placeringar i samtliga deltävlingar hamnade två spelare på en delad andraplats, 
nämligen LUFS’aren Anders Johnsson och Värnamos Dieter Johansson. 
 
Högst placerade Junior blev Jonathan Dybbroe från KFUM Norrköping, på en 13e plats, och 
bästa Dam blev Frida Högberg, också från KFUM Norrköping, på en 21a plats. 
 
Bland höjdpunkterna i årets Tour var alla lokala spelare som ställde upp i Malmö Open.  
De flesta av dem var juniorer, men en del hade nyligen lämnat junior-åldern. Deras 
engagemang och vilja att lära sig mer var påtaglig och vi ser verkligen fram emot att se dem 
på banan igen under 2022. 
 
En annan höjdpunkt var finalen i Damklassen under LUFS Masters. En så spännande, jämn 
och välspelad dammatch var det ett tag sedan vi fick bevittna. 
 
Budget 
Då 2021 var TUs första år, så hade styrelsen lagt en budget inför året, som årsmötet 
godkände. I den budgeten fanns poster rörande tävlingsverksamheten, vilket TU under året 
skulle hantera.  
 
Då vi inte var med på SM-Veckan blev förutsättningarna förändrades, så har en del 
diskussioner med styrelsen förts under året för att kunna ta hand om den nya situationen. 
Baserat på den erfarenheten har TU sedan äskat medel inför 2022 års tävlingsverksamhet. 
 
Möten 
TU har under året haft 22 digitala möten, plus enstaka separata möten med styrelsens 
ordförande, kassör o kontaktperson, samt med hela styrelsen. 
 
Mötenas agenda har till stor del styrts av det som för stunden behövde prioriteras, för att 
hantera det som tävlingsverksamheten krävde.  
Mycket tid har lagts ner på Allround-SM arrangemanget, vilket inte var tänkt från början att 
TU skulle vara lika inblandade i, som det till slut blev.  
 
Allteftersom har vi hittat vilka olika roller var och en inom TU har, för att kunna fördela 
arbetet på ett bra sätt och skapa mer struktur.  
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Då det varit väldigt mycket som diskuterats under året kommer här ett axplock av detta som 
TU jobbat med:  
- “Junior satsning” (Malmö juniorer, samt alla övriga…) 
- Snabba på Längd, mätningsmomentet 
- Behovet av fler DDC banor med bredare linjer. 
- Stort behov av fler DDC-, Discathon- och Precisions discar (SCF?) 
- Eventuellt behov av nytt poängräkningsverktyg för våra tourer o SM 
- Ta fram Årsbästalistor i Längd, SCF och Precision.  
- Ta fram SM-Maratontabeller i Allround 
- Hantera ett första tävlingsår utan licens-krav för spelare. 
- Hantera sanktionerings ansökningar/process för det 
- Genomlysa vilket tävlingsmaterial som SDFA äger och se vad som behöver införskaffas. 
- Ta fram vandringspriser till Allround Touren, samt även för juniorer på Allround-SM  
 
Framtid 
Planeringen inför 2022 har startats, och även om vi redan fått det tråkiga beskedet att 
Allround Frisbee inte kommer vara med på SM-veckan 2022 heller, så finns mycket annat att 
se fram emot. 
 
Vi har även funderingar kring att det kanske är dags för SDFA att börja planera för att 
arrangera internationella tävlingar igen.  
 
I första skedet tänker vi att Allround-SM skulle kunna arrangeras som ett “Swedisc Open”, 
där även utländska spelare är välkomna att delta.  
 
Det skulle även vara rimligt att inom snar framtid, kanske redan 2022, arrangera EM i DDC 
och kanske även Precision vid samma tillfälle. 
 

Landslag 
Det stora målet för landslagets verksamhet under 2021, dvs VM i San Diego, blev först flyttat 
till senare under året för att sedan ställas in helt och hållet. Orsaken är såklart den 
världsomspännande pandemin Covid 19. Detta gjorde att stor del av det som var tänkt inte 
blev av.  
Nu vet vi att WFDF har gett samma organisation i San Diego i uppdrag att arrangera 
världsmästerskapen under 2022 istället.  
 
Under året som gått har Förbundskapten: 

- Utarbetat och förbättrat riktlinjer för vad som krävs för att bli uttagen till landslaget.  

- Haft dialog med Tävlingsutskottet och VM-arrangören för att följa utvecklingen kring 

arrangemanget eftersom det periodvis varit osäkert hur det kommer att bli. 

- Bevakat tävlingsresultat och analyserat dem för att se vilka som skulle kunna bli 

aktuella 

- Fört samtal med möjliga landslagsspelare 

- Förberett för att landslaget ska ha tillgång till sjukvård/massage under VM genom 

samtal och kommit till en överenskommelse med Peter Bergfast 

- Haft dialog med styrelsen via den utsedda kontaktpersonen Conny Thunberg 
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GDPR 
Styrelsen har under året fortsatt arbetet med att säkerställa att vi så långt det är möjligt 
följer GDPR. Det har vi gjort genom att gå igenom allt material som finns tillgängligt, både i 
skrift, bild och på hemsidan. 
 
Vi har också tagit fram nödvändiga dokument på hemsidan som beskriver hur vi hanterar 
personuppgifter på nationell nivå.  
 
Samtidigt som vi går igenom gammalt material så ska vi naturligtvis säkerställa att allt nytt 
material som förbundet hanterar, där det förekommer personuppgifter, hanteras på rätt 
sätt.  
 

Kommunikation 
Som ett led i att förbättra informationen och dialogen mellan styrelsen och föreningarna, 
har styrelsen fortsatt med att skicka ut månadsbrev, där styrelsen har informerat om vad 
som tagits upp och beslutats om på senaste styrelsemötet men också informerat om annat 
som har varit bra för föreningarna att känna till. 
 
Styrelsen fick också möjlighet att på den gemensamma kvällsaktiviteten under SM, 
informera om vad som är på gång inom styrelsen med speciellt fokus på Hej Frisbee! 
 

Logotype och grafisk profil 
Svenska Discsportförbundet Allround har inte sedan förbundet bildades varken haft någon 
egen logotype eller grafisk profil. 
 
Som en del i verksamhetsplanen för 2021 så skulle styrelsen arbeta med att ta fram en ny 
grafisk profil och logotype för Förbundet. 
 
I det arbetet så gav styrelsen i uppdrag åt tre byråer att ta fram förslag på logotype, som ett 
första steg i profilarbetet.  
 

Byråerna som vi anlitade, har utifrån de material om förbundet som de fått sig tilldelade, 

presenterat tre helt olika förslag på logotype, vilket i sig var väldigt spännande och 

utmanande. 
 
Styrelsen har under hösten analyserat och diskuterat de olika förslagen innan vi slutligen 
kunde fatta beslut om vilken byrå vi ville arbeta vidare med.  
 
Arbetet med logotypen i sitt grundutförande fortgår och kommer att ligga till grund för den 
grafiska profil som kommer att upprättas under 2022. 
 

 
 
 



 11 

Föreningsutveckling 
I verksamhetsplanen för 2021 står att styrelsen ska arbeta med föreningsutveckling för att få 
föreningar där allt från styrelsearbetet till den organiserade tävlingsverksamheten fungerar, 
och där det finns uppsatta mål och strategier för vad föreningen vill uppnå̊ med sitt arbete.  
 
Under året har styrelsen haft uppe diskussionen om hur vi ska arbeta med just den här 
frågan då vi anser att grunden i vår verksamhet är just fungerande föreningar.  
 
I de samtalen har styrelsen kommit fram till att förutom att arbeta löpande med 
kommunikation via månadsbrev, uppdatering av mallar och checklistor på hemsida samt 
stöd via kansliet, så är det bättre att föreningsutveckling får vara en del i det kommande 
strategiarbetet, då det bättre passar in i helheten av vad vi vill att förbundet ska vara 
framöver. 
 
Det har resulterat arbetet med att på olika sätt stärka de befintliga föreningarna, samtidigt 
som vi ska arbeta för att förbundet ska få fler föreningar inte har fått den prioritet som det 
var tänkt när året började. 
 
Styrelsen står ändå fast i att föreningsutveckling är ett prioriterat arbete som vi behöver 
fokusera på framgent. 
 

Hej Frisbee! 
”Hej Frisbee!” är ett projekt i Riksidrottsförbundets (RF) ”Rörelsesatsning i skolan”. Projektet 
startade hösten 2020 och syftar till att locka fram rörelse genom lek med frisbee. 2021 
övertog Svenska Discsportförbundet Allround (SDFA) ägarskapet av Hej Frisbee! Fas 1 
avslutades i juni 2021 och Fas 2 kommer i slutändan nå ut till 10% av Sveriges grundskolor.  
 
Bakgrund  
RF samarbetar med fler än 800 grundskolor om ”Rörelsesatsning i skolan”. Ambitionen är att 
man inom tre år har gjort överenskommelser med 50% av alla Sveriges nästan 5000 skolor 
med verksamhet från 6–12 år. Det ger en ärligt återkommande kontaktyta mot ca 500 000 
elever. Dessutom ska 75% av de här skolorna haft någon form av föreningssamverkan fram 
till 2025.  
  
Kortfattat går RF; s projekt ut på att skolungdomar ska få möjlighet att prova olika 
rörelsefrämjande aktiviteter under skoltid Till RF:s hjälp har de specialidrottsförbunden (SF). 
Förbunden sätter ihop en aktivitet och RF lägger resurser på att få ut aktiviteten i skolorna. 
Ju bättre genomtänkt aktivitet från SF, desto större möjlighet till en lyckad skolaktivitet.  
 
RF:s viktigaste resurs är de Samordnare som på distriktsnivå̊ arbetar med att få skolorna med 
på Rörelseprojektet. Samordnarna koordinerar kontakten med skolorna och står för en stor 
del av det praktiska arbetet. De har även en viss budget för inköp av material och ersättning 
till instruktioner.  
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RF:s ambition är att med många deltagande idrotter presentera ett smörgåsbord av turn 
key-aktiviteter som pedagoger och personal kan använda på skolgården. Målgruppen är låg- 
och mellanstadie, och nyckelorden är rörelse genom lek.  
 
Med ovanstående som brief presenterade jag hösten 2020 följande grundkoncept för Hej 
Frisbee! till projektledaren för ”Rörelsesatsningen”  
 
Det är kul att kasta frisbee.  
Det är så kul att om vi bara får ut frisbees till skolorna så kommer resten nästan lösa sig 
självt. Barn är nyfikna. De kommer börja leka med frisbeen. Leken leder till rörelse.  
 
Vi kommer självfallet inte nå fram till alla. Men väldigt många kommer fascineras och bli 
nyfikna – precis som vi aktiva blev ett gäng för länge sedan. Första prioritet blir således att 
få ut frisbees till skolorna. 
  
Navet i Hej Frisbee blir ett frisbee-kit med inspirationsmaterial. En box med frisbees, 
dekaler, planscher och en broschyr som skickas direkt till skolan. 
  
Vi vill dessutom visa att frisbee kan användas till ett helt hav olika aktiviteter. Allt från lek 
via spel till seriös frisbeesport. Lyckas vi med det, så är steget inte längt från lek på 
skolgården till att prova frisbeesport i en förening. Här använder vi en hemsida och filmer 
där frisbeeaktiviteter visas av ungdomar. Vi kommer också erbjuda instruktioner och 
aktiviteter på plats på skolorna.  
 
Prioritet två är en kommunikationsplattform där vi når utövaren och inspirerar till 
aktivitet. 
Projektledaren nappade och gav grönt ljus för Hej Frisbee! som en del av 
”Rörelsesatsningen”.  
 
Hej Frisbee, Fas 1:  
Sent 2020 kontaktade jag ordförande för SDFA, Johan Robertson och presenterade Hej 
Frisbee! med ett erbjudande för SDFA att bli projektets ägare. SDFA:s styrelse fattar beslut 
om att ta över ägandeskapet av projektet. Härunder tillsättande av en projektgrupp och 
delfinansiering av fas 1 under första halvåret 2021.  
 
Under Fas 1 har projektgruppen för Hej Frisbee! bestått av Mattias Ahlgren, Peter Karlsson, 
Gohar Mossavarrahmani samt Johan Robertson. Gohar lämnade gruppen ganska tidigt, Peter 
lämnade gruppen efter att Fas 1 avslutats.  
 
Projektgruppen planerade för och genomförde Fas 1 av Hej Frisbee! 
 

• Vinter 2021: Planering och projektarbete. Arbete med kommunikationsenheter 
(hemsida, filmer).  

• Tidig vår 2021: RF:s Samordnare kontaktades med erbjudande om att köpa frisbee-
kit som skickades direkt till skolan. Dessutom erbjöd vi instruktioner och aktiviteter 
där möjlighet fanns. Projektgruppen höll även en uppskattad inspirationsworkshop 
för Samordnarna.  
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• Vår 2021: Produktion, inköp och distribution av beställda frisbee-kit.  

• Sen vår/tidig sommar 2021: Frisbee-kit skickades till skolor och instruktioner 
genomfördes i Skåne och Stockholm  

• Resultat: Drygt 50 frisbee-kit skickades till skolor och 25 instruktioner genomfördes i 
skolor (enbart i Skåne och Stockholm där resurser fanns att genomföra instruktioner). 
Ungefär 2000 elever kom i kontakt med Hej Frisbee! Projektet mötte positivt gensvar 

hos RF, Samordnarna och i skolorna.  

• Finansiering: RF-distrikten finansierade instruktioner och kostnad för frisbee-kit 
genom Samordnarnas budget. Övriga aktiviteter finansierades av SDFA.  

 
Hej Frisbee, Fas 2:  
Under våren 2021 presenterade RF ett riktat ekonomiskt stöd som skulle hjälpa SF att 
genomföra ytterligare aktiviteter i Rörelsesatsningen fram till mars 2022. Stöd gavs till att 
utveckla digitala hjälpmedel samt att få ut redskap till skolor. 
  
Tillsammans med Svenska Ultimateförbundet (SUF) ansökte och beviljades Hej Frisbee! 220 
000 kr för att producera och utveckla en längre image-film, några kortare 
inspirations/instruktionsfilmer, arbeta med en Tik Tok-sida samt finansiering av 300 gratis 
frisbee-kit till skolor.  
 
Ansökan definierade Fas 2 där vi växlade upp Fas 1 i en större skala. 
  
I fas 2 har projektet också valt att försöka involvera föreningarna mer än tidigare, i första 
hand genom leverans av frisbee-kitten. Dels för att försöka skapa en direkt kontakt mellan 
skola och förening, men också för att postgången i Fas 1 inte fungerade om dt var tänkt.  
I de tillfällen vi har en förening i närhet av en skola så kommer föreningen erbjudas att 
leverera kittet till skolan mot ersättning. Denna avslutande del av Fas 2 påbörjas kvartal 1 
2022. 
 
Imagefilmen filmades i Malmö̈ under juli-augusti och färdigställdes i september av Thomas 
Althin från Spinndisc. Corall Bodiny och Tram Anh Dang från Malmö Ultimate är filmens 
presentatörer och visar hur frisbee kan sprida glädje, gemenskap och rörelse i en härlig 
sommarmiljö̈.  
 
I filmen presenteras även några av frisbeesportens tävlingsdiscipliner för att tydliggöra att 
frisbee utöver lek är en mångfacetterad, jämställd och seriös idrott där inte minst unga kan 
delta. 
  
I oktober deltog Hej Frisbee! på en träff i Helsingborg. Runt 90 skolor fick en heldag där 
ungefär 10 av ”Rörelsesatsningens” idrotter presenterade sina projekt. Skolorna som deltog 
har fått eller kommer att få ett frisbee-kit. 
  
I oktober öppnade projektet för möjligheten för skolor att beställa ett gratis frisbee-kit. Vi 
valde att i första hand testa intresset genom begränsad marknadsföring mot en Facebook-
grupp för idrottslärare och ”Rörelsesatsningens” runt 30 Samordnare som arbetar på 
distriktsnivå̊.  
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Efter mindre än två veckor hade vi fått nästan 600 beställningar (vilket motsvarar mer än 
10% av Sveriges grundskolor). Med enbart 300 kit finansierade valde vi då att stänga 
möjligheten att beställa gratis-kit. 
  
I november 2021 frigjorde RF nya resurser till de projekt som deltar i ”Rörelseprojektet”. Hej 
Frisbee! sökte och beviljades ytterligare 160 000 kr. Det möjliggör att samtliga skolor som 
har beställt ett frisbee-kit kommer få det utan kostnad.  
 
Genomförande och resultat av Fas 2: 
  

• 600 beställda frisbee-kit levereras till lika många skolor – motsvarande 10% av alla 
grundskolor i Sverige. De första kitten är levererade, de sista kommer ut till skolorna 
kvartal 1 2021.  

• Kommunikation: En imagefilm i fem olika varianter (är producerade), åtta 
inspirationsfilmer (under produktion – har bromsats av den senaste tidens 
Coronasituation), Tik Tok-konto och uppdaterad hemsida.  

• Direkt leverans av frisbee-kit kvartal 1 2022 av lokala föreningar direkt till skolorna.  

• Totalt bidrag från RF: 380 000 kr. SDFA och SUF har under perioden inte investerat 
eget kapital.  

 
I och med de två gemensamma RF-ansökningarna har SDFA och SUF delat ägarskapet av Hej 
Frisbee! under Fas 2. Projektgruppen utökades då med Andreas Holmgren från SUF. Andreas 
deltog några möten innan han valde att lämna gruppen.  
 
Projektgruppen har från och med oktober bestått av Mattias Ahlgren, Thomas Claesson och 
Johan Robertson.  
 
Tillkomsten av Thomas Claesson i projektgruppen har tillfört mycket energi. Dels genom att 
bidra med en ny syn på frisbeesport från sitt perspektiv som icke-frisbeekastare. Dels genom 
att rent praktiskt ta hand om det dagliga arbetet med kontakt till skolor, samordnare, 
leverantörer och inte minst ombesörja paketering och leverans av beställda frisbee- kit.  
 
En central resurs i form av kansliet är en förutsättning för att kunna driva Hej Frisbee!  
 

Visionsarbete 
Som en del av verksamhetsplanen för 2021 så skulle styrelsen arbeta med att ta fram en 
vision/strategi för Förbundet under de närmsta åren. 
 
En vision som förhoppningsvis kan vägleda oss i vårt arbete, utmana och inspirera alla delar i 
förbundet till att ta nödvändigt kliv framåt. Detta för att vi inte ska stagnera och i 
förlängningen självdö. 
 
För att sätta den viktiga grunden i visionsarbetet så tog styrelsen hjälp av SISU 
Idrottsutbildarna för att leda oss framåt i det arbetet. 
 
Arbetet, i form av diskussioner och grupparbeten ledde till slut fram till en målbild/områden 
som förbundet behöver fokusera på fram till 2030. 
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Områden som kan ses som ganska självklara, men för oss är den i den verklighet vi befinner 
oss i, livsviktig om vi vill och tror att allrounden har någon framtid.  
 
Områdena är:  

• Arenor - Den fysiska platsen för träning och tävling måste finnas.  
• Föreningsstruktur - Vad behöver framtidens förening och hur den ser ut.  
• Ledarskap - Inga ledare ingen verksamhet.  
• Formatet - Allrounden behöver anpassas för att nå̊ nya målgrupper. 

Under 2022–2023 så ser styrelsen att man vill påbörja arbetet gällande ledarskapet samt ta 
fram förslag på hur vi kan anpassa allrounden så att den attraherar fler målgrupper.  

Förbundsutvecklingsplan 
Under våren arbetade förbundet med att uppdatera sin Förbundsutvecklingsplan (FUP) för 
perioden 2022–2023. 
 

Med Svenska Discsportförbundet Allrounds syfte att Organisera, Sprida och Utveckla som 
grund kunde arbete fokusera mer på att uppdatera tidigare identifierade områden i FUP från 
2017 än att hitta helt nya områden.  
 

Kopplat till dessa områden är följande utvecklingsområden identifierade: ledarskap, format, 
arenor och stärka våra föreningar. 
 

Inom respektive område har effektmål satts upp för de tre målgrupperna som RF pekat ut: 
* Barn och ungdomar 7–25 år 
* Vuxna och äldre motionärer 
* Parasport 
 

Under hösten arbetade styrelsen vidare med målen och prioriterade kom då fram till att för 
2022 prioritera ledarskap och format.  
 

Som har en tydlig koppling till syftet att Sprida allroundsporten i Sverige via projektet Hej 
Frisbee! 

 

 
 
 
 

 
 
 


